
 

    

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ   
ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Από το πρακτικό της με αριθ. 

Αρ. αποφάσεως :  97 
 
Θέμα:   Eπανακατάρτιση όρων - έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, εκ νέου, Συνοπτικού Διαγωνισμού για την 
υλοποίηση της Πράξης με τίτλο:  «Επέκταση 
υπηρεσίες του Δήμου Χαϊδαρίου», στο
Προτεραιότητας  10,  Θεματικός Στόχος 09,
 
     
    Σήμερα την 22η  του μήνα  Ιουλίου, του έτους  
τακτική συνεδρίαση η Οικονομική  Επιτροπή, ύστερα από την υπ΄ πρωτ.

του Προέδρου, που δημοσιεύτηκε νόμιμα και εστάλη με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο  στα μέλη τ
διατάξεις του 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18 
(ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α') – Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι» και τις υπ' αριθμ. Εγκυκλίους

[με θέμα: «Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των δήμων»] σε 
εφαρμογή των υγειονομικών διατάξεων  και ειδικότερα του άρθρου 12 της Κ.Υ.Α.
(Β’ 1869) και του άρθρου 14 παρ. 3 της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.32009/23

θέμα : «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού π
αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων

συλλογικών οργάνων των δήμων, των περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το 
διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID

 

  Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου εννέα  (9) μελών βρέθηκαν παρόντα  
πέντε (5)  ήτοι: 

 
1. Γεώργιος Αργυρόπουλος - (Πρόεδρος Ο.Ε).

2. Εμμανουήλ Πετούσης -  (τακτικό μέλος). 
3. Ελένη Μπέλα  (τακτικό μέλος)   

4. Ιωάννης Ηλιάδης - (τακτικό μέλος).
5. Δήμητρα Δούμουρα -  (τακτικό  μέλος)

 

 
Απόντες:    κ. κ  Βασίλειος Καρατζαφέρης  (τακτικό μέλος)  

                           Απόστολος Θεοφίλης (τακτικό μέλος)  
 

Ο Πρόεδρος της  Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από  τη διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της 

 
Μεταβολές:  
- Πριν τη συζήτηση του 1

ου 
  θέματος  της τακτικής  συνεδρίασης, ο  Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη για την εκτός  

ημερησίας διάταξης συζήτηση του εξής θέματος  ως κατεπείγον: 

προδιαγραφών Συνοπτικού Διαγωνισμού «Προμήθεια φωτοτυπικού υλικού  

 

                     
                

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

Από το πρακτικό της με αριθ. 14ης/2020 Τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.
 

έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, εκ νέου, Συνοπτικού Διαγωνισμού για την 
«Επέκταση - αναβάθμιση υποδομών στις οποίες

στο E.Π. της Περιφέρειας Αττικής «ATTIKH
Θεματικός Στόχος 09,  Κωδικός Πρόσκλησης:  ΑΤΤ 068, Α/Α ΟΠΣ: 2616 

του έτους  2020  ημέρα της εβδομάδας  Τετάρτη  και  ώρα  08:30, 
συνεδρίαση η Οικονομική  Επιτροπή, ύστερα από την υπ΄ πρωτ.:  12744/17-07

του Προέδρου, που δημοσιεύτηκε νόμιμα και εστάλη με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο  στα μέλη τ
διατάξεις του 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-2010) – «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18 
Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι» και τις υπ' αριθμ. Εγκυκλίους

[με θέμα: «Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των δήμων»] σε 
εφαρμογή των υγειονομικών διατάξεων  και ειδικότερα του άρθρου 12 της Κ.Υ.Α. αριθ.Δ1α/ΓΠ.οικ.30612/16
(Β’ 1869) και του άρθρου 14 παρ. 3 της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.32009/23-5-2020 (Β’ 1988), 40/20930/31.03.2020 [με 

: «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID
αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων»] και την 18318/13.03.2020 [με θέμα: «Σύγκληση 

συλλογικών οργάνων των δήμων, των περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το 
ς των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19»]  του Υπουργείου

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου εννέα  (9) μελών βρέθηκαν παρόντα  

(Πρόεδρος Ο.Ε). 

(τακτικό μέλος).  

(τακτικό μέλος). 
(τακτικό  μέλος) 

:    κ. κ  Βασίλειος Καρατζαφέρης  (τακτικό μέλος)  -  Μιχάλης Σελέκος   (τακτικό μέλος) 

Απόστολος Θεοφίλης (τακτικό μέλος)  -  Θεόδωρος Σπηλιόπουλος    (τακτικό μέλος).

Ο Πρόεδρος της  Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από  τη διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της 

συνεδρίασης. 

θέματος  της τακτικής  συνεδρίασης, ο  Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη για την εκτός  

ημερησίας διάταξης συζήτηση του εξής θέματος  ως κατεπείγον: 1. Έγκριση όρων διακήρυξης και τεχνικών 

προδιαγραφών Συνοπτικού Διαγωνισμού «Προμήθεια φωτοτυπικού υλικού  - Γραφίτη και Μελανιών». 

συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής. 

έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, εκ νέου, Συνοπτικού Διαγωνισμού για την 
αναβάθμιση υποδομών στις οποίες  παρέχονται κοινωνικές 

E.Π. της Περιφέρειας Αττικής «ATTIKH 2014-2020» (Άξονας 
ΑΤΤ 068, Α/Α ΟΠΣ: 2616 - Έκδοση 3.0). 

Τετάρτη  και  ώρα  08:30, συνήλθε σε 
07-2020 έγγραφη πρόσκληση 

του Προέδρου, που δημοσιεύτηκε νόμιμα και εστάλη με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο  στα μέλη της, σύμφωνα με τις 
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18 
Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι» και τις υπ' αριθμ. Εγκυκλίους 163/33282/29.05.2020 

[με θέμα: «Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των δήμων»] σε 
αριθ.Δ1α/ΓΠ.οικ.30612/16-5-2020 

2020 (Β’ 1988), 40/20930/31.03.2020 [με 

λαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, 
] και την 18318/13.03.2020 [με θέμα: «Σύγκληση 

συλλογικών οργάνων των δήμων, των περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το 
19»]  του Υπουργείου Εσωτερικών. 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου εννέα  (9) μελών βρέθηκαν παρόντα  

Μιχάλης Σελέκος   (τακτικό μέλος) -  

Θεόδωρος Σπηλιόπουλος    (τακτικό μέλος). 

Ο Πρόεδρος της  Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από  τη διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της 

θέματος  της τακτικής  συνεδρίασης, ο  Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη για την εκτός  

. Έγκριση όρων διακήρυξης και τεχνικών 

φίτη και Μελανιών».  

ΑΔΑ: Ω0ΚΩΩΗ3-Η57



  2 

Η Οικονομική Επιτροπή - ομόφωνα - εγκρίνει την ένταξη του 1
ου

 ΕΗΔ θέματος και τη συζήτησή τους ως 1
ο
  θέμα στην 

ημερησία διάταξη (Ν. 3852/2010 άρθρο 75  όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18). 

-Η σειρά συζήτησης των θεμάτων της ημερησίας διάταξης τροποποιήθηκε και διαμορφώθηκε ως εξής:  το  ΕΗΔ θέμα, 

ως 1
ο
  θέμα  ΗΔ  και  τα  1

ο
 , 2

ο
 , 3

ο
 , 4

ο
 , 5

ο
 , 6

ο
 και  7

ο
    θέματα  της  ΗΔ  σε 2

ο
  , 3

ο
  , 4

ο
 , 5

ο
 , 6

ο
 , 7

ο 
 &  8

ο
   θέματα  ΗΔ  

αντίστοιχα. 

 

    Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το  3
ο
 (πλέον)  θέμα  της ημερησίας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής 

Επιτροπής , την από 17-07-2020 εισήγηση της Δ/νση Στρ. Σχεδιασμού, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης & Δικτύων, στην 

οποία αναφέρονται  τα εξής: 

Λαμβάνοντας υπόψη: 

 
- την -με αρ. 221 /30-10-2018- Απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου, με θέμα: «Υποβολή πρότασης  στο Ε.Π. 
«Αττική» (Άξονας Προτεραιότητας  10,  Θεματικός Στόχος 09,  Κωδικός Πρόσκλησης:  ΑΤΤ 068, Α/Α ΟΠΣ: 2616 - 

Έκδοση 3.0)  με τίτλο: «Επέκταση - αναβάθμιση υποδομών στις οποίες  παρέχονται κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου 
Χαϊδαρίου», 

 
- το με ID 55856/16-11-2018 Tεχνικό Δελτίο - Αίτηση Χρηματοδότησης  που είχε υποβάλλει ηλεκτρονικά, ο Δήμος 

Χαϊδαρίου, 
 
- την -με αρ. πρωτ. 1680/27-05-2019 Απόφαση Ένταξης της Πράξης (αριθμ. πρωτ. Δήμου Χαϊδαρίου:  10806 /28-5-

2019) με θέμα: «Επέκταση - αναβάθμιση υποδομών στις οποίες  παρέχονται κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου 
Χαϊδαρίου» με κωδικό ΟΠΣ 5035505'', σύμφωνα με την οποία: Α) εγκρίνεται η ένταξη της πράξης Συνολικού 

Προϋπολογισμού: 69.985,91 €, στο Eπιχειρησιακό Πρόγραμμα «ATTIKH 2014-2020» (Άξονας Προτεραιότητας  10,  
Θεματικός Στόχος 09,  Κωδικός Πρόσκλησης:  ΑΤΤ 068, Α/Α ΟΠΣ: 2616 - Έκδοση 3.0), Β) συγχρηματοδοτείται  η 
υλοποίησή της από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους. Οι δαπάνες του έργου θα 

βαρύνουν 100% το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων  (προϋπολογισμός έργου: 69.985,91 €, συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α. / πίστωση τρέχοντος έτους 2019 στο Π.Δ.Ε. 69.985,91 €, ΚΩΔ. Πράξης ΣΑ: 2019ΕΠ08510054, KΩΔ. ΣΑ: 

ΕΠ0851), 
 
- την με αρ. 125 /12-06-2019- Απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου, με θέμα:  «Αποδοχή Απόφασης Ένταξης της 

Πράξης με τίτλο: «Επέκταση - αναβάθμιση υποδομών στις οποίες  παρέχονται κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου 
Χαϊδαρίου» και κωδικό ΟΠΣ 5035505, συνολικού προϋπολογισμού: 69.985,91 €, στο E.Π. «ATTIKH 2014-2020» 

στο Eπιχειρησιακό Πρόγραμμα «ATTIKH 2014-2020» (Άξονας Προτεραιότητας  10,  Θεματικός Στόχος 09,  
Κωδικός Πρόσκλησης:  ΑΤΤ 068, Α/Α ΟΠΣ: 2616 - Έκδοση 3.0), με ΚΩΔ. Πράξης ΣΑ (ΠΔΕ): 2019ΕΠ08510054, 
KΩΔ. ΣΑ: ΕΠ0851), 

 
- το γεγονός ότι η Πράξη αποβλέπει στην ενίσχυση και ενδυνάμωση των υπηρεσιών και υποδομών κοινωνικής 

φροντίδας, πρόνοιας και προσχολικής εκπαίδευσης- παιδικής μέριμνας,  με έμφαση στις ευάλωτες και ειδικές ομάδες 
του πληθυσμού (Άτομα Γ' Ηλικίας,  ΑμΕΑ,  βρέφη / νήπια των Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου)  μέσω 
συγχρηματοδότησης των παρακάτω κατηγοριών δράσεων (επιλέξιμες δαπάνες): 

α)  Προμήθεια ειδικού εξοπλισμού που απαιτείται για τη λειτουργία των δομών  (π.χ. παιχνίδια, εξοπλισμός 
εστίασης, ιατρικός εξοπλισμός, λοιπός εξοπλισμός), 

β)  Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού (π.χ. Η/Υ, μηχανήματα εκτύπωσης, λοιπός ηλεκτρονικός εξοπλισμός). 
  

- την υπ' αριθμ. 83/14-7-2020 Απόφαση της Ο.Ε.  με θέμα: «Ματαίωση και επαναπροκήρυξη διαγωνιστικής 
διαδικασίας που αφορά την Πράξη με τίτλο:  «Επέκταση - αναβάθμιση υποδομών στις οποίες  παρέχονται κοινωνικές 
υπηρεσίες του Δήμου Χαϊδαρίου»,  η οποία συγχρηματοδοτείται από το  E.Π. της Περιφέρειας Αττικής 

«ATTIKH 2014-2020» (Άξονας Προτεραιότητας  10,  Θεματικός Στόχος 09,  Κωδικός Πρόσκλησης:  ΑΤΤ 068, Α/Α 
ΟΠΣ: 2616 - Έκδοση 3.0)», 

 
- την υπ' αριθμ. ΔΣΣΗΔΔ.115/2020 Μελέτη (επικαιροποίηση τεχνικών προδιαγραφών της υπ' αριθμ. 
ΔΣΣΗΔΔ.81/2018)  η οποία επισυνάπτεται στην παρούσα, 

- το υπ' αριθμ. πρωτ. ΔΣΣΗΔΔ.105/14-07-2020, νέο, Πρωτογενές Αίτημα (AΔΑΜ: 20REQ007025645 2020-07-15), 
- το νέο Σχέδιο Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα, 
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προτείνουμε: 

 
την επανακατάρτιση των όρων,  έγκριση τεχνικών προδιαγραφών,  εκ νέου, του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την 
υλοποίηση της Πράξης με τίτλο:  «Επέκταση - αναβάθμιση υποδομών στις οποίες  παρέχονται κοινωνικές 
υπηρεσίες του Δήμου Χαϊδαρίου», στο E.Π. της Περιφέρειας Αττικής «ATTIKH 2014-2020» (Άξονας 

Προτεραιότητας  10,  Θεματικός Στόχος 09,  Κωδικός Πρόσκλησης:  ΑΤΤ 068, Α/Α ΟΠΣ: 2616 - Έκδοση 3.0)» 
σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην παρούσα εισήγηση. 

 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Ο.Ε. να αποφασίσουν σχετικά. 

Η  Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε τον  Πρόεδρο και έλαβε υπόψη, την ανωτέρω εισήγηση,   τις διατάξεις του  

άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 4623/2019,  τον Ν. 4412/2016 συζήτησε 

διεξοδικά το θέμα. 

Συνεπώς σε σύνολο συμμετεχόντων  και ψηφισάντων (5)  μελών, η  Οικονομική Επιτροπή, 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ    ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
    Εγκρίνει εκ νέου τις Τεχνικές Προδιαγραφές της με  αριθμ.  ΔΣΣΗΔΔ.115/2020 Μελέτη (επικαιροποίηση τεχνικών 

προδιαγραφών της υπ' αριθμ. ΔΣΣΗΔΔ.81/2018)  της Δ/νσης Στρατηγικού Σχεδιασμού Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και 

Δικτύων, για την προμήθεια εξοπλισμού στα πλαίσια της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης: «Επέκταση - αναβάθμιση 

υποδομών στις οποίες  παρέχονται κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου Χαϊδαρίου» συνολικού προϋπολογισμού εξήντα  

εννέα χιλιάδων εννιακόσια ογδόντα  πέντε ευρώ και ογδόντα  ένα  λεπτά (69.985,81 €) με ΦΠΑ 24%. 

 

και  

 

Καθορίζει  εκ νέου τους όρους διενέργειας του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επαναπροκήρυξη της Πράξης με τίτλο: 

«Προμήθεια εξοπλισμού για την επέκταση-αναβάθμιση υποδομών στις οποίες παρέχονται κοινωνικές υπηρεσίες 
του Δήμου Χαϊδαρίου»,  με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει 

τιμής, όπως εμφανίζονται συνημμένα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.  
 

 
 
                                                                                                       Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
                        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             ΤΑ ΜΕΛΗ 
  Ακριβές Αντίγραφο                                                       (Υπογραφή)                 (Υπογραφές) 
  Χαϊδάρι  22-07-2020 
    Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 
 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ 
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                                                    ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ   (ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ)                                                                                          

 «Επαναπροκήρυξη Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού για την Προµήθεια εξοπλισµού για την επέκταση-αναβάθµιση υποδοµών 

στις οποίες παρέχονται κοινωνικές υπηρεσίες του ∆ήµου Χαϊδαρίου » 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:  

1. Του Ν. 4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις έργων, προµηθειών και υπηρεσιών» 
2. Του Ν. 3463/2006/τ. Α’/114 – «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων & Κοινοτήτων». 
3. Του Ν. 4555/18 (ΦΕΚ 133/ Α/19-7-2018: «Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – 

Εµβάθυνση της ∆ηµοκρατίας – Ενίσχυση της Συµµετοχής – Βελτίωση της οικονοµικής και αναπτυξιακής 
λειτουργίας των Ο.Τ.Α. κτλ- Πρόγραµµα Κλεισθένης».  

4. Του N. 3861/ΦΕΚ 112 Α’/13-7-2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» 
και άλλες διατάξεις». 

5. Του N. 4270/14, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143 Α΄/28-06-2014), 

6. Του N. 4250/14 «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών 
του ∆ηµοσίου Τοµέα-Τροποποίηση ∆ιατάξεων του Π.∆. 318/1992» (ΦΕΚ 74 Α΄/23-03-2014), 

7.  Του N.  4152/13, όπως ισχύει, «Επείγοντα µέτρα εφαρµογής των νόµων 4046/12, 4093/12 και 4127/13» (ΦΕΚ 
107 Α΄/09-05-2013,) 

8. Του N.  4013/11, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων-Αντικατάσταση του 6ου Κεφαλαίου 
του ν. 3588/07 (Πτωχευτικός Κώδικας)-Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 204 
Α΄/15-09-2011), 

9. Του N.  3886/10, «∆ικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων-Εναρµόνιση ελληνικής 
νοµοθεσίας µε την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 
92/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν µε την Οδηγία 
2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 11ης ∆εκεµβρίου 2007 (L 335)» (ΦΕΚ 173 
Α΄/30-09-2010) όπως ισχύει, µε την επιφύλαξη των παρ. 27 του άρθρου 377 και παρ. 11 του άρθρου 379 του 
Ν. 4412/2016, 

10. Του N.  3801/09, όπως ισχύει, «Ρυθµίσεις θεµάτων προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης» (ΦΕΚ 163 Α΄/04-
09-2009), 

11. Του N.  3731/08, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, «Αναδιοργάνωση της δηµοτικής αστυνοµίας και ρυθµίσεις 
λοιπών θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» (ΦΕΚ 263 Α΄/23-12-2008), 

12. Του N.  3548/07, όπως ισχύει, (ΦΕΚ 68 Α΄/20-03-2007) «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του 
∆ηµοσίου στο Νοµαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις», 

13. Του N.  3419/05, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, «Γενικό Εµπορικό Μητρώο και εκσυγχρονισµός της 
επιµελητηριακής νοµοθεσίας» (ΦΕΚ 114 Α΄/08-06-2006), 

14. Του N.   2859/00, «Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α.» (ΦΕΚ 248 Α΄/07-11-2000), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
15. Του N.   2690/99, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, «Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες 

διατάξεις» (ΦΕΚ 45 Α΄/09-03-1999), 
16. Του Π.∆. 80/16 «Ανάληψη Υποχρέωσης από ∆ιατάκτες» (ΦΕΚ 145Α/15.08.16) από 1/1/2017, 
17. Της  υπ’ αριθµ. 221/30-10-2018 Απόφασης ∆.Σ. Χαϊδαρίου (Α∆Α: 673ΣΩΗ3-ΛΩΞ) µε θέµα: «Λήψη απόφασης 

σχετικά µε την υποβολή πρότασης  στο Ε.Π. «Αττική» (Άξονας Προτεραιότητας  10,  Θεµατικός Στόχος 09,  
Κωδικός Πρόσκλησης:  ΑΤΤ 068, Α/Α ΟΠΣ: 2616 - Έκδοση 3.0)  µε τίτλο: «Επέκταση - αναβάθµιση υποδοµών 
στις οποίες  παρέχονται κοινωνικές υπηρεσίες του ∆ήµου Χαϊδαρίου» - Ορισµός Υπευθύνου Πράξης»». 

18. Της υπ’ αριθµ. πρωτ. 1680/27-05-2019 Απόφασης Ένταξης (Α∆Α: Ω32Ζ7Λ7-ΗΥΙ) της Πράξης µε τίτλο: 
«Επέκταση - αναβάθµιση υποδοµών στις οποίες  παρέχονται κοινωνικές υπηρεσίες του ∆ήµου Χαϊδαρίου» και 
κωδικό (ΟΠΣ (MIS): 5035505). 

19. Της υπ’ αριθµ. 125/12-06-2019 Απόφασης ∆.Σ. Χαϊδαρίου (Α∆Α:Ψ1ΠΑΩΗ3-Ο68) µε θέµα: «Αποδοχή 
Απόφασης Ένταξης της Πράξης µε κωδικό (ΟΠΣ (MIS): 5035505)». 

20. Της υπ’ αριθµ. 83/14-7-2020 Απόφασης της Ο.Ε.  µε θέµα: «Ματαίωση και επαναπροκήρυξη διαγωνιστικής 
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διαδικασίας που αφορά την Πράξη µε τίτλο:  «Επέκταση - αναβάθµιση υποδοµών στις οποίες  παρέχονται 
κοινωνικές υπηρεσίες του ∆ήµου Χαϊδαρίου»,  η οποία συγχρηµατοδοτείται από το  E.Π. της Περιφέρειας 
Αττικής «ATTIKH 2014-2020» (Άξονας Προτεραιότητας  10,  Θεµατικός Στόχος 09,  Κωδικός Πρόσκλησης:  ΑΤΤ 
068, Α/Α ΟΠΣ: 2616 - Έκδοση 3.0)».  

21. Tης υπ’ αριθµ. 115/2020 Μελέτης της ∆/νσης Στρατηγικού Σχεδιασµού, Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης & 
∆ικτύων. 

22. Του υπ’ αριθµ. πρωτ. ∆ΣΣΗ∆∆.105/14-07-2020, νέου, Πρωτογενούς Αιτήµατος (A∆ΑΜ: 20REQ007025645 2020-
07-15) 

23. Του υπ’ αριθµ. πρωτ.  ∆ΣΣΗ∆∆.106/15-07-2020, νέου, Τεκµηριωµένου αιτήµατος της ∆/νσης Στρατηγικού 
Σχεδιασµού, Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης & ∆ικτύων, σύµφωνα µε το οποίο ζητείται η έγκριση σχετικής 
πίστωσης σε βάρος των Κ.Α.Ε. 60.7135.0002, 60.7135.0003, 60.6699.0001, 60.6662.0001, 60.7135.0004, 
60.7134.0004, 60.7133.0003, 60.7133.0004, 60.6699.0002, 60.7135.0006, του προϋπολογισµού του ∆ήµου µας 
για το οικονοµικό έτος 2020. 

24. Των αντίστοιχων Εγκεκριµένων Αιτηµάτων (AAY) ως εξής:  
Πίνακας ΑΑΥ 

α/α Αριθµός  ΑΑΥ Α∆Α Α∆ΑΜ 
1.  310 ΩΗΡ7ΩΗ3-5ΣΝ 20REQ007063550 
2.  311 6ΦΣ5ΩΗ3-ΦΥ4 20REQ007063640 
3.  314 6Κ65ΩΗ3-ΧΡ0 20REQ007063754 

4.  316 Ω393ΩΗ3-Λ∆Π 20REQ007063932 

5.  319 6ΚΞΤΩΗ3-ΜΘ6 20REQ007064082 

6.  320 67Φ5ΩΗ3-ΣΡΒ 20REQ007064289 

7.  321 63ΓΚΩΗ3-ΟΕ7 20REQ007064528 

8.  324 ΩΜΕΡΩΗ3-ΣΓΜ 20REQ007064716 

9.  325 6ΦΣΚΩΗ3-ΙΙ1 20REQ007064884 

10.  326 ΨΘΠΑΩΗ3-ΒΝΛ 20REQ007065151 

 

25. Της υπ’ αριθµ. …../00-07-2020 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής η οποία : 
- Εγκρίνει εκ νέου, τη διενέργεια – καθορίζει τον τρόπο εκτέλεσης, 
- Εγκρίνει εκ νέου, τις τεχνικές προδιαγραφές ως αυτές καθορίζονται στη  συνηµµένη τεχνική µελέτη,  
- Καταρτίζει εκ νέου,  τους όρους διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισµού,  

26. Την ανάγκη του ∆ήµου για την υλοποίηση της εν θέµατι συγχρηµατοδοτούµενης Πράξης (προµήθεια 
εξοπλισµού για την αναβάθµιση – επέκταση των Κοινωνικών Υποδοµών του ∆ήµου).  
 

                             Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι   

1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ (επαναπροκήρυξη) µε σφραγισµένες προσφορές για την  «Προµήθεια εξοπλισµού 
για την επέκταση-αναβάθµιση υποδοµών στις οποίες παρέχονται κοινωνικές υπηρεσίες του ∆ήµου Χαϊδαρίου»,  
µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει τιµής, για την 
Ανάδειξη αναδόχου προϋπολογισµού εξήντα- εννέα χιλιάδων εννιακόσια ογδόντα - πέντε ευρώ και ογδόντα - 
ένα  λεπτά (69.985,81 €). Η δράση χρηµατοδοτείται στα πλαίσια του Ε.Π. «ATTIKH» (Άξονας Προτεραιότητας  10,  
Θεµατικός Στόχος 09,  Ειδικός Στόχος 9.a.1,  Κωδικός Πρόσκλησης:  ΑΤΤ 068, Α/Α ΟΠΣ: 2616 - Έκδοση 3.0) από το 
Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης  (ΕΤΠΑ) και εµπίπτει στα πλαίσια του Θεµατικού Στόχου (ΘΣ) 9: 
«Προώθηση της κοινωνικής ένταξης, καταπολέµηση της φτώχειας και κάθε µορφής διακρίσεων»  και του Ειδικού 

Στόχου 9.a.1:  «Bελτίωση των όρων ισότιµης προώθησης της κοινωνικής ένταξης και της πρόσβασης των 
ευπαθών & ευάλωτων οµάδων σε ποιοτικές υπηρεσίες, µέσω βελτίωσης των αντίστοιχων υποδοµών σε 
υποβαθµισµένες περιοχές». Η σχετική πίστωση  θα βαρύνει τους Κ.Α.Ε. 60.7135.0002, 60.7135.0003, 60.6699.001, 
60.6662.01, 60.7135.0004, 60.7134.0004, 60.7133.0003, 60.7133.0004, 60.6699.002 , 60.7135.0006, του 
προϋπολογισµού 2019.  
2. Η ελάχιστη προθεσµία διεξαγωγής του διαγωνισµού είναι δέκα (10) ηµέρες από την ηµεροµηνία ανάρτησής 
της διακήρυξης στο ΚΗΜ∆ΗΣ, σύµφωνα µε τα άρθρα 66,120 και 121 του Ν. 4412/2016. 
3.Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στο ∆ηµοτικό κατάστηµα του ∆ήµου Χαϊδαρίου (Στρ. Καραϊσκάκη 138 & 
Επαύλεως)  (β’ όροφος), στις 03/08/2020 και ώρα 11:00 π.µ., ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών ορίζεται η 
10.30 π.µ. και ώρα λήξης η 11.00 π.µ., κατά την οποίαν λήγει η προθεσµία παραλαβής των προσφορών και 
αρχίζει η διαδικασία της αποσφράγισης.  
4. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται, όπως περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’.  
5. Προσφορές γίνονται δεκτές ανά οµάδα ειδών µε βάση όσα αναφέρονται στο Παράρτηµα ∆’ (Αριθµός 
Μελέτης: ∆ΣΣΗ∆∆.115/2020) και συµπλήρωση του εντύπου οικονοµικής προσφοράς του Παραρτήµατος Γ’. 
6. Παροχή διευκρινήσεων – πληροφοριών 
Οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς µπορούν να ζητήσουν, εγγράφως και ενυπογράφως 
(συµπεριλαµβανοµένης της τηλεοµοιοτυπίας – fax), διευκρινίσεις ή πρόσθετες πληροφορίες από την 
Αναθέτουσα Αρχή για τη κατάρτιση των προσφορών τους µέχρι και έξι (6) ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία 
διενέργειας του διαγωνισµού .  
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Η Αναθέτουσα Αρχή, εφόσον οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς έχουν υποβάλλει έγκαιρα τα αιτήµατά τους 
για παροχή πρόσθετων πληροφοριών, αποστέλλει έγγραφη απάντηση (συµπεριλαµβανοµένης της 2 άρθρο 60 
παρ.3α 4 τηλεοµοιοτυπίας – fax) προς όλους τους ενδιαφερόµενους το αργότερο δύο (2) εργάσιµες ηµέρες πριν 
από την προθεσµία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών. 
Κανένας υποψήφιος δε µπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση, να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ µέρους 
της Αναθέτουσας Αρχής, σχετικά µε τους όρους του παρόντος διαγωνισµού.  
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι δύναται να υποβάλλουν τις προσφορές τους αυτοπροσώπως ή µε νόµιµους  
εκπροσώπους τους, στην επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού. Επίσης, οι προσφορές µε όλα τα απαραίτητα 
στοιχεία δύναται να σταλούν ταχυδροµικά ή µε άλλον τρόπο επί αποδείξει, στο γραφείο Πρωτοκόλλου του ∆ήµου 
Χαϊδαρίου µέχρι και την προηγουµένη εργάσιµη ηµέρα της διεξαγωγής του διαγωνισµού και ώρα 15.00 στη 
∆ιεύθυνση : ∆ΗΜΟΣ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ| Στρ. Καραϊσκάκη 138 & Επαύλεως| Χαϊδάρι 12461.  
Προσφορά που κατατίθεται µετά την ώρα αυτή είναι εκπρόθεσµη, κρίνεται απαράδεκτη και επιστρέφεται χωρίς να 
αποσφραγιστεί. Προσφορές, οι οποίες υποβλήθηκαν ή ταχυδροµήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν έγκαιρα 
στο ∆ήµο Χαϊδαρίου, επιστρέφονται και αυτές στους προσφέροντες, χωρίς να αποσφραγιστούν. 
Οι ενδιαφερόµενοι υποχρεούνται να ελέγξουν τη της ∆ιακήρυξη, από άποψη πληρότητας και εφόσον 
διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράληψη να το γνωρίσουν εγγράφως στο  ∆ήµο. Προσφυγές κατά της 
νοµιµότητας της διαδικασίας διαγωνισµού µε το αιτιολογικό της µη πληρότητας αντιγράφου της ∆ιακήρυξης, θα 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  
Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά µε τους όρους της ∆ιακήρυξης, το Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης 
(Τ.Ε.Υ.∆) (και σε µορφή doc.)καθώς και το έντυπο οικονοµικής προσφοράς (και σε µορφή doc.), παρέχονται 
από τη ∆/νση Στρατηγικού Σχεδιασµού,  Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης & ∆ικτύων,   τηλ: 213 2047275, fax : 210 
5323623, e-mail: sylakoum@yahoo.gr. 
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα της επαναπροκήρυξης του διαγωνισµού µε τροποποίηση ή µη των 
όρων και προδιαγραφών της ∆ιακήρυξης, της αναβολής ή της ακύρωσης του διαγωνισµού ή της 
υπαναχώρησης της από την εν λόγω υπηρεσία σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, χωρίς υποχρέωση καταβολής 
αποζηµίωσης.  
7. Η παρούσα ∆ιακήρυξη θα:  

α.   αναρτηθεί στον ιστότοπο του προγράµµατος ∆ΙΑΥΓΕΙΑ, www.diavgeia.gov.gr  (περίληψη 
∆ιακήρυξης)  
β.   αναρτηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων.  
γ.  αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ∆ήµου www.haidari.gr. Τα τεύχη του διαγωνισµού (µελέτη και 
διακήρυξη) θα διατίθενται µέσω της ιστοσελίδας του ∆ήµου www.haidari.gr. 
δ.  δηµοσιευθεί στον Ελληνικό Τύπο (περίληψη ∆ιακήρυξης, σε ηµερήσια ή εβδοµαδιαία εφηµερίδα 
του Νοµού). 

8. Ο ∆ιαγωνισµός θα διεξαχθεί σύµφωνα µε τους όρους που περιέχονται στην παρούσας ∆ιακήρυξη, τα κάτωθι 
παραρτήµατά της και τις τεχνικές προδιαγραφές της 115/2020 Μελέτης της ∆/νσης Στρατηγικού Σχεδιασµού,  
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης & ∆ικτύων,  τα οποία αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο µέρος της διακήρυξης: 
 

 
7.1 #ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ#………………………………….  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’  
7.2 #ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ#……………………………  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ 
7.3 #ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ# …………….………………………….   ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ 
7.4 #115/2020 ΜΕΛΕΤΗ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ#…………………………….…..   ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆’ 
7.5 #ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ (Τ.Ε.Υ.∆)#. …………..……  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’  
 
 

 
    Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

 

    

         ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
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     Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
 

 
Στοιχεία 
αναθέτουσας αρχής 

 

Επωνυµία : ∆ήµος Χαϊδαρίου 
Α.Φ.Μ. : 090206914 
∆.Ο.Υ. : Αιγάλεω 
∆ιεύθυνση : Στρ. Καραϊσκάκη 138 & Επαύλεως Τ.Κ. : 12461 

∆ιεύθυνση 
διαδικτυακού τόπου 

www.haidari.gr 

Περιγραφή 
Αντικειµένου 
∆ιαγωνισµού 

«Προµήθεια Εξοπλισµού για την επέκταση-αναβάθµιση 
υποδοµών στις οποίες παρέχονται κοινωνικές υπηρεσίες του 
∆ήµου Χαϊδαρίου» 

Κωδικός CPV CPV  33693000-4, 33141620-2, 37440000-4, 33682000-4, 39522120-4,  
30237300-2, 39710000-2, 39315000-3, 39220000-0, 37524000-7 

Είδος ∆ιαγωνισµού Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός (Επαναπροκήρυξη) 
Κριτήριο Ανάθεσης Πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά 

βάσει τιµής 
∆ιάρκεια Ισχύος 
Προσφορών  

120 ηµέρες  

Χρηµατοδότηση Η δράση χρηµατοδοτείται στα πλαίσια του Ε.Π. «ATTIKH» 
(Άξονας Προτεραιότητας  10,  Θεµατικός Στόχος 09,  Ειδικός 
Στόχος 9.a.1,  Κωδικός Πρόσκλησης:  ΑΤΤ 068, Α/Α ΟΠΣ: 2616 - 
Έκδοση 3.0) από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης  (ΕΤΠΑ) και εµπίπτει στα πλαίσια του Θεµατικού 
Στόχου (ΘΣ) 9: «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης, 
καταπολέµηση της φτώχειας και κάθε µορφής διακρίσεων»  και 

του Ειδικού Στόχου 9.a.1:  «Bελτίωση των όρων ισότιµης 
προώθησης της κοινωνικής ένταξης και της πρόσβασης των 
ευπαθών & ευάλωτων οµάδων σε ποιοτικές υπηρεσίες, µέσω 
βελτίωσης των αντίστοιχων υποδοµών σε υποβαθµισµένες 
περιοχές». 

Προϋπολογισθείσα 
δαπάνη 

69.985,81€ 

Φ.Π.Α Η ως άνω προµήθεια εξοπλισµού περιέχει Φ.Π.Α. 24% 
Κ.Α.Ε. 60.7135.0002, 60.7135.0003, 60.6699.0001, 60.6662.0001, 

60.7135.0004, 60.7134.0004, 60.7133.0003, 60.7133.0004, 
60.6699.0002, 60.7135.0006 

Ηµεροµηνία 
∆ιενέργειας 
∆ιαγωνισµού 

03/08/2020  και ώρα 11:00 

Τόπος ∆ιενέργειας  ∆ηµαρχείο ∆ήµου Χαϊδαρίου 
(Στρ. Καραϊσκάκη 138 & Επαύλεως)  (Β’ όροφος) 

Ποσότητα Σύµφωνα µε το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆’ 
Τεχνικές 
Προδιαγραφές 

Σύµφωνα µε το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆’ 

Τόπος Παράδοσης  ∆ηµαρχείο ∆ήµου Χαϊδαρίου  
∆ιάρκεια Σύµβασης Η χρονική διάρκεια της σύµβασης θα έχει ισχύ έξι (6) µήνες 
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                                                                   Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α   Β΄ 
 
Άρθρο 1ο | ∆ικαίωµα συµµετοχής  
∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν :  
1.1.τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος µέλος της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που έχουν 
υπογράψει τη Συµφωνία ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου ή διµερείς σχετικές 
συµφωνίες µε την Ε.Ε. και δραστηριοποιούνται επαγγελµατικά στο αντικείµενο (-α) της παρούσης.  
Κανένας δεν µπορεί να εκπροσωπεί, στην ίδια δηµοπρασία, περισσότερες από µια εταιρεία, ούτε να 
συµµετέχει χωριστά για τον εαυτό του και να εκπροσωπεί άλλο φυσικό πρόσωπο, εταιρεία, συνεταιρισµό ή 
και ένωση προµηθευτών. 

1.2. Ενώσεις προσφερόντων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον δραστηριοποιούνται επαγγελµατικά 

στο αντικείµενο (-α) της παρούσης. 
1.3. Συνεταιρισµοί, εφόσον εφόσον δραστηριοποιούνται επαγγελµατικά στο αντικείµενο (-α) της παρούσης. 
 1.4.Κοινοπραξίες προσφερόντων, εφόσον δραστηριοποιούνται επαγγελµατικά στο αντικείµενο (-α) της 

παρούσης. 
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισµένη νοµική µορφή προκειµένου να 

υποβάλουν προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί 
σε αυτή,  ο διαγωνισµός,  εφόσον η λήψη ορισµένης νοµικής µορφής είναι αναγκαία για την ορθή 
εκτέλεση της σύµβασης.  

Άρθρο 2ο  | Χρόνος & Τρόπος ∆ιεξαγωγής του ∆ιαγωνισµού  
Οι προσφορές υποβάλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή ως εξής:  
2.1 Είτε µε την κατάθεση τους ενώπιον της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, την ηµέρα και την ώρα διενέργειας 

διαγωνισµού, ήτοι στις 03/08/2020 ηµέρα ∆ευτέρα και από ώρα 10.30 π.µ. και ώρα λήξης η 11.00 π.µ.(ώρα 
λήξης παράδοσης προσφορών). 

2.2 Είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή στη διεύθυνση :  ∆ΗΜΟΣ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ | Στρ. Καραϊσκάκη 138 & 
Επαύλεως- Χαϊδάρι 12461, µέχρι και την προηγουµένη εργάσιµη ηµέρα της διεξαγωγής του διαγωνισµού 
και ώρα 15.00.    
Προσφορά που κατατίθεται µετά την ώρα αυτή είναι εκπρόθεσµη, κρίνεται απαράδεκτη και επιστρέφεται 
χωρίς να αποσφραγιστεί. Προσφορές που περιέχονται στην αναθέτουσα αρχή µε οποιοδήποτε τρόπο 
πριν την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται 
στο αρµόδιο όργανο (Επιτροπή ∆ιαγωνισµού) προ της εκπνοής της προθεσµίας του διαγωνισµού, για την 
αποσφράγισή τους. 
 Προσφορές, οι οποίες υποβλήθηκαν ή ταχυδροµήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν έγκαιρα στο ∆ήµο 
Χαϊδαρίου, επιστρέφονται και αυτές στους προσφέροντες, χωρίς να αποσφραγιστούν. 

2.3 Για προσφορές που παραλαµβάνονται εγκαίρως (δηλ. µέχρι την προηγούµενη εργάσιµη της ηµεροµηνίας 
διενέργειας του διαγωνισµού) από την Υπηρεσία Πρωτοκόλλου δεν απαιτείται η φυσική παρουσία 
εκπροσώπου κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού. 

Άρθρο 3ο  : Κατάρτιση και περιεχόµενο φακέλου προσφοράς 
3.1 Οι προσφέροντες υποβάλλουν µε την προσφορά τους στον κυρίως φάκελο, σύµφωνα µε το αρ.92 του 

Ν.4412/2016 και σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις και τους όρους της παρούσας διακήρυξης, τα στοιχεία 
που αναφέρονται στη συνέχεια.  

     Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει κατά την κατάθεσή του να συνοδεύεται από αίτηση συµµετοχής 
στο διαγωνισµό, στην οποία ο προσφέρων αναφέρει τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας του.  

     Σε περίπτωση που κατά τα στάδια διενέργειας του διαγωνισµού πρόκειται να παρασταθεί 
εξουσιοδοτηµένος εκπρόσωπός του, η ανωτέρω αίτηση θα πρέπει να αναφέρει και τα στοιχεία αυτού. 
Επισηµαίνεται ότι στην τελευταία περίπτωση, ο εκάστοτε εξουσιοδοτηµένος εκπρόσωπος οφείλει κατά το 
στάδιο του διαγωνισµού που θα παρευρεθεί, να καταθέσει ιδιοχείρως στην επιτροπή,  παραστατικό 
εκπροσώπησης.  

3.2 Αvτιπρoσφoρές και εναλλακτικές προσφορές, δεν γίvovται δεκτές σε κανένα στάδιο του διαγωνισµού.  
Σε περίπτωση υπoβoλής τους απoρρίπτovται ως απαράδεκτες.  

3.3 Σε περίπτωση συνυποβολής µε την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εµπιστευτικού χαρακτήρα, η 
γνωστοποίηση των οποίων στους άλλους διαγωνιζόµενους θα έθιγε τα έννοµα συµφέροντά του, ο 
προσφέρων οφείλει να σηµειώνει επ’ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εµπιστευτικού χαρακτήρα». Σε 
αντίθετη περίπτωση, δύναται να λαµβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι λοιποί διαγωνιζόµενοι. 
Η Υπηρεσία δεν αποκαλύπτει πληροφορίες που του έχουν διαβιβάσει οι προσφέροντες και τις οποίες έχουν 
χαρακτηρίσει ως εµπιστευτικές. Εφόσον ένας οικονοµικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως 
εµπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εµπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά 
όλες τις σχετικές διατάξεις νόµου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εµπιστευτικότητα της 
συγκεκριµένης πληροφορίας.  

3.4 Οι προσφορές θα υποβάλλονται συνταγµένες στην Ελληνική γλώσσα ή συνοδευόµενες από επίσηµη 
µετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρµόζεται 
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η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε µε το Ν. 1497/1984(Α΄188).  
      Οι προσφορές θα υποβάλλονται σε δύο αντίτυπα, ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο, και µέσα σε καλά 

σφραγισµέvo φάκελο (κυρίως φάκελος), στov oπoίo θα αναγράφονται ευκρινώς:  
 

α. Η λέξη ‘’ΠΡΟΣΦΟΡΑ’’ 
β. Η επωνυµία της αναθέτουσας αρχής. 
γ. Ο τίτλος της σύµβασης. 
δ Η καταληκτική ηµεροµηνία (ηµεροµηνία λήξης προθεσµίας 

υποβολής προσφορών). 
ε. Τα στοιχεία του οικονοµικού φορέα που λαµβάνει µέρος στο 

∆ιαγωνισµό.  
3.5 Εντός του κυρίως φακέλου προσφοράς τοποθετούνται τα εξής :  

α. Χωριστός σφραγισµένος φάκελος, µε την ένδειξη «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», ο οποίος περιέχει 
τα αναφερόµενα στο άρθρο 4 του παρόντος παραρτήµατος δικαιολογητικά συµµετοχής (αρ.93 του 
Ν.4412/16).  
β. Χωριστός σφραγισµένος φάκελος, µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος περιέχει τα έγγραφα 
και στοιχεία που αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 5 του παρόντος παραρτήµατος (αρ.94 του 
Ν.4412/16)  
γ. Χωριστός σφραγισµένος φάκελος, µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος περιλαµβάνει 
τα στοιχεία της οικονοµικής προσφοράς, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στο άρθρο 6 του παρόντος 
παραρτήµατος (αρ.95 του Ν.4412/16). 
Οι ανωτέρω χωριστοί φάκελοι φέρουν εξωτερικά τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Η µη τήρηση 
οποιουδήποτε από τους όρους του άρθρου αυτού, επιφέρει ποινή αποκλεισµού της αντίστοιχης 
προσφοράς.  Οι προσφορές υπογράφονται και µονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονοµικό φορέα ή, 
σε περίπτωση νοµικών προσώπων, από το νόµιµο εκπρόσωπο αυτών. 

Άρθρο 4ο  | ∆ικαιολογητικά συµµετοχής στον ∆ιαγωνισµό  
Εντός του φακέλου των δικαιολογητικών συµµετοχής τοποθετούνται υποχρεωτικά τα αναφερόµενα κατωτέρω:   
4.1 Το τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνος ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) – [Άρθρο 79, παρ.4 του Ν. 4412/2016] παράρτηµα 
Ε’, για τις διαδικασίες σύναψης σύµβασης κάτω των ορίων (ΦΕΚ 3698/16-11-2016) και σύµφωνα µε το άρθρο 
79, παρ.4 του Ν4412/2016. Το έντυπο θα συµπληρωθεί µε βάση τις Οδηγίες Συµπλήρωσης για το 
Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης. 
Από το Τ.Ε.Υ.∆ οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό υποχρεούνται να συµπληρώσουν τα πεδία του Μέρους ΙΙ, 
Μέρους ΙΙΙ και Μέρους VI. Aπό το Μέρος ΙV: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ oι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό 
υποχρεούνται να συµπληρώσουν µόνο το Α:ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ( 1ο πεδίο και 2ο πεδίο).  
Για τα υπόλοιπα πεδία του Μέρους IV οι συµµετέχοντες δεν απαιτείται να παράσχουν πληροφορίες. Το 
Μέρος V του ΤΕΥ∆ δεν θα συµπληρωθεί από τους συµµετέχοντες. 
4.2. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 , όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία : 
a. αναγράφεται ο διαγωνισµός (αριθµός ∆ιακήρυξης) στον οποίο συµµετέχουν και ο χρόνος ισχύος της 
προσφοράς (120 ηµέρες) 
β. δηλώνεται ότι η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας διακήρυξης της οποίας 
έλαβαν γνώση, και την αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτά, εκτός αν κατά περίπτωση στην προσφορά 
του ρητά αναφέρει τα σηµεία τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει ο προσφέρων να 
αναφέρει στην προσφορά του, τους όρους της προσφοράς που είναι διαφορετικοί προκειµένου να 
αξιολογηθούν. 
4.3 Παραστατικό εκπροσώπησης φυσικών προσώπων : 
Εφόσον συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε αντιπρόσωπό/ εκπρόσωπό τους, σύµφωνα µε το άρθρο 93 περ. δδ 
του Ν. 4412/2016, απαιτείται συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή  έγγραφη εξουσιοδότηση θεωρηµένη για το 
γνήσιο της υπογραφής από οποιαδήποτε δηµόσια αρχή . 
4.4 Παραστατικά  εκπροσώπησης νοµικών  προσώπων : 
Πρακτικά αποφάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου (σε περίπτωση Α.Ε.), απόφαση των διαχειριστών (σε 
περίπτωση Ε.Π.Ε. ή Ο.Ε. ή Ε.Ε.) ή απόφαση του δεσµεύοντος φυσικού προσώπου ή οργάνου, κάθε 
προσφέροντος για την έγκριση συµµετοχής του στο διαγωνισµό, για τον ορισµό του νοµίµου εκπροσώπου 
καθώς και του τυχόν αντικλήτου του στο διαγωνισµό (εκτός εάν η εξουσία προς εκπροσώπηση του 
υπογράφοντος απορρέει από το καταστατικό ή άλλη πράξη που έχει δηµοσιευθεί κατά τις κείµενες διατάξεις).  
Στην περίπτωση κοινοπραξίας προσκοµίζεται το ιδιωτικό συµφωνητικό σύστασης της κοινοπραξίας. Σε 
περίπτωση ένωσης, πρακτικά αποφάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου (σε περίπτωση Α.Ε.) ή απόφαση των 
διαχειριστών (σε περίπτωση Ε.Π.Ε. ή Ο.Ε. ή Ε.Ε.) η οποία θα αναφέρει: 

i. την έγκριση συµµετοχής στο διαγωνισµό, 
ii. την έγκριση υποβολής κοινής προσφοράς µε τα υπόλοιπα µέλη της ένωσης τα οποία θα 
αναφέρονται ονοµαστικά, 
iii. το µέρος της προµήθειας (ποσοστό συµµετοχής) που αναλαµβάνει κάθε µέλος της ένωσης 
στην εκτέλεση της προµήθειας, 
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iv. τον ορισµό νοµίµου εκπροσώπου για το διαγωνισµό ή τον ορισµό κοινού νοµίµου 
εκπροσώπου της ένωσης για το διαγωνισµό και τον τυχόν ορισµό αντικλήτου της ένωσης για το 
διαγωνισµό µε πλήρη στοιχεία επικοινωνίας, 
v. το  Συντονιστή/ επικεφαλή της ένωσης, 
vi. ότι τα µέλη της ένωσης που υπέβαλαν προσφορά ευθύνονται αλληλεγγύως, αδιαιρέτως και 
εις ολόκληρο έκαστο έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, 
vii. ότι σε περίπτωση που επιλεγούν ως Ανάδοχοι, θα συστήσουν, εφόσον τους ζητηθεί από την 
Αναθέτουσα Αρχή, κοινοπραξία, 
viii. ότι η κοινοπραξία θα συσταθεί µε σκοπό την προµήθεια που προβλέπει η παρούσα 
διακήρυξη διαγωνισµού, ή η εταιρεία θα συσταθεί µε σκοπό µεταξύ άλλων την προµήθεια που 
προβλέπει η παρούσα διακήρυξη διαγωνισµού, και η σύµβαση θα υπογραφεί µετά την έκδοση 
αριθµού φορολογικού µητρώου από την αρµόδια φορολογική αρχή, 
ix. ότι τα µέλη της κοινοπραξίας θα είναι αλληλεγγύως, εξ ολοκλήρου και εξ αδιαιρέτου 
υπεύθυνα για την τήρηση των όρων της σύµβασης. 

4.5 Τα νοµιµοποιητικά έγγραφα κάθε συµµετέχοντος ως ακολούθως : 
1.Για Ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα µε τη µορφή Ανωνύµου Εταιρείας (ΑΕ) ή Εταιρείας Περιορισµένης Ευθύνης 
(ΕΠΕ) : 
α) αντίγραφο από το τηρούµενο στην αρµόδια κατά περίπτωση διοικητική ή δικαστική αρχή τελευταίο ισχύον 
καταστατικό της συµµετέχουσας στο διαγωνισµό εταιρείας, συνοδευόµενο από το αντίστοιχο ΦΕΚ. 
β) βεβαίωση της αρµόδιας κατά περίπτωση διοικητικής ή δικαστικής αρχής, από την οποία να προκύπτει η 
αρχική καταχώρηση της εταιρείας, καθώς και οι τυχόν µεταβολές που έχουν επέλθει στο νοµικό πρόσωπο και 
τα όργανα διοίκησης αυτής, µε ανάλογη µνεία στα αντίστοιχα ΦΕΚ. 
2.Για Ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα µε τη µορφή προσωπικής εταιρείας (ΟΕ ή ΕΕ) : 
α) Επίσηµο αντίγραφο ή επικυρωµένο φωτοαντίγραφο του συµφωνητικού σύστασης της εταιρείας και όλων 
των τροποποιήσεων αυτού, καθώς και του τελευταίου σε ισχύ καταστατικού της εταιρείας. 
β) Πιστοποιητικό περί µεταβολών της εταιρείας από την αρµόδια αρχή. 
3.Για Αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα : 
α) Ανάλογα µε τη µορφή τους, αντίστοιχα νοµιµοποιητικά έγγραφα και πιστοποιητικά µε αυτά που 
αναφέρονται στις ανωτέρω υποπαραγράφους τα οποία προβλέπονται από το δίκαιο της χώρας της έδρας ή 
λειτουργίας τους και από τα οποία αποδεικνύεται η νόµιµη σύσταση και λειτουργία τους, η εγγραφή στα 
προβλεπόµενα µητρώα εταιριών και το τελευταίο σε ισχύ καταστατικό, και οι λοιπές πληροφορίες και στοιχεία, 
που ζητούνται ανωτέρω για τους ηµεδαπούς. 
β) Σε περίπτωση που το οικείο κράτος δεν εκδίδει κάποιο έγγραφο ή πιστοποιητικό από αυτά που ζητούνται 
πιο πάνω, ή που αυτό δεν καλύπτει όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, αυτό µπορεί να αντικαθίσταται από 
ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόµενου ή, στα κράτη µέλη όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, από 
υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου 
επαγγελµατικού οργανισµού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης.  
Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριµένη χώρα δεν 
εκδίδονται τα συγκεκριµένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριµένο πρόσωπο οι ανωτέρω νοµικές 
καταστάσεις. Η υποχρέωση αυτή αφορά όλες τις πιο πάνω κατηγορίες υποψηφίων. 
4.  Για φυσικά πρόσωπα: 
Έναρξη Επιτηδεύµατος από την αντίστοιχη ∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία  καθώς   και τις µεταβολές του. 
5. Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προσφερόντων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, µαζί µε την προσφορά 
υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προσφέροντα που συµµετέχει στην 
ένωση ή κοινοπραξία. 
∆ιευκρινίσεις: 
Οι  ανωτέρω υπεύθυνες  δηλώσεις  µπορεί να φέρουν  ηµεροµηνία εντός του διαστήµατος από την 
δηµοσίευση της παρούσας διακήρυξης έως και την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών και  
απαιτείται βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής από αρµόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ. 
Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νοµικό πρόσωπο, τις ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφουν : 
α) οι ∆ιαχειριστές, όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε και Ε.Π.Ε. 
β) ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Α.Ε. 

γ) σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου, οι νόµιµοι εκπρόσωποί του. 
δ) όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισµός, η ως άνω υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από τον Πρόεδρο του 

∆.Σ. του συνεταιρισµού. 
ε) όταν προσφέρων είναι ένωση ή κοινοπραξία, η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση αφορά κάθε µέλος που 

συµµετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία. 
Σηµείωση 1η : Η υποχρέωση υποβολής υπεύθυνης δήλωσης περί µη έκδοσης τελεσίδικης καταδικαστικής 

απόφασης αφορά σε κάθε πρόσωπο που είναι µέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του 
εν λόγω οικονοµικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η 
υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου αφορά ιδίως:  
α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (O.E. και Ε.Ε.), τους 
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διαχειριστές,  
β) στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και όλα τα µέλη του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου.  
Σηµείωση 2η : Σχετικά µε την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωµένων 
αντιγράφων εγγράφων σε διαγωνισµούς δηµοσίων συµβάσεων διευκρινίζονται τα εξής: 
1. Απλά αντίγραφα δηµοσίων εγγράφων 
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των 
δηµοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του 
άρθρου 1 του νόµου 4250/2014. Σηµειωτέον ότι η παραπάνω ρύθµιση δεν καταλαµβάνει τα 
συµβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να 
υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωµένων αντιγράφων. 
2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δηµοσίων εγγράφων 
Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από 
αλλοδαπές αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νοµίµως επικυρωµένα από την αρµόδια αρχή της 
χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του 
Κώδικα ∆ικηγόρων (Ν 4194/2013). Σηµειώνεται ότι δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι απαιτήσεις 
υποβολής δηµοσίων εγγράφων µε συγκεκριµένη επισηµείωση (APOSTILLE), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς 

συµβάσεις της χώρας (Σύµβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συµφωνίες (βλ. και σηµείο 6.2.) 
3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων. 

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν 
επικυρωθεί από δικηγόρο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα ∆ικηγόρων (Ν 
4194/2013), καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν 
θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόµου 4250/2014. 
4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωµένα αντίγραφα 
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νοµίµως επικυρωµένα αντίγραφα των δικαιολογητικών 
εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόµενους. 
 
Άρθρο 5ο | Περιεχόµενο φακέλου τεχνικής προσφοράς 
Στο φάκελο της Τεχνικής προσφοράς τοποθετούνται όλα τα έγγραφα και δικαιολογητικά που τεκµηριώνουν 
επί ποινή αποκλεισµού, τη συµφωνία της τεχνικής προσφοράς του προσφέροντα µε τα όσα αναφέρονται 
στο  Παράρτηµα ∆' της παρούσας (∆ΣΣΗ∆∆.115/2020 Μελέτη). 
Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατό λόγω του µεγάλου όγκου να 
τoπoθετηθoύv στο κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζεται χωριστά και ακoλoυθoύv το κυρίως φάκελο µε τις 
ίδιες ενδείξεις.  
Στα περιεχόµενα του φακέλου της τεχνικής προσφοράς δεν πρέπει σε καµία περίπτωση να εµφανίζονται 
οικονοµικά στοιχεία.  
Άρθρο 6ο | Περιεχόµενο φακέλου οικονοµικής προσφοράς 
Η οικονοµική προσφορά (προσφερόµενη τιµή) δίδεται σε ευρώ µε συµπλήρωση  από  τους συµµετέχοντες 
του  εντύπου  οικονοµικής προσφοράς  που επισυνάπτονται  στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’  
Η προσφορά θα τιµολογείται ξεχωριστά για κάθε είδος και ταυτόχρονα θα αναγραφεί η Τιµή Συνολικής 
Προσφοράς (Αριθµητικώς & ολογράφως). 
Σε περίπτωση ίδιας αξίας οικονοµικών προσφορών θα διενεργηθεί κλήρωση για την ανάδειξη του αναδόχου.  
Οι τιµές πρέπει να περιλαµβάνουν το σύνολο των επιβαρύνσεων (νόµιµες κρατήσεις και εισφορές υπέρ 
τρίτων και λοιπές σχετικές δαπάνες).  
Στο φάκελο της Οικονοµικής προσφοράς τοποθετούνται επί ποινή αποκλεισµού µόνο τα οικονοµικά στοιχεία 
της προσφοράς. 
Σε περίπτωση ύπαρξης διαφορών µεταξύ των αντιτύπων της οικονοµικής προσφοράς κατισχύουν τα 
αναγραφόµενα στο αντίτυπο που φέρει την ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ». 
Προσφορά που δε δίδει τιµή σε ευρώ απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, 
µετά από προηγούµενη γνωµοδότηση της Επιτροπής του διαγωνισµού. 
Σε περιπτώσεις υπηρεσιών που προσφέρονται δωρεάν, θα αναγράφεται στην οικεία θέση της οικονοµικής 
προσφοράς η ένδειξη «∆ΩΡΕΑΝ».  
Εάν έχει παραλειφθεί η αναγραφή τιµής, ακόµη και αν δεν υπάρχει η ένδειξη «∆ΩΡΕΑΝ», θεωρείται αµαχήτως 
ότι τα αντίστοιχα προϊόντα ή υπηρεσίες έχουν προσφερθεί δωρεάν.  
Προσφορά η οποία δεν θα περιέχει τα ανωτέρω στοιχεία, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  
Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής της τιµής, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  
Η οικονοµική επιτροπή  διατηρεί το δικαίωµα να ζητά από τους συµµετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την 
τεκµηρίωση των προσφερόµενων τιµών (ιδίως όταν αυτές είναι ασυνήθιστα χαµηλές για το αντικείµενο της 
προµήθειας), οι δε προµηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν τα στοιχεία αυτά και να διευκολύνουν κάθε 
σχετικό έλεγχο της Αναθέτουσας Αρχής, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο αρ.88 του ν.4412/16.  
Η απόρριψη προσφορών γίνεται µε εισήγηση της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού και απόφαση της 
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Οικονοµικής Επιτροπής. 
ΑΡΘΡΟ 7ο : Χρόνος ισχύος προσφορών  
7.1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προµηθευτές για χρονικό διάστηµα 120 ηµερών, που 

υπολογίζεται από την εποµένη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού, καθώς και για τον χρόνο 
που αποδέχθηκαν οι συµµετέχοντες να παρατείνουν την προσφορά τους. Σε περίπτωση αιτήµατος για 
παράταση της ισχύος της προσφοράς, σύµφωνα µε την περίπτωση α ' της παραγράφου 1 του άρθρου 
72 του Ν.4412/16, για τους οικονοµικούς φορείς που αποδέχθηκαν την παράταση, πριν τη λήξη ισχύος 
των προσφορών τους, οι προσφορές ισχύουν και τους δεσµεύουν για το επιπλέον αυτό χρονικό 
διάστηµα.  

7.2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του προβλεπόµενου από την παρούσα διακήρυξη, 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Άρθρο 8ο | Αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών-ανάδειξη προσωρινού αναδόχου 
8.1 Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια, από το αρµόδιο συλλογικό όργανο διενέργειας του 

διαγωνισµού και της αξιολόγησης των αποτελεσµάτων αυτού (Επιτροπή), παρουσία των 
προσφερόντων/συµµετεχόντων ή των νοµίµως εξουσιοδοτηµένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι 
λαµβάνουν γνώση των λοιπών συµµετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από 
αυτούς .  

8.2 Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ηµεροµηνία και 
ώρα που καθορίζεται στην παρούσα διακήρυξη.  

 8.3 Η αποσφράγιση γίνεται µε την παρακάτω διαδικασία:  
 Μονογράφεται και αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος.  
 Μονογράφονται οι φάκελοι µε τις ενδείξεις "∆ικαιολογητικά Συµµετοχής", "Τεχνική Προσφορά" και    

“Οικονοµική Προσφορά".  
 Αποσφραγίζεται ο φάκελος των δικαιολογητικών συµµετοχής και µονογράφονται τα δικαιολογητικά 

συµµετοχής.  
 Ελέγχεται η πληρότητα και η ορθότητα των δικαιολογητικών συµµετοχής, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται 

στη διακήρυξη. Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά συµµετοχής δε γίνουν αποδεκτά, δεν αποσφραγίζεται 
ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς.  

 Για τις προσφορές, των οποίων τα δικαιολογητικά συµµετοχής έγιναν αποδεκτά, αποσφραγίζονται οι  
φάκελοι των τεχνικών προσφορών, µovoγράφovται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα 
δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά ανά φύλλο (εκτός από τα 
prospectus).  

 Ελέγχεται η πληρότητα και η ορθότητα του φακέλου της τεχνικής προσφοράς, σύµφωνα µε όσα 
προβλέπονται στη διακήρυξη.  

 Οι φάκελοι των oικovoµικώv προσφορών αποσφραγίζονται µετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των 
δικαιολογητικών συµµετοχής και των τεχνικών προσφορών.  

 Οι φάκελοι των oικovoµικώv προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά την 
αξιολόγηση των δικαιολογητικών συµµετοχής και των τεχνικών προσφορών, δεν αποσφραγίζονται, αλλά 
επιστρέφονται, εφόσον δεν ασκηθεί ένδικο µέσο κατά της απόφασης απόρριψης της προσφοράς ή 
εφόσον έχει παρέλθει άπρακτη η προθεσµία άσκησης ενδίκων µέσων κατ’ αυτής ή έχει υποβληθεί 
παραίτηση από τυχόν ασκηθέν ένδικο µέσο. 

 Αυτοί που δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών λαµβάνουν 
γνώση των συµµετασχόντων στο διαγωνισµό, καθώς επίσης και των τιµών που προσφέρθηκαν. 

 Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την ανάδειξη αυτού στον οποίο πρόκειται να γίνει η 
κατακύρωση, η Επιτροπή προβαίνει στην καταχώριση σε πρακτικό α) όσων υπέβαλαν προσφορές, καθώς 
και των υποβληθέντων αυτών δικαιολογητικών και τα αποτελέσµατα του ελέγχου αυτών, β) των στοιχείων 
της τεχνικής προσφοράς και τα αποτελέσµατα του ελέγχου αυτών, γ) των οικονοµικών προσφορών και τα 
αποτελέσµατα του ελέγχου αυτών. 

8.4 Τα ανωτέρω στάδια (αποσφράγιση φακέλων των δικαιολογητικών συµµετοχής, των τεχνικών 
προσφορών και των οικονοµικών προσφορών) µπορούν να γίνουν σε µία δηµόσια συνεδρίαση, κατά την 
κρίση της επιτροπής (άρθρο 117 του Ν4412/2016). 
8.5 Τα αποτελέσµατα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. Κατά 
της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύµφωνα µε το άρθρο 127 του Ν.4412/16, η προθεσµία άσκησης 
της οποίας είναι πέντε (5) ηµέρες από την κοινοποίησή της στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα. Ο 
αρµόδιος υπάλληλος του τµήµατος προµηθειών, κοινοποιεί αµέσως την απόφαση ανάδειξης προσωρινού 
αναδόχου, µαζί µε αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των 
προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο µε κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως 
µε τηλεοµοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο κ.λπ., επί αποδείξει. 
Η εν λόγω απόφαση δεν παράγει τα έννοµα αποτελέσµατά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την 
κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες. 
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Συµπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών 
Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού µέσω της αναθέτουσας αρχής 
µπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίζουν ή να συµπληρώνουν τα έγγραφα ή 
δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, µέσα σε εύλογη προθεσµία, η οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη από 
επτά (7) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης (άρθρο 102 του 
Ν4412/2016).  
Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συµπλήρωση που υποβάλλεται από τους προσφέροντες, χωρίς να έχει ζητηθεί 
από την αναθέτουσα αρχή, δεν λαµβάνεται υπόψη. Η πιο πάνω διευκρίνιση ή η συµπλήρωση αφορά µόνο τις 
ασάφειες, επουσιώδεις πληµµέλειες ή πρόδηλα τυπικά σφάλµατα που επιδέχονται διόρθωση ή 
συµπλήρωσης, ιδίως δε παράλειψη µονογραφών, διακεκοµµένη αρίθµηση, ελαττώµατα συσκευασίας και 
σήµανσης του φακέλου και των υποφακέλων των προσφορών ή αιτήσεων συµµετοχής, λεκτικές και 
φραστικές αποκλίσεις των εγγράφων της προσφοράς από την ορολογία των εγγράφων της σύµβασης, που 
δεν επιφέρουν έννοµες συνέπειες ως προς το περιεχόµενό τους, ελλείψεις ως προς τα νοµιµοποιητικά 
στοιχεία, πληµµελής σήµανση αντιγράφων που εκδίδονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 
4250/2014 (Α΄ 74), µεταφράσεων και λοιπών πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, διαφοροποίηση της δοµής των 
εγγράφων της προσφοράς από τα υποδείγµατα, υποχρεωτικά ή µη, που θεσπίζονται µε νόµο, κανονιστικές 
πράξεις ή τα έγγραφα της σύµβασης.  
Η συµπλήρωση ή η διευκρίνιση, κατά το πρώτο εδάφιο, δεν επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια µεταγενέστερη 
αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων σε συµµόρφωση µε τους όρους της διακήρυξης, αλλά µόνο τη 
διευκρίνιση ή συµπλήρωση, ακόµη και µε νέα έγγραφα, εγγράφων ή δικαιολογητικών που έχουν είδη 
υποβληθεί. 
Η διευκρίνιση ή η συµπλήρωση δεν πρέπει να εισάγει διακρίσεις, άνιση µεταχείριση των οικονοµικών φορέων ή 
να έχει ως συνέπεια ευνοϊκή µεταχείριση συγκεκριµένου οικονοµικού φορέα στη διαδικασία ανάθεσης της 
δηµόσιας σύµβασης. Η παροχή της δυνατότητας διευκρινίσεων στον προσφέροντα, είναι υποχρεωτική για 
την αναθέτουσα αρχή, αν επίκειται αποκλεισµός του από τη διαδικασία, λόγω ασαφειών των δικαιολογητικών 
και εγγράφων της προσφοράς. 
Άρθρο 9ο | ∆ικαιολογητικά κατακύρωσης 
Μετά την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου, µε την ανωτέρω απόφαση, η   Οικονοµική Επιτροπή τον 
προσκαλεί να υποβάλει εντός προθεσµίας, δέκα(10) ηµερών, σε σφραγισµένο φάκελο σε δύο αντίτυπα, ένα 
πρωτότυπο και ένα αντίγραφο, τα αναφερόµενα παρακάτω δικαιολογητικά όπως αυτά προβλέπονται στο 
άρθρο 80 του Ν. 4412/2016, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά την διαδικασία που προβλέπεται 
στο άρθρο 103 του Ν. 4412/2016: 
9.1. Οι Έλληνες πολίτες: 
α. Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω 
σχετικής ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν εις βάρος τους τελεσίδικη καταδικαστική 
απόφαση, για κάποιο αδίκηµα από τα αναφερόµενα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 ήτοι :  
Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες 
δραστηριότητες, παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων, για κάποιο από τα αδικήµατα της 
υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της 
δόλιας χρεοκοπίας. 
Σηµειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασµα ποινικού µητρώου φέρει καταδικαστικές αποφάσεις, οι 
συµµετέχοντες θα πρέπει να προσκοµίσουν τις αναφερόµενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις. 
β. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την 
κοινοποίηση της ως άνω σχετικής ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση 
 και επίσης ή δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή δεν τελούν υπό 
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συµβιβασµού ή δεν έχουν αναστείλει τις επιχειρηµατικές τους δραστηριότητες ή δεν βρίσκονται σε 
οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία, προβλεπόµενη σε εθνικές 
διατάξεις νόµου. 
γ. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την 
ηµεροµηνία της ως άνω σχετικής ειδοποίησης, είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν 
τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) καθώς και ως προς τις φορολογικές 
υποχρεώσεις τους. 
δ. Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και 
το ειδικό επάγγελµά τους, κατά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών, και αφετέρου ότι 
εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι της επίδοσης της ως άνω σχετικής ειδοποίησης. 
9.2. Τα ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα: 
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τους Έλληνες πολίτες Τα απαιτούµενα κατά τα ανωτέρω 
δικαιολογητικά θα αφορούν τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. και τα µέλη του ∆Σ και τον 
∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, στις περιπτώσεις Α.Ε.. 
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9.3. Τα φυσικά και νοµικά αλλοδαπά πρόσωπα: 
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά . 
Σηµειώνεται ειδικά ότι: 
Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της, ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή 
πιστοποιητικά, ή αν αυτά δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόµενες περιπτώσεις, δύναται να 
αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόµενου, ή όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση 
από υπεύθυνη δήλωση  
ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού ή 
εµπορικού οργανισµού του κράτους- µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 
εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας. Στην κατά τα άνω υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην 
συγκεκριµένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριµένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριµένο 
πρόσωπο οι ανωτέρω νοµικές καταστάσεις. 
9.4. Οι συνεταιρισµοί: 
α. Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τους Έλληνες πολίτες, τα οποία θα αφορούν τον 
Πρόεδρο του ∆ιοικητικού τους Συµβουλίου. 
β. Βεβαίωση αρµόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα. 
 
9.5 οι Ενώσεις προσφερόντων που υποβάλλουν κοινή προσφορά: 
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προσφέροντα που συµµετέχει στην Ένωση. 
 
∆ιευκρινίσεις  : 
 Αν δεν προσκοµισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, 

παρέχεται προθεσµία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκοµίσει ή να τα συµπληρώσει εντός πέντε (5) 
ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να 
παρατείνει την ως άνω προθεσµία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ' ανώτατο όριο για 
δεκαπέντε (15) επιπλέον ηµέρες. 

 Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν είναι 
ψευδή ή ανακριβή, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον 
προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως χαµηλότερη τιµή, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η προσφορά του 
προσφέροντος που απορρίφθηκε. 

 Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεσης 
µαταιώνεται. 

 Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα τα απαιτούµενα 
πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση 
γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως χαµηλότερη τιµή, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η 
προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκοµίζει 
ένα ή περισσότερα από τα απαιτούµενα έγγραφα και δικαιολογητικά, η διαδικασία µαταιώνεται. 

 Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκοµίσθηκαν νοµίµως και εµπροθέσµως, δεν αποδεικνύεται 
η µη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/16,  
ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και µε την επιφύλαξη του άρθρου 104, η κατακύρωση 
γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως χαµηλότερη τιµή, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η 
προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι 
πληροί τα ανωτέρω κριτήρια, η διαδικασία µαταιώνεται.  

 Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη πρακτικού από το 
αρµόδιο γνωµοδοτικό όργανο και τη διαβίβαση του φακέλου στην Οικονοµική Επιτροπή για τη λήψη 
απόφασης είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου είτε για τη µαταίωση της 
διαδικασίας κατά τις ανωτέρω παραγράφους είτε κατακύρωσης της σύµβασης. Τα αποτελέσµατα του 
ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται µε την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105 
του Ν. 4412/2016. 

 Ο ∆ήµος (µέσω της αρµόδιας υπηρεσίας που επιβλέπει την υλοποίηση του διαγωνισµού) κοινοποιεί 
αµέσως την απόφαση κατακύρωσης, µαζί µε αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και 
αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον ανάδοχο µε κάθε 
πρόσφορο τρόπο, όπως µε τηλεοµοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο κ.λπ., επί αποδείξει. 

 Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαµβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 
κατατέθηκαν, κατά τα οριζόµενα στα έγγραφα της σύµβασης και στις διατάξεις του παρόντος. 

Άρθρο 10ο | Κρίση αποτελεσµάτων διαγωνισµού 
10.1. Η Επιτροπή του διαγωνισµού µε εισήγησή της µπορεί να προτείνει : 
        α. Κατακύρωση της υπηρεσίας, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο αρ.104 του Ν.4412/16. 

β. Ματαίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στα άρθρα 103 και 106  
του Ν.4412/16. 

10.2. Σύµφωνα µε το αρ.117 του Ν.4412/16 η υποβολή µιας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυµα για τη συνέχιση 
της διαδικασίας του διαγωνισµού και την ανάθεση της σύµβασης. 
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Άρθρο 11ο |  Εγγυήσεις 
11.1 Εγγύηση Συµµετοχής : ∆εν απαιτείται εγγύηση  συµµετοχής  
11.2 Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης : 
Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης, o προµηθευτής υποχρεούται να καταθέσει πριν ή κατά την 
υπογραφή της σύµβασης εγγυητική επιστολή που θα καλύπτει ποσό ίσο µε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί 
της αξίας της σύµβασης, ανά Οµάδα Ειδών,   χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α. (άρθρο 72 του Ν.4412/16), και 
θα ισχύει για δεκατέσσερις (14)  µήνες. 
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύµβασης κατά το άρθρο 132 του Ν.4412/16, η οποία συνεπάγεται αύξηση 
της συµβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, 
συµπληρωµατική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης εκτός 
Φ.Π.Α.. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρµογή όλων των 
όρων της σύµβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου. 
Η ανωτέρω εγγύηση επιστρέφεται στον προµηθευτή µετά την οριστική ποιοτική παραλαβή της υπηρεσίας, την 
εκπλήρωση όλων των συµβατικών του υποχρεώσεων και την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων µεταξύ των 
συµβαλλοµένων. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύµβασης, όπως αυτή 
ειδικότερα ορίζει. 
Η εγγύηση πρέπει να προβλέπει ότι, σε περίπτωση κατάπτωσής της, το οφειλόµενο ποσό υπόκειται στο 
εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου. 
Κατά τα λοιπά, αναφορικά µε τις εγγυήσεις, ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 72 του Ν.4412/16. 
Άρθρο 12ο | Σύναψη συµφωνητικού 
12.1 Τα έννοµα αποτελέσµατα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύµβασης επέρχονται 

εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής: 
        α) άπρακτη πάροδος των προθεσµιών άσκησης των προβλεπόµενων στις κείµενες διατάξεις    

βοηθηµάτων και µέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις 
αναστολών επί αυτών. 

        β)  κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος 
υποβάλει επικαιροποιηµένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 80 του Ν.4412/16, έπειτα από σχετική 
πρόσκληση. 

12.2 Μετά την επέλευση των εννόµων αποτελεσµάτων της απόφασης κατακύρωσης,  προσκαλεί τον 
ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συµφωνητικού, εντός είκοσι (20) ηµερών από την 
κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, προσκοµίζοντας την προβλεπόµενη εγγύηση 
καλής εκτέλεσης. 

12.3 Η υπογραφή του συµφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να 
υπογράψει το συµφωνητικό, µέσα στην προθεσµία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται 
έκπτωτος, και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως χαµηλότερη τιµή. Αν 
κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συµφωνητικού, η διαδικασία 
ανάθεσης µαταιώνεται. 

Άρθρο 13ο | ∆ιάρκεια ισχύος της σύµβασης 
Η σύµβαση θα έχει ισχύ από την ανάρτησή της στο ΚΗΜ∆ΗΣ και για έξι (6) µήνες, οπότε και θα πρέπει να 
ολοκληρωθεί η προµήθεια των ειδών. 
Άρθρο 14ο | Εκτέλεση της σύµβασης 
14.1 Κατά την εκτέλεση της σύµβασης εφαρµόζονται: α) οι διατάξεις του Ν.4412/16, β) οι όροι της σύµβασης 
και γ) συµπληρωµατικά ο Αστικός Κώδικας. 
Κατά την εκτέλεση της σύµβασης ο ανάδοχος επιβάλλεται να τηρεί τις υποχρεώσεις στους τοµείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί µε το δίκαιο της 
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού 
και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθµούνται στο Παράρτηµα Χ του Προσαρτήµατος Α' του Ν.4412/16. 
14.2 Τροποποίηση των όρων της σύµβασης κατά τη διάρκειά της πραγµατοποιείται σύµφωνα µε όσα 
προβλέπονται στα αρ.132 και 201 του Ν.4412/16.  
Άρθρο 15ο | Τρόπος πληρωµής – κρατήσεις 
Για όλες τις πληρωµές θα εκδίδονται, από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη, τα απαραίτητα νόµιµα 
παραστατικά/δικαιολογητικά.  
Η πληρωµή θα γίνεται µε ένταλµα που θα εκδίδεται από τις αρµόδιες υπηρεσίες του ∆ήµου. Η αµοιβή της 
αντισυµβαλλόµενης εταιρείας υπόκειται στις κατά νόµο κρατήσεις. 
Άρθρο 16ο | Κήρυξη αναδόχου έκπτωτου – κυρώσεις 
16.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνοµα του και από 

κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν, µε απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου, ύστερα από 
γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου: 

        α) στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν.4412/16( ήτοι εάν ο ανάδοχος δεν 
προσέλθει να  υπογράψει σύµβαση, µέσα στη προθεσµία που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση ) 
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        β) σε περίπτωση δηµόσιας σύµβασης προµηθειών, εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα 
συµβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά µέσα στον συµβατικό χρόνο ή στον χρόνο 
παράτασης που του δόθηκε, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν.4412/16, 

16.2. Ο οικονοµικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύµβαση όταν: 
        α) Η σύµβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε µε ευθύνη 

του φορέα που εκτελεί τη σύµβαση. 
        β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας (αρ. 204 του ν.4412/16). 
16.3. Στον οικονοµικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύµβαση, 

επιβάλλεται, µε απόφαση του αποφαινόµενου οργάνου (ήτοι του ∆ηµοτικού Συµβουλίου) ύστερα από 
γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόµενο προς παροχή 
εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύµβασης. 

16.4. Επιπλέον µπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισµός του αναδόχου από το σύνολο των συµβάσεων 
προµηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος νόµου κατά 
τα ειδικότερα προβλεπόµενα στο άρθρο 74 του Ν.4412/16. 

Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4412/16. 
Άρθρο 17ο | Μονοµερής λύση της σύµβασης 
Το δηµοτικό συµβούλιο µπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείµενες διατάξεις, να καταγγείλει τη 
σύµβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της, εφόσον: 
α) η σύµβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύµβασης 
δυνάµει του άρθρου 132 του Ν.4412/16, 
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύµβασης, τελούσε σε µια από τις καταστάσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/16και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει 
αποκλειστεί από τη διαδικασία της σύναψης σύµβασης, 
Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 133 του Ν.4412/16. 
Άρθρο 18ο | ∆ικαστική προστασία – ενστάσεις 
18.1 Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού επιτρέπεται ένσταση, η οποία υποβάλλεται µέχρι πέντε (5) ηµέρες 

πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών. 
18.2 Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσµία άσκησης της είναι πέντε (5) 
ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα. 
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής (ήτοι της Οικονοµικής Επιτροπής), η οποία 
αποφασίζει, σύµφωνα µε τα οριζόµενα και στο άρθρο 221 του Ν.4412/16, εντός προθεσµίας δέκα (10) 
ηµερών, µετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκµαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της 
άσκησης ένστασης, απαιτείται, µε την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του ∆ηµοσίου 
ποσού ίσου µε το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί 
δηµόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται µε πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από 
το αποφασίζον διοικητικό όργανο. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 127 και 221 του 
Ν.4412/16. Ο οικονοµικός φορέας µπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις 
δυνάµει των άρθρων 203, 206, 207, 213, 218 και 220 να υποβάλει προσφυγή για λόγους νοµιµότητας και 
ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύµβαση, µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία τριάντα (30 ) ηµερών, 
από την ηµεροµηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης.  
Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρµόδιο αποφαινόµενο όργανο, ύστερα από γνωµοδότηση του 
αρµόδιου συλλογικού οργάνου. Οι προσφεύγοντες λαµβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης, σώµα της 
οποίας τους κοινοποιείται µε δική τους φροντίδα. 
∆ιοικητικές προσφυγές που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους εκτός από τους λόγους που 
αναφέρονται ανωτέρω δε γίνονται δεκτές, ούτε εξετάζονται. 
Κατά τα λοιπά ισχύει η κείµενη νοµοθεσία που διέπει τη δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται 
της σύναψης σύµβασης κρατικών προµηθειών. 
Οι διοικητικές προσφυγές υποβάλλονται εγγράφως στο Τµήµα Προµηθειών, προκειµένου να 
πρωτοκολληθούν και να κατατεθεί το οικείο παράβολο, όπου απαιτείται. 
Οι διαγωνιζόµενοι οικονοµικοί φορείς που υπέβαλαν ενστάσεις, ενηµερώνονται ηλεκτρονικά για την αποδοχή 
ή απόρριψη της ένστασής τους. 
 Οι ενστάσεις – προσφυγές κατά της νοµιµότητας διενέργειας του ∆ιαγωνισµού ή κατά της συµµετοχής 
οικονοµικού φορέα σε αυτόν ή κατά της κατακύρωσης, κοινοποιούνται υποχρεωτικά από τον ενιστάµενο σε 
αυτόν κατά του οποίου στρέφονται. 
Άρθρο 19ο : Γλώσσα εγγράφων διαγωνισµού 
Οι προσφορές, τα υποβαλλόµενα µε αυτές δικαιολογητικά και γενικά όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη 
διενέργεια του διαγωνισµού και τη συµµετοχή σ’ αυτόν, συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα, µε εξαίρεση 
τεχνικούς όρους που µπορεί να αναφέρονται και σε άλλη γλώσσα, εφόσον δεν είναι δυνατό να αποδοθούν 
στην Ελληνική. Τα ανωτέρω ισχύουν και για τα έγγραφα που απευθύνει ή υποβάλλει ο µεταφορέας στην 
Υπηρεσία κατά την διάρκεια ισχύος της σύµβασης. ∆ικαιολογητικά που εκδίδονται σε άλλο κράτος, 
συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα 
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Άρθρο 20ο | ∆ιαδικασία επίλυσης διαφόρων 
Η παρούσα προµήθεια διέπεται από την Ελληνική και Κοινοτική Νοµοθεσία και κάθε διαφορά που θα 
προκύψει µεταξύ των Υπηρεσιών και του Αναδόχου, η οποία θα αφορά στην εκτέλεση, την εφαρµογή η γενικά 
τις σχέσεις που δηµιουργούνται από αυτή, θα λυθεί από τα εδρεύοντα στο Νοµό  αρµόδια δικαστήρια. Είναι 
αυτονόητο ότι πριν από οποιαδήποτε προσφυγή στα δικαστήρια, τα συµβαλλόµενα µέρη θα καταβάλλουν 
κάθε προσπάθεια για φιλική διευθέτηση των διαφορών που ενδεχόµενα να αναφύονται µεταξύ τους. 
Άρθρο 21ο | Λοιπές ∆ιατάξεις  
21.1. Η Υπηρεσία δεν αναλαµβάνει καµία υποχρέωση για τυχόν µέτρα που θα ληφθούν από οποιαδήποτε 
δηµόσια αρχή και αυξήσεις των κάθε φύσεως δαπανών, φόρων, τελών κ.λπ.  
21.2. Μετά την υπογραφή της σύµβασης ο προµηθευτής δεν έχει δικαίωµα να εκχωρήσει σε οποιοδήποτε 
τρίτο τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις του χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του ∆ήµου  
21.3. Κανένας από τους συµµετέχοντες στο διαγωνισµό δεν µπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί 
προφορικές απαντήσεις εκ µέρους του ∆ήµου.  
Για ό, τι δεν προβλέπεται από την παρούσα διακήρυξη, εφαρµόζονται οι περί προµηθειών και υπηρεσιών του 
∆ηµοσίου διατάξεις, όπως ισχύουν κάθε φορά. 

                          
 

 Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
 

    
          ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
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                                                            Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α   Γ΄ 
  
  
ΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙΙΚΚΗΗ  ∆∆ΗΗΜΜΟΟΚΚΡΡΑΑΤΤΙΙΑΑ  
ΝΝΟΟΜΜΟΟΣΣ  ΑΑΤΤΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ                                         
∆ΗΜΟΣ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ                                    
                                                    ……./……./2020 

 
 
 
 

 
 
 
 
                                  ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

Ο υπογράφων……………………………………………………………………………………………….…… µε 

ΑΦΜ………………..…………………………………………………..………… ∆ΟΥ…………………………….,   Tax. 

δ/νση……………………………………………….. αφού έλαβα γνώση των όρων της υπ’ αριθµ. πρωτ.: oικ. 

…………/…………………∆ιακήρυξης Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της υπ’ αριθµ. 

∆ΣΣΗ∆∆. 115/2020 µελέτης, τους οποίους αποδέχοµαι ανεπιφύλακτα, προσφέρω για την  «Επέκταση-αναβάθµιση 

υποδοµών στις οποίες παρέχονται κοινωνικές υπηρεσίες του ∆ήµου Χαϊδαρίου» τα κάτωθι είδη που αφορούν την 

(-ις) Οµάδα (-ες): 

2.1) ΘΕΡΑΠΕΥΤΙKΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (ΚΕΦΗ) 

Α/Α   ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ  
    ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΜΕΡΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

1 
Συσκευή Kρουστικών Κυμάτων 

Shock wave 
1,00 

  

2 Συσκευή Υπερήχου 1,00 
  

  

  

  

ΣΥΝΟΛΟ  

Φ.Π.Α. 24%  

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 24%  

2.2) IATΡΙΚΟΣ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  (ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ) 

Α/Α   ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ  
    ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΜΕΡΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

1 Φορητός Απινιδωτής 1,00 
  

 

ΣΥΝΟΛΟ 
 

Φ.Π.Α. 24% 
 

ΣΥΝΟΛΟ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πλήρη Στοιχεία 
οικονοµικού 

φορέα 
(Προµηθευτή) 
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2.5) ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΔΑΠΕΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΑΙΔΟΤΟΠΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ 

ΣΤΑΘΜΩΝ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

(*) 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΜΕΡΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

1 
Ελαστικό δάπεδο 
ασφαλείας 4 εκ. 

284,40  m2 
  

2 
Εργασίες 

αποξίλωσης - 
επανατοποθέτησης 

284,40  m2 
  

  
  
  
  
 

ΣΥΝΟΛΟ  
Φ.Π.Α. 24%  

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 
Φ.Π.Α. 24%  

(*) Τα τετραγωνικά μέτρα βασίζονται σε πραγματικές μετρήσεις των επιφανειών των εξωτερικών παιδοτόπων των 

βρεφονηπιακών σταθμών (1ος, 2ος, 3ος).                                                                                       

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

2.3) EΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ  ΑΤΟΜΩΝ Γ' ΗΛΙΚΙΑΣ (ΚΕΦΗ) 

Α/Α   ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ      ΤΙΜΗ 
ΜΕΡΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

1 Δετά βαράκια αστραγάλου 1 Kg 15,00 
  

2 
Λάστιχα με χειρολαβές μέτριας 

σκληρότητας 
30,00 

  

3 Στεφάνια γυμναστικής 90 cm 10,00 
  

 
 

ΣΥΝΟΛΟ 

Φ.Π.Α. 24% 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

2.4) EΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΝΗΠΙΩΝ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 

Α/Α   ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ      ΤΙΜΗ 
ΜΕΡΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

1 
Κορίνες Γυμναστικής Διάφορα 

Χρώματα 
10,00 

  

2 Σχοινάκι Γυμναστικής για νήπια 6,00 
  

3 
Μπάλα Pilates (το μεγαλύτερο 

μέγεθος) 
4,00 

  

 

ΣΥΝΟΛΟ 
 

Φ.Π.Α. 24% 
 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
 

2.6) ΤΕΝΤΕΣ ΣΚΙΑΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 
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Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΜΕΡΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

1 Τεντόπανο 100,00 m2 
  

2 Βραχίονας (τεμαχ.) 16,00 τεμ 
  

3 
Ηλεκτρικό μοτέρ 

(τεμάχ.) 
2,00 τεμ 

  

4 Ζελατίνες 12,00 m2 
  

5 
Καποτίνα 

(Κούρμπα) με 
σκελετό 

16,00 m2 
  

 

ΣΥΝΟΛΟ 
 

ΦΠΑ 24% 
 

ΣΥΝΟΛΟ 
 

2.7)        ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ    ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ    

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΜΕΡΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

1 Φωτοαντιγραφικό πολυμηχάνημα 3,00 
  

2 Σετ Ηλεκτρονικού υπολογιστή (*) 15,00 
  

3 Εκτυπωτής 6,00 
  

4 Φαξ 1,00 
  

5 Σετ Αρμόνιο (**) 1,00 
  

6 
Τηλεφωνικές ασύρματες συσκευές 

γραφείου 
4,00 

  

7 
Τηλεφωνικές ενσύρματες συσκευές 

γραφείου 
4,00 

  

8 Τηλεόραση 43'' 1,00 
  

9 Φορητά CD player 4,00 
  

10 DVD player 4,00 
  

11 Εξωτερικοί Δίσκοι 2,00 
  

12 Monitor ΗΥ 27'' 2,00 
  

   ΣΥΝΟΛΟ  

   ΦΠΑ 24%  

   ΣΥΝΟΛΟ  

(*) Η τιμή Hλεκτρονικού Υπολογιστή περιλαμβάνει:  tower, monitor, mouse pad και Άδεια για τη χρήση του MS 

Office Professional 2010 

 (**) Η τιμή του αρμονίου, περιλαμβάνει τη βάση και τα ακουστικά 
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2.8) ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 

Α/Α     ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
 ΜΕΡΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

1 Πολυγονία συναλλαγής 2 
  

2 Σπιτάκι πλαστικό 2 
  

3 Σύστημα ψυχοκινητικής 2 
  

4 Στρώματα ψυχοκινητικής 4 
  

5 Καβαλέτο ζωγραφικής 3 
  

6 Πίνακες Εργασιών 3 
  

7 Τροχήλατο κάστρο 2 
  

8 Κουκλόσπιτο με έπιπλα 2 
  

9 Εταζέρα με μουσικά όργανα 2 
  

10 Τραμπάλα πλαστική 6 
  

11 Πλαστική παιδική χαρά 2 
  

12 Παιχνίδια – βιβλία για νήπια 2 
  

13 Τρόλεϊ για εικαστικά υλικά 1 
  

14 Παιχνίδια – βιβλία για βρέφη 1 
  

15 Αφρώδες μαλακά δάπεδα 6 
  

  ΣΥΝΟΛΟ  

ΦΠΑ  24%  

ΣΥΝΟΛΟ  

2.9) ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 
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Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΠΟΣΟΤΗ

ΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΜΕΡΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

1 Κατσαρόλα INOX (11lt) 1,00 
  

2 Κατσαρόλες INOX (22lt) 2,00 
  

3 Σουρωτήρι ανοξείδωτο μεγάλο 1,00 
  

4 Σουρωτήρι ανοξείδωτο μεσαίο 1,00 
  

5 Σερβίτσιο φαγητού ένα σετ 1,00 
  

6 Πιρούνια 24,00 
  

7 Κουτάλια 24,00 
  

8 Μαχαίρια 24,00 
  

9 Κατσαρόλα INOX (32lt) 1,00 
  

10 Κύπελλο νερού μελαμίνης 300,00 
  

11 Μπολάκια σούπας μελαμίνης 300,00 
  

12 Πιάτα βαθιά μελαμίνης 300,00 
  

13 Πιάτα ρηχά μελαμίνης 150,00 
  

14 Ποτήρια νερού γυάλινα 30,00 
  

15 Κανάτες Γυάλινες – Πλαστικές 10,00 
  

16 Πλάκα για κόψιμο λαχανικών 2,00 
  

17 Σανίδα κοπής ψωμιού 2,00 
  

18 Σανίδα κοπής κρέατος 2,00 
  

19 Δίσκοι σερβιρίσματος μεγάλοι 5,00 
  

20 Δίσκοι σερβιρίσματος μεσαίοι 5,00 
  

21 Σαλατιέρες ανοξείδωτες 4,00 
  

22 Κούπες γάλακτος 12,00 
  

23 Κουτάλια – ανοξείδωτα παιδικά 200,00 
  

24 Ταψιά ορθογώνια 4,00 
  

25 Ταψιά στρογγυλά 4,00 
  

26 Μαχαίρια κουζίνας για κρέας 3,00 
  

27 
Ψωμιέρες επιτραπέζιες 

μπαμπού 
2,00 

  

28 Πιρούνια ανοξείδωτα μικρά 24,00 
  

29 Κουτάλια ανοξείδωτα μικρά 24,00 
  

30 Λεκάνες κουζίνας INOX 5,00 
  

31 Πιατέλες INOX 10,00 
  

32 Μπρίκια καφέ INOX 6,00 
  

33 Βραστήρας νερού 2,00 
  

34 Ψαλίδια INOX 4,00 
  

35 
Μίξερ επαγγελματικό χωρίς 

άξονα 
5,00 

  

36 Λεμονοστύφτης 2,00 
  

37 Ζυγαριά πάγκου κουζίνας 30 kg 1,00 
  

38 Τρόλεϊ ανοξείδωτο 20,00 
  

39 Συσκευές Γκαζάκια 2,00 
  

40 Μίξερ χειρός (Multi) 2,00 
  

41 Αποχυμωτής 1,00 
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Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ  
 
 
 

                                                                                                  ΣΦΡΑΓΙ∆Α  - ΥΠΟΓΡΑΦΗ  
 

                                                  Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α   ∆΄ 

42 Τοστιέρα 4 θέσεων 3,00 
  

43 Λεκάνες πλαστικές 30 cm 5,00 
  

44 Λεκάνες πλαστικές 43cm 5,00 
  

45 
Τηγάνια διαστάσεων 32 cm 

αντικολλητικά τύπου 
TEFAL 

6,00 
  

46 Τρίφτες τυριού με 4 πλευρές 4,00 
  

47 Τρίφτες λαχανικών 4,00 
  

48 Πυρέξ διαστάσεων 3,5 l. 8,00 
  

49 Καπάκι Πολυπροπυλ. 1.5 18,00 
  

50 Δοχείο Πολυπροπυλ. 1.5 18,00 
  

51 
Πλαστικά μπολ στρογγυλά με 

σκεπασμα 
10,00 

  

52 Σετ κουτάλες ξύλινες 2,00 
  

53 Κουτάλια κομπόστας 100,00 
  

54 Σουρωτήρι για τσάι ΙΝΟΧ 4,00 
  

55 Αναπτήρας μεγάλος για Γκάζι 2,00 
  

56 Ανοιχτήρι Κονσέρβας 2,00 
  

57 Τσιμπίδες – Λαβίδες ΙΝΟΧ 10,00 
  

58 Σουβερ Σετ των 6 τεμ. 2,00 
  

59 Σουπλά 12,00 
  

60 Θερμόμετρα ψυγείου 3,00 
  

61 Μπολ φρούτου μελαμίνη 100,00 
  

62 Φρυγανιέρα ΙΝΟΧ 2,00 
  

63 
Καφετιέρα Γαλλικού καφέ με 

κανάτα 
2,00 

  

64 Ηλεκτρική φραπιέρα χειρός 2,00 
  

65 Αναδευτήρα αυγών 2,00 
  

66 
Σετ τσέρκι διαφόρων μεγεθών – 

σχημάτων 
2,00 

  

 
 

ΣΥΝΟΛΟ 
 

ΦΠΑ  24% 
 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   Αριθμός Μελέτης: ΔΣΣΗΔΔ.115/2020 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                            
ΔΗΜΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ                                                               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Μελέτη για την προμήθεια εξοπλισμού στα πλαίσια της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης:  

 

«Επέκταση - αναβάθμιση υποδομών στις οποίες  παρέχονται κοινωνικές υπηρεσίες  

του Δήμου Χαϊδαρίου» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 69.985,81 Eυρώ με Φ.Π.Α. 24% 

Πηγή Χρηματοδότησης:  

Ε.Π. «Aττική» 2014-2020 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης  (ΕΤΠΑ) 

 
 

 

ΙΟΥΛΙΟΣ  2020 
 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 

 

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

2. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Ι. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΟΜΩΝ – ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ / ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 

Ο Δήμος Χαϊδαρίου στα πλαίσια του Ε.Π. «ATTIKH» (Άξονας Προτεραιότητας  10,  Θεματικός Στόχος 09,  Ειδικός Στόχος 9.a.1,  

Κωδικός Πρόσκλησης:  ΑΤΤ 068, Α/Α ΟΠΣ: 2616 - Έκδοση 3.0) στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης, του Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΑΤΤΙΚΗΣ  επιθυμεί να υποβάλλει πρόταση για τη συγχρηματοδότηση έργου (πράξης) με την ονομασία: «Επέκταση - αναβάθμιση 

υποδομών στις οποίες  παρέχονται κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου Χαϊδαρίου», συνολικού προϋπολογισμού: 69.985,81 €. 

Πηγή χρηματοδότησης: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης  (ΕΤΠΑ). 

Η εν λόγω πρόταση αποβλέπει στην ενίσχυση και ενδυνάμωση των υπηρεσιών και υποδομών κοινωνικής φροντίδας, πρόνοιας και 

προσχολικής εκπαίδευσης- παιδικής μέριμνας,  με έμφαση στις ευάλωτες και ειδικές ομάδες του πληθυσμού (Άτομα Γ’ Ηλικίας,  ΑμΕΑ,  

βρέφη / νήπια των Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου)  μέσω συγχρηματοδότησης των παρακάτω κατηγοριών δράσεων (επιλέξιμες 

δαπάνες):  

α)  Προμήθεια ειδικού εξοπλισμού που απαιτείται για τη λειτουργία των δομών :  π.χ. παιχνίδια εξωτερικού- εξωτερικού 

χώρου, εξοπλισμός εστίασης,  λοιπός εξοπλισμός:  ιατρικός εξοπλισμός, κτλ, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην παρούσα μελέτη, 

β)  Προμήθεια εξοπλισμού ενίσχυσης της παροχής υπηρεσιών:  ηλεκτρονικός εξοπλισμός (Η/Υ, μηχανήματα εκτύπωσης –

σάρωσης – φωτοαντιγραφής εγγράφων , κτλ), σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην παρούσα μελέτη, 

Με την παρούσα μελέτη τεκμηριώνεται η αναγκαιότητα ενίσχυσης και ενδυνάμωσης των υπηρεσιών καθώς και το εύλογο του 

προτεινόμενου προϋπολογισμού,  με στοιχεία από προσφορές από προμηθευτές (δύο τουλάχιστον ανά κατηγορία), ή / και 

αποτελέσματα έρευνας αγοράς μέσω του διαδικτύου. 

Η αρμοδιότητα λειτουργίας των προτεινόμενων υποδομών (ίδετε ως σχετικό τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Χαϊδαρίου (ΦΕΚ 608/Β/2013) στις 

οποίες παρέχονται υπηρεσίες, κοινωνικής φροντίδας και πρόνοιας και υπηρεσίες προσχολικής εκπαίδευσης - παιδικής μέριμνας με 

έμφαση στις ευάλωτες και ειδικές ομάδες του πληθυσμού (Άτομα Γ’ Ηλικίας,  ΑμΕΑ,  βρέφη / νήπια των Βρεφονηπιακών Σταθμών 

του Δήμου) ανήκει στη Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας & Αλληλεγγύης του Δήμου Χαϊδαρίου ως εξής: 

Α.  Τμήμα Κοινωνικής Μέριμνας  -  Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας & Αλληλεγγύης του Δήμου Χαϊδαρίου 

 

Το  Τμήμα Κοινωνικής Μέριμνας της  Διεύθυνσης  Κοινωνικής Μέριμνας & Αλληλεγγύης του Δήμου Χαϊδαρίου αποτελείται από τις 

κάτωθι οργανωτικές δομές:  

- Γραφείο Υποστήριξης ΑΜΕΑ, 

- Γραφείο Κοινωνικής Φροντίδας Γ’ Ηλικίας, 

- Γραφείο Υγειονομικής Φροντίδας Γ’ Ηλικίας, 

- Γραφείο Κοινωνικών Υπηρεσιών, 

- Γραφείο Προγραμμάτων και ενημέρωσης Ανέργων,  

- Γραφείο Εποπτείας και Ελέγχου Κοινωνικοπρονοιακών Δομών, 

- Γραφείο Προγραμμάτων και ενημέρωσης Ανέργων. 

 

Οι Δομές τις οποίες επιθυμεί ο Δήμος Χαϊδαρίου να εντάξει προς χρηματοδότηση στα πλαίσια της Πράξης:  «Επέκταση - αναβάθμιση 

υποδομών στις οποίες  παρέχονται κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου Χαϊδαρίου», συνολικού προϋπολογισμού: 69.985,81 €.  είναι οι 

κάτωθι:  

 

 Δομή:  Ειδικό Kέντρο Ημερήσιας Φιλοξενίας για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες «Έρεισμα»  
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Η Δομή:  Ειδικό Κέντρο Ημερήσιας Φιλοξενίας για Άτοµα µε Ειδικές Ανάγκες, «ΕΡΕΙΣΜΑ» υπάγεται στο Γραφείο Υποστήριξης ΑΜΕΑ 

της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας & Αλληλεγγύης του Δήμου Χαϊδαρίου. Η εν λόγω Δομή,  στεγάζεται σε ιδιόκτητο κτίριο του Δήµου 

Χαϊδαρίου και απευθύνεται σε άτοµα ηλικίας από 19 ετών και άνω.  

Στόχος του κέντρου είναι η ανάπτυξη και συντήρηση των δεξιοτήτων των Ατόμων µε Ειδικές Ανάγκες, μέσα από οργανωμένες 

δραστηριότητες (εργοθεραπεία, Η/Υ, προσαρμοσμένη κινητική αγωγή, ομάδες γονέων και παιδιών, εκδρομές-επισκέψεις κτλ) και η 

εκπαίδευση στις δεξιότητες της καθημερινής ζωής. Σήµερα φιλοξενεί συνολικά δεκαεπτά (17) ωφελούμενους.  Επεκτείνοντας τη 

λειτουργία του  και κατά το απόγευμα θα έχει τη δυνατότητα να φιλοξενεί είκοσι πέντε (25) ωφελούμενους. 

Οι ειδικότητες που απασχολούνται στη Δομή (κοινωνικός λειτουργός, φυσικοθεραπευτής, εργοθεραπευτής, γυμναστής ειδικής 

αγωγής) εργάζονται με σκοπό αφενός τη στήριξη της οικογένειας των Α.Μ.Ε.Α. και αφετέρου τη συντήρηση του κινητικού, γνωστικού, 

συναισθηματικού και κοινωνικού τομέα, μέσω κινητικών δραστηριοτήτων και σωματικών εμπειριών. 

H Δομή: Ειδικό Κέντρο Ημερήσιας Φιλοξενίας για Άτοµα µε Ειδικές Ανάγκες, «Έρεισμα», προκειμένου να ανταποκριθεί με συνέπεια 

στις νέες απαιτήσεις (επέκταση του ωραρίου λειτουργίας του και κατά τις απογευματινές ώρες), χρειάζεται νέο εξοπλισμό τόσο για 

την ενδυνάμωση όσο και για τη συντήρηση των δεξιοτήτων των ατόμων που φιλοξενεί όσο και των εν δυνάμει φιλοξενούμενων 

(δυνητικά ωφελούμενοι), σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην παρούσα μελέτη. 

 

2)   Δομές:  Κέντρα Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΕΦΗ) 

Στο Δήμο Χαϊδαρίου, λειτουργούν τέσσερα (4) Κέντρα Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΕΦΗ), με εγγεγραμμένα μέλη, πάνω από 600 

ωφελούμενους.  Η λειτουργία των ΚΕΦΗ του Δήμου Χαϊδαρίου εποπτεύεται από τα Γραφεία Κοινωνικής Φροντίδας Γ’ Ηλικίας και 

Υγειονομικής Φροντίδας Γ’ Ηλικίας, της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας & Αλληλεγγύης του Δήμου Χαϊδαρίου. 

Σκοπός των Γραφείων Κοινωνικής Φροντίδας Γ’ Ηλικίας και Υγειονομικής Φροντίδας Γ’ Ηλικίας, της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας & 

Αλληλεγγύης του Δήμου Χαϊδαρίου, είναι η στήριξη και η αντιμετώπιση των προβλημάτων της Γ’ ηλικίας.  

Στα πλαίσια της προαγωγής και διατήρησης της καλής υγείας των ηλικιωμένων πραγματοποιούνται διάφορα θεραπευτικά 

προγράμματα / παρεμβάσεις / δράσεις, ενδεικτικά αναφέρονται τα εξής:  φυσιοθεραπείες σε πάνω από 40 ωφελούμενους το μήνα 

κατά μέσο όρο, συνταγογράφηση φαρμάκων και εξετάσεων σε πάνω από σε 50 ωφελούμενους το μήνα κατά μέσο όρο, ψυχολογική 

υποστήριξη στους ηλικιωμένους και στα άτομα που τους φροντίζουν, συμβουλευτική για την αντιμετώπιση κρίσιμων φάσεων ή 

αλλαγών στη ζωή τους (πένθος, ασθένεια, συνταξιοδότηση, κοινωνική απομόνωση κ.α),παραπομπή σε εξειδικευμένες υπηρεσίες 

υγείας και κοινωνικής πρόνοιας, όπου κρίνεται απαραίτητο, κτλ. 

Προκειμένου οι ως άνω αναφερόμενες δομές του Δήμου, να ανταποκριθούν με συνέπεια στις αυξανόμενες ανάγκες των 

θεραπευτικών προγραμμάτων / παρεμβάσεων / δράσεων για την Γ’ Ηλικία, απαιτείται ανανέωση του βασικού τους εξοπλισμού,  

σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην παρούσα μελέτη. 

3)   Δομές:  Παιδικοί – Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Δήμου Χαϊδαρίου 

 

Στο Δήμο Χαϊδαρίου,  λειτουργούν έξι (6) δημοτικοί βρεφονηπιακοί σταθμοί, οι οποίοι  φιλοξενούν 490 παιδιά.  

Οι παιδικοί – βρεφονηπιακοί σταθμοί του Δήμου υπάγονται στο Τμήμα Παιδικών- Βρεφονηπιακών Σταθμών της Διεύθυνσης 

Κοινωνικής  Μέριμνας & Αλληλεγγύης του Δήμου Χαϊδαρίου. 

Προκειμένου οι Παιδικοί – Βρεφονηπιακοί Σταθμοί του Δήμου, να ανταποκριθούν με συνέπεια στις νέες απαιτήσεις λειτουργίας τους, 

κρίνεται ως απαραίτητη η ανανέωση του βασικού τους εξοπλισμού,  σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην παρούσα μελέτη. 

Παράλληλα,  πρόκειται να υλοποιηθούν εργασίες βελτίωσης φυσικής προσβασιμότητας, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην 

παρούσα μελέτη. 
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2.   ΕΝΔΕΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 
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2.1) ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (ΚΕΦΗ) 

Α/Α   ΕΙΔΟΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ     ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕΡΙΚΟ 

  
 

ΣΥΝΟΛΟ 
1 Συσκευή Kρουστικών 

Κυμάτων Shock wave   
1,00 5.000,00 € 5.000,00 € 

2 Συσκευή Υπερήχου  1,00 1.150,00 € 1.150,00 € 

      ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 24% 6.150,00 € 

2.2) IATΡΙΚΟΣ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  (ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ) 

Α/Α   ΕΙΔΟΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ     ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕΡΙΚΟ 

  
 

ΣΥΝΟΛΟ 
1 Φορητός Απινιδωτής 1,00 967,74 € 967,74 € 

  
 

ΣΥΝΟΛΟ 967,74 € 

      Φ.Π.Α. 24% 232,26 € 

      ΣΥΝΟΛΟ 1.200,00   

   

2.3) EΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ  ΑΤΟΜΩΝ Γ' ΗΛΙΚΙΑΣ (ΚΕΦΗ) 

Α/Α   ΕΙΔΟΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ         ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕΡΙΚΟ 

    ΣΥΝΟΛΟ 

1 
Δετά βαράκια αστραγάλου 
1 Kg 

15,00 6,21 € 93,14 € 

2 
Λάστιχα με χειρολαβές 
μέτριας σκληρότητας  

30,00 9,64 € 289,11 € 

3 
Στεφάνια γυμναστικής 90 
cm 

10,00 10,05 € 100,48 € 

 
 

ΣΥΝΟΛΟ 482,73 € 

Φ.Π.Α. 24% 115,85 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 598,58 € 

 
   

2.4) EΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΝΗΠΙΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 

Α/Α   ΕΙΔΟΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕΡΙΚΟ 

    ΣΥΝΟΛΟ 

1 Κορίνες Γυμναστικής 
Διάφορα Χρώματα 

10,00 6,37 € 63,70 € 

2 Σχοινάκι Γυμναστικής 
για νήπια 

6,00 8,46 € 50,76 € 

3 Μπάλα Pilates (το 
μεγαλύτερο μέγεθος) 

4,00 41,94 € 167,76 € 

   ΣΥΝΟΛΟ 282,22 € 
   Φ.Π.Α. 24% 67,73 € 
   ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 349,95 € 
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2.5)ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΔΑΠΕΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΑΙΔΟΤΟΠΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ 

ΣΤΑΘΜΩΝ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
(*) 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

    ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΚΟ 

ΜΟΝΑΔΟΣ_1 ΣΥΝΟΛΟ_1 

1 
Ελαστικό δάπεδο 
ασφαλείας 4 εκ. 

284,40  m2 23,09 € 6.566,80 € 

2 
Εργασίες 

αποξίλωσης - 
επανατοποθέτησης 

284,40  m2 14,00 € 3.981,60 € 

        ΣΥΝΟΛΟ 10.548,40 € 

        ΦΠΑ 24% 2.531,62   

        ΣΥΝΟΛΟ 13.080,01   

 

 

(*) Τα τετραγωνικά μέτρα βασίζονται σε πραγματικές μετρήσεις των επιφανειών των 

εξωτερικών παιδοτόπων των βρεφονηπιακών σταθμών (1ος, 2ος, 3ος).                                                                                   

(**) Το κόστος εργασιών αποξήλωσης -επανατοποθέτησης είναι σύμφωνα με παρόμοια έργα 

2.6) ΤΕΝΤΕΣ ΣΚΙΑΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΚΟ 

ΜΟΝΑΔΟΣ_2 ΣΥΝΟΛΟ_2 

1 Τεντόπανο 100,00 m2 25,00 € 2.500,00 € 

2 Βραχίονας 
(τεμαχ.) 

16,00 τεμ 
70,00 € 1.120,00 € 

3 Ηλεκτρικό 
μοτέρ 

(τεμάχ.) 

2,00 τεμ 
200,00 € 400,00 € 

4 Ζελατίνες 12,00 m2 25,00 € 300,00 € 

5 Καποτίνα 
(Κούρμπα) 
με σκελετό 

16,00 m2 

80,00 € 1.280,00 € 

    ΣΥΝΟΛΟ 5.600,00 € 
    ΦΠΑ 24% 1.344,00 € 
    ΣΥΝΟΛΟ 6.944,00 € 
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2.7)  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΚΟ 

ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ 

1 Φωτοαντιγραφικό 
πολυμηχάνημα 

3,00 153,00 € 459,00 € 

2 Σετ Ηλεκτρονικού 
υπολογιστή (*) 

15,00 749,41 € 11.241,15 € 

3 Εκτυπωτής 6,00 139,00 € 834,00 € 

4 Φαξ 1,00 129,90 € 129,90 € 

5 Σετ Αρμόνιο (**) 1,00 267,00 € 267,00 € 

6 Τηλεφωνικές 
ασύρματες συσκευές 

γραφείου 

4,00 32,99 € 131,96 € 

7 Τηλεφωνικές 
ενσύρματες 

συσκευές γραφείου 

4,00 42,74 € 170,96 € 

8 Τηλεόραση 43'' 1,00 241,13 € 241,13 € 

9 Φορητά CD player 4,00 74,90 € 299,60 € 

10 DVD player 4,00 45,00 € 180,00 € 

11 Εξωτερικοί Δίσκοι 2,00 41,01 € 82,02 € 

12 Monitor ΗΥ 27'' 2,00 143,67 € 287,34 € 

   ΣΥΝΟΛΟ 14.324,06 € 

   ΦΠΑ 24% 3.437,77 € 

   ΣΥΝΟΛΟ 17.761,83 € 

(*) Η τιμή Hλεκτρονικού Υπολογιστή περιλαμβάνει:  tower, monitor, mouse pad και Άδεια 

για τη χρήση του MS Office Professional 2010 

 (**) Η τιμή του αρμονίου, περιλαμβάνει τη βάση και τα ακουστικά 
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2.8) ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 

Α/Α     ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ        ΤΙΜΗ  ΜΕΡΙΚΟ 

      ΜΟΝΑΔΟΣ_2 ΣΥΝΟΛΟ_2 

1 
Πολυγονία 
συναλλαγής 

2 575,00 € 1.150,00 € 

2 Σπιτάκι πλαστικό 2 390,00 € 780,00 € 

3 Σύστημα 
ψυχοκινητικής 

2 595,00 € 
1.190,00 € 

4 Στρώματα 
ψυχοκινητικής 

4 365,00 € 
1.460,00 € 

5 Καβαλέτο ζωγραφικής 3 155,00 € 465,00 € 

6 Πίνακες Εργασιών 3 168,00 € 504,00 € 

7 Τροχήλατο κάστρο  2 260,00 € 520,00 € 

8 Κουκλόσπιτο με 
έπιπλα 

2 145,00 € 
290,00 € 

9 Εταζέρα με μουσικά 
όργανα 

2 475,00 € 
950,00 € 

10 Τραμπάλα πλαστική 6 59,00 € 354,00 € 

11 Πλαστική παιδική χαρά 2 350,00 € 700,00 € 

12 Παιχνίδια – βιβλία για 
νήπια 

2 1.000,00 € 
2.000,00 € 

13 Τρόλεϊ για εικαστικά 
υλικά 

1 550,00 € 
550,00 € 

14 Παιχνίδια – βιβλία για 
βρέφη 

1 1.280,00 € 
1.280,00 € 

15 Αφρώδες μαλακά 
δάπεδα 

6 48,00 € 
288,00 € 

  ΣΥΝΟΛΟ 12.481,00 

ΦΠΑ  24% 2.995,44 

ΣΥΝΟΛΟ 15.476,44 
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2.9) ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΚΟ 

 
ΜΟΝΑΔΟΣ_1 ΣΥΝΟΛΟ_1 

1 Κατσαρόλα INOX (11lt) 1,00 43,00 43,00 

2 Κατσαρόλες INOX (22lt) 2,00 74,00 148,00 

3 Σουρωτήρι ανοξείδωτο 
μεγάλο 

1,00 5,20 5,20 

4 Σουρωτήρι ανοξείδωτο 
μεσαίο 

1,00 4,05 4,05 

5 Σερβίτσιο φαγητού ένα 
σετ 

1,00 87,00 87,00 

6 Πιρούνια 24,00 0,24 5,76 

7 Κουτάλια 24,00 0,24 5,76 

8 Μαχαίρια 24,00 0,78 18,72 

9 Κατσαρόλα INOX (32lt) 1,00 111,00 111,00 

10 Κύπελλο νερού 
μελαμίνης 

300,00 0,09 27,00 

11 Μπολάκια σούπας 
μελαμίνης 

300,00 0,25 75,00 

12 Πιάτα βαθιά μελαμίνης 300,00 0,29 87,00 

13 Πιάτα ρηχά μελαμίνης 150,00 0,45 67,50 

14 Ποτήρια νερού γυάλινα 30,00 0,20 6,00 

15 Κανάτες Γυάλινες – 
Πλαστικές 

10,00 4,15 41,50 

16 Πλάκα για κόψιμο 
λαχανικών 

2,00 6,70 13,40 

17 Σανίδα κοπής ψωμιού 2,00 8,90 17,80 

18 Σανίδα κοπής κρέατος 2,00 14,20 28,40 

19 Δίσκοι σερβιρίσματος 
μεγάλοι 

5,00 11,80 59,00 

20 Δίσκοι σερβιρίσματος 
μεσαίοι 

5,00 7,00 35,00 

21 Σαλατιέρες ανοξείδωτες 4,00 1,60 6,40 

22 Κούπες γάλακτος 12,00 2,60 31,20 

23 Κουτάλια – ανοξείδωτα 
παιδικά 

200,00 0,38 76,00 

24 Ταψιά ορθογώνια 4,00 6,30 25,20 

25 Ταψιά στρογγυλά 4,00 6,80 27,20 

26 Μαχαίρια κουζίνας για 
κρέας 

3,00 12,10 36,30 

27 Ψωμιέρες επιτραπέζιες 
μπαμπού 

2,00 4,40 8,80 

28 Πιρούνια ανοξείδωτα 
μικρά 

24,00 0,04 0,89 

29 Κουτάλια ανοξείδωτα 
μικρά 

24,00 0,07 1,79 

30 Λεκάνες κουζίνας INOX 5,00 14,20 71,00 

31 Πιατέλες INOX 10,00 3,90 39,00 

32 Μπρίκια καφέ INOX 6,00 3,10 18,60 

33 Βραστήρας νερού 2,00 9,80 19,60 

34 Ψαλίδια INOX 4,00 2,45 9,80 

35 Μίξερ επαγγελματικό 
χωρίς άξονα 

5,00 87,00 435,00 
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36 Λεμονοστύφτης 2,00 125,00 250,00 

37 Ζυγαριά πάγκου 
κουζίνας 30 kg 

1,00 120,00 120,00 

38 Τρόλεϊ ανοξείδωτο 20,00 85,00 1700,00 

39 Συσκευές Γκαζάκια 2,00 32,00 64,00 

40 Μίξερ χειρός (Multi) 2,00 87,00 174,00 

41 Αποχυμωτής 1,00 165,00 165,00 

42 Τοστιέρα 4 θέσεων 3,00 280,00 840,00 

43 Λεκάνες πλαστικές 30 
cm 

5,00 1,04 5,20 

44 Λεκάνες πλαστικές 
43cm 

5,00 1,85 9,25 

45 Τηγάνια διαστάσεων 32 
cm αντικολλητικά 
τύπου TEFAL 

6,00 26,00 € 156,00 

46 Τρίφτες τυριού με 4 
πλευρές 

4,00 2,70 € 10,80 

47 Τρίφτες λαχανικών 4,00 2,80 € 11,20 

48 Πυρέξ διαστάσεων 3,5 l. 8,00 5,00 € 40,00 

49 Καπάκι Πολυπροπυλ. 
1.5 

18,00 1,17 € 21,06 

50 Δοχείο Πολυπροπυλ. 
1.5 

18,00 1,66 € 29,88 

51 Πλαστικά μπολ 
στρογγυλά με 
σκεπασμα 

10,00 20,50 € 205,00 

52 Σετ κουτάλες ξύλινες 2,00 0,30 € 0,60 

53 Κουτάλια κομπόστας 100,00 3,10 € 310,00 

54 Σουρωτήρι για τσάι 
ΙΝΟΧ 

4,00 2,30 € 9,20 

55 Αναπτήρας μεγάλος για 
Γκάζι 

2,00 1,60 € 3,20 

56 Ανοιχτήρι Κονσέρβας 2,00 69,00 € 138,00 

57 Τσιμπίδες – Λαβίδες 
ΙΝΟΧ 

10,00 0,78 € 7,80 

58 Σουβερ Σετ των 6 τεμ. 2,00 0,53 € 1,06 

59 Σουπλά 12,00 0,95 € 11,40 

60 Θερμόμετρα ψυγείου 3,00 1,00 € 3,00 

61 Μπολ φρούτου 
μελαμίνη 

100,00 0,45 € 45,00 

62 Φρυγανιέρα ΙΝΟΧ 2,00 110,00 € 220,00 

63 Καφετιέρα Γαλλικού 
καφέ με κανάτα 

2,00 136,00 € 272,00 

64 Ηλεκτρική φραπιέρα 
χειρός 

2,00 135,00 € 270,00 

65 Αναδευτήρα αυγών 2,00 3,20 € 6,40 

66 Σετ τσέρκι διαφόρων 
μεγεθών – 
σχημάτων 

2,00 1,22 € 2,44 

  
 

  ΣΥΝΟΛΟ 6.794,36 € 

    ΦΠΑ  24% 1.630,65 € 
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   ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

8.425,00 € 
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3.   ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
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3.1  EΠΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ _ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ  

- Δομή:  Ειδικό Kέντρο Ημερήσιας Φιλοξενίας για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες «Έρεισμα»  

- Δομές:  Παιδικοί – Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Δήμου Χαϊδαρίου 

 

3.1.1)  ΠΟΛΥΓΩΝΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ –ΜΑΝΑΒΙΚΟΥ-ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ- ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟ 

Κατασκευασμένο από MDF με επένδυση μελαμίνης και τρεις λειτουργικές πλευρές, με αντίστοιχες επιγραφές  μανάβικου, 

ταχυδρομείου και ράφια.  Η κεντρική πλευρά να διαθέτει επιγραφή κουκλοθέατρου και μία έως δύο οθόνες. 

Ενδεικτικές Διαστάσεις : 130 x 75 x 165 εκ 

 

3.1.2)  ΣΠΙΤΑΚΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΧΩΡΟ 

Παιδικό πλαστικό σπιτάκι με βρύση, πέτρινους τοίχους και σκεπή σχιστόλιθου. Να περιλαμβάνει επίσης μεγάλη πόρτα, μικρή 

κρυφή πόρτα. Ανθεκτική κατασκευή με διπλούς τοίχους, μεγάλης αντοχής στις άσχημες καιρικές συνθήκες. 

Ενδεικτικές Διαστάσεις : 170 χ 110 χ 157 εκ. 

 

3.1.3) ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΗΣ 

Τρόλεϊ από μασίφ ξύλο που να συμπεριλαμβάνει τον ακόλουθο εξοπλισμό οργάνων: 

    4 Μπάρες ισορροπίας 

    4 Στεφάνια 35εκ. 

    4 Στεφάνια 65εκ. 

    4 Ράβδους 35εκ. 

    4 Ράβδους 35εκ. 

    4 Ράβδους 70εκ. 

    8 Τούβλα στήριξης 

    8 Τούβλα στήριξης μισά  

    4 Μπάλες 

    4 Σχοινάκια 

    4 Σχοινάκια διαδρομών 

    4 Σακουλάκια ισορροπίας 

    4 Τουβλάκια διαδρομών 

    4 Κορύνες Ξύλινες 

    Συνδετικά 

 

 3.1.4)  ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΗΣ 

Κατασκευή από αφρώδες υλικό υψηλής πυκνότητας σφραγισμένο με επένδυση ύφασμα δερματίνη σε διάφορα χρώματα με 

φερμουάρ μεγάλου μήκους για την εύκολη συντήρησή τους. 

Ενδεικτικών Διαστάσεων:  120 χ 60 χ 5    εκ. Πλατφόρμα                     

                              120 χ 30 χ 30  εκ. Πλατφόρμα                      

                               60 χ 30 χ 30  εκ. Παραλληλόγραμμο        

                               60 χ 30 χ 60 χ 5 εκ. Αναρρίχηση             

                               30 χ 30 χ 30  εκ. Κύβος  

 

3.1.5) ΚΑΒΑΛΕΤΟ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ – ΓΡΑΦΗΣ 

Κατασκευή από ξύλο σε σχήμα Λ για να απασχολεί δύο παιδάκια, λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα του ξύλου και οι δυο 
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πλευρές είναι για χρήση ζωγραφικής με ειδικές θέσεις για τα χρώματα και τα πινέλα. Να είναι πτυσσόμενο για να μεταφέρεται 

εύκολα και έχει συνδέσεις ασφάλειας ως προς το κλείσιμο και το άνοιγμα. 

Ενδεικτικές Διαστάσεις : 70 χ 65 χ 116εκ. 

 

3.1.6) ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ 

Oι Πίνακες να φέρουν πλαίσιο από ξύλο με ταμπλό από «ινσουλάιτ» πάχους τουλάχιστον,  ενός εκατοστού,  με επένδυση τσόχας 

μάλλινης. Κάθε πίνακας θα έχει 2 μεταλλικούς αναρτήρες στο επάνω μέρος και δύο κάτω. Χρώμα τσόχας: πράσινο, μπεζ, μπλε 

ρουά, κόκκινο. 

Ενδεικτικές Διαστάσεις : 150 χ 120εκ 

 

3.1.7)  ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ   ΚΑΣΤΡΟ 

Κατασκευασμένο από ξύλο,  με θήκες,  ώστε να μπορεί να μεταφέρει πλαστικά κουτιά αποθήκευσης παιχνιδιών. 

Ενδεικτικές Διαστάσεις : 70 χ 45 χ 75εκ.  

 

3.1.8) ΚΟΥΚΛΟΣΠΙΤΟ ΜΕ ΕΠΙΠΛΑ 

Κατασκευασμένο από ξύλο και περιλαμβάνει τα έπιπλα. 

Ενδεικτικές Διαστάσεις :  80 χ 40 χ 60εκ. 

 

3.1.9)  ΕΤΑΖΕΡΑ ΜΕ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ 

Κινητό ράφι αποθήκευσης μουσικών οργάνων κατασκευαζόμενο από MDF με επένδυση μελαμίνης. Να διαθέτει  ράφια και οι ρόδες 

να είναι κατασκευασμένες από καουτσούκ υψηλής ποιότητας με εγγύηση συχνής χρήσης. Να συμπεριλαμβάνει τα κάτωθι μουσικά 

όργανα. 

   -1 μεγαλόφωνο 

   -1 κιθάρα 

   -1 τύμπανο 

   -1 ντέφι ξύλινο 

   -1 ταμπουρινο - ντέφι ξύλινο 

   -1 ζεύγος μαράκες ξύλινες 

   -2 ζεύγη καστανιέτες 

   -2 καστανιέτες με λαβή 

   -1 ζεύγος κύμβαλα δακτύλων  

   -1 κύμβαλο λαβής 

   -2 κουδουνάκια δερμάτινα 

   -1 λαβή με κουδουνάκια 

   -1 ζεύγος κουδουνάκια αστραγ. 

   -1 φλογέρα 

   -1 ξύστρα ‘Τ’ ξύλινη 

   -1 ξύστρα  

   -1 μουσικό κρόταλο ξύλινο 

   -2 τρίγωνα 

   -1 φυσαρμόνικα 

   -1 σφυρίχτρα 

   -1 βροχοποιός 
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Ενδεικτικές Διαστάσεις : 79  x 42 x 91εκ. 

 

3.1.10) ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ- ΖΩΑΚΙ 

Παιδικό πλαστικό παιχνίδι κουνιστό με  μορφή διαφορετικών ζώων. Εργονομικό σχεδιασμό, θέση για τα πόδια και χειρολαβές. 

Ενδεικτικές Διαστάσεις : 120 Χ 38 Χ 50ΕΚ. 

 

3.1.11)  ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ 

Πολύ_λειτουργική  παιδική  χαρά   που συνδυάζει την διασκέδαση με την φυσική άσκηση. Να περιλαμβάνει  κατά προτίμηση τα 

ακόλουθα:  τούνελ, σκάλα, εξέδρα, περιστρεφόμενο τιμόνι, τσουλήθρα και εξωτερικούς τοίχους αναρρίχησης σε μορφή βράχου. 

Ενδεικτικές Διαστάσεις : 300 χ 300 250εκ 

 

3.1.12)  ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ & ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ  ΝΗΠΙΑ 

Διάφορα παιχνίδια εκπαιδευτικά για νήπια  2,5 έως 5 ετών. όπως πάζλ, τουβλάκια, κούκλες κουκλοθέατρου, λαβύρινθοι, βιβλία με 

ήχους, παιχνίδια με ήχους, κτλ κατά υπόδειξη της Υπηρεσίας. 

 

3.1.13)  ΤΡΟΛΕΙ  ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ 

Τρόλεϊ  για χαρτόνια και σύνεργα ζωγραφικής και χειροτεχνίας από MDF τουλάχιστον 18 χιλ. σε φυσικό χρώμα ξύλου. Με 4  έως 6 

ράφια, ανοιγόμενα για την αποθήκευση χαρτονιών, 2 ή 3 συρτάρια και ειδική θέση για μπουκάλια τέμπερας 

Ενδεικτικές Διαστάσεις : 103 χ 65 χ 95 εκ.  

 

3.1.14)  ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ & ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΒΡΕΦΗ   

Διάφορα παιχνίδια εκπαιδευτικά για βρέφη 1 έως 2.5 ετών,  όπως πάζλ, τουβλάκια, κούκλες κουκλοθέατρου, λαβύρινθοι, βιβλία με 

ήχους, παιχνίδια με ήχους, κτλ κατά υπόδειξη της Υπηρεσίας. 

 

3.1.15)  ΑΦΡΩΔΗ  ΜΑΛΑΚΑ ΔΑΠΕΔΑ 

Αφρώδες μαλακές πλάκες  γίγας δαπέδου, ελαφριές μη τοξικές που συνδέονται μεταξύ τους σε διάφορα χρώματα και σχήματα. 

Ενδεικτικές Διαστάσεις : 47 χ 47 χ 3εκ 
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Εξοπλισμός γυμναστικής για Νήπια  

- Δομές:  Παιδικοί – Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Δήμου Χαϊδαρίου 

 

Ο Δήμος Χαϊδαρίου στα πλαίσια προπαρασκευαστικών παιχνιδιών για τη βελτίωση της αθλητικής αντίληψης των νηπίων που 

φοιτούν στους Παιδικούς- Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του, είναι απαραίτητο να προμηθευτεί τον κάτωθι εξοπλισμό:  

 Κορίνες Γυμναστικής Διάφορα Χρώματα (εκγύμναση και συντονισμός κινήσεων, προπαρασκευαστικά παιχνίδια για ρυθμική 

ή ενόργανη γυμναστική) 

 Σχοινάκι Γυμναστικής  (εκγύμναση και συντονισμός κινήσεων) 

 Μπάλα Pilates (εκγύμναση και συντονισμός κινήσεων, προπαρασκευαστικά παιχνίδια για μπάσκετ και βόλεϋ) 

 

Αναγκαιότητα 

Η άσκηση βοηθάει τα νήπια να αναπτύξουν ένα υγιές μυοσκελετικό και καρδιαγγειακό σύστημα. Μέσω της άσκησης 

«δυναμώνουν» τα οστά, οι μύες και οι αρθρώσεις και παράλληλα «γυμνάζονται» η καρδιά και οι πνεύμονες. Επιπλέον 

αναπτύσσεται η ικανότητα νευρομυϊκής συναρμογής. Τα νήπια αποκτούν καλύτερο έλεγχο του σώματος και των κινήσεών τους, 

βελτιώνοντας τα αντανακλαστικά τους και αναπτύσσοντας τον συγχρονισμό μεταξύ ματιών και άκρων.  Τέλος, η άθληση στη 

νηπιακή ηλικία βοηθάει την ομαλή ένταξη ων νηπίων στις αθλητικές δραστηριότητες της μετέπειτα σχολικής τους ζωής. 
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3.3  HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  

- Δομή:  Ειδικό Kέντρο Ημερήσιας Φιλοξενίας για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες «Έρεισμα»  

- Δομές:  Παιδικοί – Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Δήμου Χαϊδαρίου 

- Δομές:  Κέντρα Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) 

 

 

3.2.1)  ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ 

Τύπος μηχανήματος:  Πολυλειτουργικό  Διαθέσιμο βασικές λειτουργίες: Εκτύπωση, αντιγραφή, σάρωση. Ταχύτητα εκτύπωσης 

αντιγραφής: > 36 (A4) σελίδες το λεπτό. Ανάλυση εκτύπωσης: 1200 x 1200 dpi, Εκτύπωση διπλής όψης: Αυτόματη 

 

3.2.2) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ 

Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να είναι διεθνώς γνωστού κατασκευαστή, σύγχρονης τεχνολογίας, με ανακοίνωση τους τελευταίους 

12 μήνες. Τα τμήματα που συνθέτουν το σύστημα του μικροϋπολογιστή (κεντρική μονάδα, πληκτρολόγιο, motherboard, μνήμες) να 

προέρχονται από την ίδια κατασκευάστρια εταιρία που θα αναγράφεται εμφανώς πάνω σ’ αυτά και στα κιβώτια όπου θα είναι 

συσκευασμένα. 

Οι πλακέτες, οι σκληροί δίσκοι και οι οδηγοί δισκέτας να είναι συναρμολογημένα από το εργοστάσιο κατασκευής του συστήματος 

μικροϋπολογιστή, εγκεκριμένες από αυτό. 

Επεξεργαστής: καλύτερο ή ισοδύναμο του Intel Core i5, 6.500-7.500 

Τουλάχιστον 3.0 GHz  

Σκληρός δίσκος: > 500GB SATA HDD 3,5’’ 7200RPM  

Μνήμη RAM: 4GB DDR4 

Λογισμικό: Windows  GR 10 Pro 

Τροφοδοτικό: έως 600W  

Πληκτρολόγιο:  Με Ελληνικούς και Λατινικούς χαρακτήρες 

Mouse:  USB  συμβατό optical wheel mouse 

USB θύρες: 2 Στο μπροστινό μέρος του υπολογιστή, και 4 στο πισω μερος Κάρτα Ήχου: ON BOARD 

Οθόνη υπολογιστή: Οθόνη LCD 22” 

Εγγύηση: >=2 έτη 

 

3.2.3) ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ 

Ταχύτητα ασπρόμαυρης εκτύπωσης (κανονική, A4): > 20 σελίδες A4 / λεπτό. 

Ανάλυση εκτύπωσης :  1200 χ 1200 dpi 

Διπλή όψη: ναι  

Εγγύηση: >= 1 έτος 

 

3.2.4) ΦΑΞ 

Πολυμηχάνημα -Φαξ 4 σε 1 (Εκτυπωτής, φωτοαντιγραφικό, σαρωτής, FAX) 

Ασπρόμαυρο laser A4 με ethernet 

Εκτύπωση: μονόχρωμο  

Ταχύτητα εκτύπωσης: Μονόχρωμο > 20 σελίδες / λεπτό  

Ανάλυση Εκτύπωσης: Έως 1200 x 1200 dpi 

Διασύνδεση: Standard Full Speed USB 2.0 & δίκτυο 10/100 base-TX Modem: >= 14400 bps (G3) 

Fax Broadcasting: ναι 
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Ταχύτητα φωτοαντιγράφου: > 20 αντίγραφα / λεπτό 

Εγγύηση: >= 1 έτος 

 

3.2.5) ΑΡΜΟΝΙΟ 

Να είναι διεθνώς γνωστού κατασκευαστή και σύγχρονης τεχνολογίας 

- Αριθμός πλήκτρων : 61 

- Ηχεία 2,5W+2.5W 

- Τύπος οθόνης custom LCD 

- Σύνδεση USB 

- Τεχνολογία Παραγωγής ήχων AWM stereo sampling 

- Διαστάσεις 945mm x 117mm x 347 mm 

- Αξεσουάρ Αναλόγιο, τροφοδοτικό 

- Βάση 

 

3.2.6)  ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 

Σταθερές και ασύρματες  με προδιαγραφές  όπως αναλύονται ακολούθως. 

Προδιαγραφές καλωδιακής τηλεφωνικής συσκευής 

Αναγνώριση καλούντος (Caller ID), τηλεφωνικό κατάλογο 50 θέσεων, λίστα 50 αναπάντητων κλήσεων, μεγάφωνο ανοικτής συνομιλία

και οθόνη LCD 2 γραμμών. 

-  Οθόνη: LCD 2 γραμμών με ρολόι 

- Μνήμη: Τηλεφωνικός κατάλογος (50 ονόματα και αριθμούς τηλεφώνων). 

Επιπλέον χαρακτηριστικά: 

- Δυνατότητα αναγνώρισης ταυτότητας καλούντος. 

- Λίστα 50 αναπάντητων κλήσεων. 

- 20 μνήμες επανάκλησης. 

- Μεγάφωνο ανοικτής συνομιλίας. 

- Αυτόματη επανάληψη κλήσης. 

- Αναμονή κλήσης. 

- Ημερομηνία και ώρα. 

- Κλείδωμα πληκτρολογίου. 

- Πλήκτρο πλοήγησης. 

- Φραγή κλήσεων. 

- Επανάκληση με το πάτημα ενός πλήκτρου. 

- Επιλογέας κουδουνισμού (3 επίπεδα). 

- Ρύθμιση έντασης ακουστικού. 

- Σίγαση. 

- 3 μνήμες τηλεφώνων με πλήκτρα απευθείας επιλογής. 

- Λυχνία ένδειξης κουδουνισμού. 

- Eπιτραπέζια ή επιτοίχια τοποθέτηση. 

- Εγγύηση: 2 χρόνια 

 

 

Προδιαγραφές ασύρματης τηλεφωνικής συσκευής 
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- DECT/GAP 

- SMS 

- Δυνατότητα μέχρι 6 ακουστικά στη βάση 

- Δυνατότητα μέχρι 4 βάσεις στο ακουστικό 

- Ισοστάθμιση φωνής  

- Ακουστικό 

- Καθαρός Ήχος 

- Αντιολισθητική Λαβή 

- Πλήκτρο Eco Mode 

- Πλήκτρο καθοδήγησης/Joystick 

- Φωτιζόμενο πληκτρολόγιο 

- Ανοικτή συνομιλία 

- Λυχνία ένδειξης κουδουνισμού 

- 10 Μνήμες επανάκλησης 

- Σίγαση μικροφώνου 

- Λίστα 50 αναπάντητων κλήσεων με CLIP 

- Προσωπικός κουδουνισμός (9 αριθμοί) 

- Τηλεφωνικός κατάλογος (200 ονόματα / αριθμοί) 

- Αντιγραφή τηλεφωνικού καταλόγου 

- Μνήμες ταχείας κλήσης 

- Μελωδίες κουδουνισμού / Τόνοι κουδουνισμού 40(30/10) 

- Οθόνη (LCD) έγχρωμη FULL DOT TFT 1,45" 128x128 pixels 

- Φωτιζόμενη οθόνη 

- Ώρα & Ημερομηνία/Αφύπνιση 

- Φραγή κλήσης 

- Κλήση συνδιάσκεψης 

- Κλείδωμα πληκτρολογίου 

- Απάντηση με το πάτημα οποιουδήποτε πλήκτρου 

- Πολυγλωσσική οθόνη 

- Νυχτερινή λειτουργία 

- Χρόνος φόρτισης (7 ώρες) 

- Χρόνος αναμονής/συνομιλίας (Ni-MH, 700 mA) (μέχρι 250 ώρες/ μέχρι 13 ώρες) 

- Ένταση κουδουνισμού (6 επίπεδα + off) 

- Ένταση ακουστικού (6 επίπεδα)  

Βάση 

- Επιτοίχια τοποθέτηση 

- Εντοπιστής ακουστικού  

- Εγγύηση: 2 χρόνια 
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3.2.7)  ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ 

Συσκευές Τηλεόρασης  LED,  43 ιντσών  
 
3.2.8)  ΣΥΣΚΕΥΕΣ  DVD  PLAYER 

Συσκευές DVD Player με τα τα κάτωθι χαρακτηριστικά: 

 USB για αναπαραγωγή ταινιών, μουσικής και φωτογραφιών 

 Parental Lock 

 Progressive Scan 

 Αναπαραγωγή : DVD(NTSC &PAL),DVD-R/-RW(Video Mode),DVD-RW(VR Mode),DVD+R/+RW,AUDIO-

CD(CD DA),CD-R/-RW,MP3 DecodingMP3 ID3 TAG,,WMA,Dual Disc,JPEG,MPEG4 (DivX) 

 Συνδέσεις : USB, Composite 

3.2.9)  ΦΟΡΗΤΑ  CD  PLAYER 

Φορητά CD Player, με λειτουργία ρεύματος και μπαταρίας, δέκτη  αναλογικό  & ραδιόφωνο. 

 
3.2.10) ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΣΚΛΗΡΟΙ ΔΙΣΚΟΙ 

Εξωτερικοί δίσκοι: 1 ΤΒ.  

 

3.2.11) Monitor ΗΥ 27'' 

Monitor H/Y 27’’, TFT. 
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3.3   ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 

- Δομές:  Παιδικοί – Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Δήμου Χαϊδαρίου 

 
1. Κατσαρόλα INOX 11lt.  

2. Κατσαρόλες INOX, 22lt το σετ (5 τεμάχια) σε πάχος 1,2 mm και με πάτο sandwich (Φ45,Φ50,Φ34,Φ36,Φ28,Φ36)  

3. Σουρωτήρι ανοξείδωτο ΙΝΟΧ  μεγάλο  με πάχος 1mm (Φ40,Φ50)  

4. Σουρωτήρι ανοξείδωτο ΙΝΟΧ μεσαίο με πάχος 1mm (Φ28,Φ32)  

5. Πιρούνια φαγητού INOX  

6. Κουτάλια φαγητού INOX  

7. Μαχαίρια φαγητού ΙΝΟΧ 

8. Κατσαρόλα INOX 32lt 

9. Κύπελλο νερού μελαμίνης με χεράκι Φ85Χ83  

10. Μπολάκια σούπας μελαμίνης Φ180Χ45  

11. Πιάτα βαθιά μελαμίνης Φ210  

12. Πιάτα ρηχά μελαμίνης  

13. Ποτήρια νερού γυάλινα  

14. Κανάτες γυάλινες και πλαστικές  

15. Πλάκα πολυαιθυλενίου 30Χ50 για κόψιμο λαχανικών χρωμ. πράσινο  

16. Σανίδα κοπής ψωμιού 

17. Σανίδα κοπής κρέατος 

18. Δίσκοι σερβιρίσματος αντιολισθητικοί μεγάλοι 

19. Δίσκοι σερβιρίσματος αντιολισθητικοί μεσαίοι 

20. Κούπες γάλακτος 

21. Κουτάλια – ανοξείδωτα παιδικά 

22. Ταψιά INOX με ειδική νεύρωση στην επιφάνεια και τις γωνίες ορθογώνια 

23. Ταψιά INOX με ειδική νεύρωση στην επιφάνεια στρογγυλά 

24. Ψωμιέρες επιτραπέζιες μπαμπού  Φ22 

25. Πιρούνια ανοξείδωτα μικρά 

26. Κουτάλια ανοξείδωτα μικρά 

27. Λεκάνες κουζίνας INOX Φ30 

28. Μπρίκια καφέ INOX διαφόρων διαστάσεων 

29. Βραστήρας νερού ηλεκτρικός 

30. Ψαλίδια INOΧ 

31.  Γιο γιό πλαστικό 

32. Μίξερ με γυάλινο μπλέντερ: Μίξερ συνοδευόμενο από το γυάλινο μπλέντερ 1,5 λίτρου. 

Ισχύς 900 W -230 V Χωρητικότητα 6,70 λίτρα Διαστάσεις : 240 Χ 400 Χ 350 

Ανταλλακτικά : 10 έτη. Εγγύηση : 1 έτος 

33. Λεμονοστίφτης επαγγελματικός:  Λεμονοστύφτης επαγγελματικός. Ισχύς 180 W - 220 V.  Χωρητικότητα 18 λίτρα 

ώρα. Διαστάσεις : 390 Χ 330 Χ 250 Ανταλλακτικά : 10 έτη. Εγγύηση : 1 έτος. 
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34. Ζυγαριά ρεύματος και μπαταρίας: Ζυγαριά ρεύματος και μπαταρίας. Ικανότητα ζύγισης έως 30 κιλά. 

Διαστάσεις : 450 Χ 560 Χ 750. Διαστάσεις πλατφόρμας : 400 Χ 500 Ανταλλακτικά : 10 έτη.  Εγγύηση : 1 έτος 

35. 35. Τρόλεϊ ανοξείδωτο: Τρόλεϊ ανοξείδωτο βαρέως τύπου ελληνικής κατασκευής με τρία ράφια. Βάρος 

φορτίου 150 κιλά.  Βάρος 24 κιλά. ΙΝΟΧ 18/10.  Ανταλλακτικά : 10 έτη. Εγγύηση : 1 έτος. Διαστάσεις : 86 Χ 53 Χ 93 εκ. 

36. Μίξερ χειρός (Multi) δύο ταχυτήτων 

37. Αποχυμωτής δοχείο μεγάλης περιεκτικότητας  

38. Τοστιέρα 4 θέσεωνΛεκάνες πλαστικές διάφορα μεγέθη 

39. Τηγάνια διαφόρων διαστάσεων αντικολλητικά τύπου TEFAL 

40. Τρίφτες τυριού με 4 πλευρές 

41. Τρίφτες λαχανικών 

42. Πυρεξ διαφόρων διαστάσεων 

43. Κουτάλια κομπόστας 

44. Σουρωτήρι για τσάι ΙΝΟΧ 

45. Αναπτήρας μεγάλος για Γκάζι 

46. Ανοιχτήρι κονσέρβας 

47. Τσιμπίδες – Λαβίδες ΙΝΟΧ 

48. Σουβερ 2 σετ των 6 

49. Θερμόμετρα ψυγείου 

50. Μπολ φρούτου μελαμίνης 

51. Φρυγανιέρα ΙΝΟΧ 

52. Καφετιέρα Γαλλικού καφέ με κανάτα 

53. Ηλεκτρική φραπιέρα χειρός 

54. Αναδευτήρας αυγών (Αυγοδάρτης) 

55. Σετ 4 τεμαχίων τσέρκι διαφόρων μεγεθών – σχημάτων 
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3.3   ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (ΤΕΝΤΕΣ) 

- Δομές:  Παιδικοί – Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Δήμου Χαϊδαρίου 

 

Τέντες πρόκειται να τοποθετηθούν στους:  1ος, 3ος   & 4ος Παιδικούς – Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Χαϊδαρίου.  Τα 

ζητούμενα χαρακτηριστικά  είναι τα κάτωθι:  

1. Τεντόπανο 100% πολυεστέρ με σίδερα/εξαρτήματα και τοποθέτηση. 

2. Βραχίονας αλουμινίου με ανοξείδωτα μηχανικά μέρη. 

3. Ηλεκτρικό μοτέρ.  

4. Ζελατίνες με σίδερα/εξαρτήματα και τοποθέτηση. 

5. Καποτίνα (Κούρμπα) με σκελετό αλουμινίου και τοποθέτηση. 

Αναγκαιότητα 

Οι ως άνω αναφερόμενοι:  1ος, 3ος   & 4ος Παιδικοί – Βρεφονηπιακοί Σταθμοί του Δήμου Χαϊδαρίου δεν διαθέτουν τέντες, με 

αποτέλεσμα η ηλιοφάνεια κατά τους θερινούς μήνες να δημιουργεί  μεγάλο πρόβλημα κατά τη λειτουργία τους. 

 

3.4 ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΔΑΠΕΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ) 

- Δομές:  Παιδικοί – Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Δήμου Χαϊδαρίου 

 

- Ελαστικό δάπεδο ασφαλείας, πλακίδια πάχους 4 εκ. Αντιολισθητικό, ελαστικό, ιδανικό για χώρους όπου απαιτείται 

προστασία από πτώση (παιδικές χαρές, εξωτερικοί παιδότοποι Παιδικών – Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Χαϊδαρίου) 

κατασκευασμένο από ανακυκλωμένο ελαστικό και μίγμα πολυουρεθάνης, με ειδικά αυλάκια στο κάτω μέρος για 

υδατοπερατότητα. Να μπορεί να τοποθετηθεί σε χώμα, χαλίκι, τσιμέντο. Πιστοποιημένο για προστασία από ύψος πτώση 110 

εκ. σύμφωνα με τα  ΕΝ 1177  και ΤUV. 

 

- Εργασίες τοποθέτησης ελαστικού δαπέδου ασφαλείας. Περιλαμβάνουν τις εργασίες αποξήλωσης του φθαρμένου 

δαπέδου (όπου απαιτείται) και τοποθέτηση νέου καθώς και τις απαραίτητες εργασίες επικόλλησης των πλακιδίων (για 

επιφάνειες με τσιμεντοκονία) ή εγκιβωτισμού της επιφανείας του δαπέδου (για επιφάνειες με χώμα και χαλίκι).  Πρόκειται  για  

τοποθέτηση ελαστικού δαπέδου κατασκευασμένου από ανακυκλωμένο ελαστικό και μίγμα πολυουρεθάνης, με ειδικά 

αυλάκια στο κάτω μέρος για υδατοπερατότητα. 

 
Αναγκαιότητα 

Ο 1ος και ο  3ος   Παιδικός– Βρεφονηπιακός Σταθμός του Δήμου Χαϊδαρίου,  διαθέτουν ήδη ελαστικά δάπεδα ασφαλείας τα 

οποία είναι φθαρμένα και χρήζουν αντικατάστασης.   

Στο 2ο Παιδικό– Βρεφονηπιακό Σταθμό του Δήμου Χαϊδαρίου,  θα τοποθετηθεί για πρώτη φορά, ελαστικό δάπεδο ασφαλείας 

στους εξωτερικούς παιδότοπους του σταθμού.  
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3.5  ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΣ_ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ) 

-- Δομές:  Κέντρα Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΕΦΗ) 

 
 
1. Συσκευή Kρουστικών Κυμάτων (Shock wave) 

 

Η συσκευή κρουστικών κυμάτων (Shock wave) να διαθέτει 22 Hz Συχνότητα, έγχρωμη οθόνη αφής, ενέργεια 185 mJoule ή 

έως 5 Bar, πρωτόκολλα θεραπείας, ανατομικούς χάρτες. Να διαθέτει πιστοποιητικό CE καθώς και όλες τις απαραίτητες 

πιστοποιήσεις. 

 

Θεραπευτική μέθοδος 

Το κρουστικό κύμα είναι ένα ακουστικό κύμα το οποίο μεταφέρει ενέργεια σε σημεία πόνου και στους μυοσκελετικούς 

ιστούς σε οξεία, υποξεία και χρόνια φάση επιτυγχάνoντας έτσι, την αναγέννηση και την αναδόμηση των οστών, των 

τενόντων και άλλων μαλακών ιστών.   

Αναγκαιότητα 

Ο Δήμος Χαϊδαρίου διαθέτει ήδη μία αντίστοιχη συσκευή για φυσιοθεραπευτικούς σκοπούς παλαιότερης τεχνολογίας, ο 

οποίος χρήζει αντικατάστασης. 

Πεδίο Εφαρμογής:  

- Ορθοπεδικές παθήσεις  

- Στην αποκατάσταση  

- Στην αθλητιατρική 

 

2. Συσκευή Υπερήχου 

 

Η συσκευή υπερήχου να είναι δύο συχνοτήτων 1 & 3 MHz, με έγχρωμη οθόνη αφής συνεχούς και  πολλών παλμικών 

συχνοτήτων, πρωτόκολλα θεραπείας, ανατομικούς χάρτες.  Να διαθέτει πιστοποιητικό CE καθώς και όλες τις απαραίτητες 

πιστοποιήσεις. 

 

Θεραπευτική μέθοδος 

Η συσκευή υπερήχου είναι ένα μηχάνημα, το οποίο χάρη σ΄ ένα αισθητήρα που βρίσκεται στην κεφαλή επαφής, μετατρέπει 

την ηλεκτρική ενέργεια σε μηχανικές δονήσεις ( ηχητικά κύματα) τα οποία θα μεταδοθούν προς τα ενδότερα στρώματα του 

δέρματος. Στην φυσικοθεραπεία χρησιμοποιείται ο θεραπευτικός υπέρηχος. Ο φυσιοθεραπευτικός υπέρηχος εκπέμπει 

μικρότερη γωνία πρόσκρουσης ηχητικών κυμάτων διαπερνώντας μέσα από τα μαλακά μόρια των ιστών- τένοντες –οστά 

κλπ. προσφέροντας τους τα θεραπευτικά του αποτελέσματα. 

Αναγκαιότητα 

Ο Δήμος Χαϊδαρίου διαθέτει ήδη μία αντίστοιχη συσκευή για φυσιοθεραπευτικούς σκοπούς παλαιότερης τεχνολογίας, ο 

οποίος χρήζει αντικατάστασης. 

Πεδίο Εφαρμογής:  

Ο υπέρηχος βοηθάει στα πλαίσια της φυσικοθεραπείας, στην επίλυση πολλών παθολογικών νευρολογικών αλλά κυρίως 

ορθοπεδικών καταστάσεων όπως :συνδεσμικές κακώσεις –τενοντίτιδες –θυλακίτιδες-οιδήματα –αιματώματα-μυαλγίες –

μυϊκές συσπάσεις-οστεόφυτα (άλατα) σε προβλήματα της σπονδυλικής στήλης κλπ. 

 
3. Φορητός Απινιδωτής 
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  Η συσκευή απινιδωτή να είναι φορητή, αυτόματη ή ημιαυτόματη, με παροχή ηχητικών και οπτικών στα οδηγιών κατά τη 

χρήση,  στα Ελληνικά. Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί από ενήλικες και παιδιά. Να διαθέτει πιστοποιητικό CE καθώς και όλες 

τις απαραίτητες πιστοποιήσεις. 

 
 
Αναγκαιότητα:  

Ο Δήμος Χαϊδαρίου δεν διαθέτει απινιδωτές και επιθυμεί να προμηθευτεί έναν (1) αρχικά ώστε να εξοπλίσει το κεντρικό 

Δημαρχείο, όπου υπάρχει μεγάλη προσέλευση κοινού (δημοτών). Ο μόνος αποτελεσματικός τρόπος της αιφνίδιας καρδιακής 

ανακοπής είναι η εφαρμογή εκκένωσης απινίδωσης. 

 
 
4. Εξοπλισμός γυμναστικής για Άτομα Γ’ Ηλικίας 
 
 Δετά βαράκια αστραγάλου 1,0 Kg 

 

Αναγκαιότητα: τόνωση, ενδυνάμωση μυών για τη διευκόλυνση της βάδισης και την ενίσχυση της στήριξης (σπονδυλικής 

στήλης) 

 
 Λάστιχα με χειρολαβές μέτριας σκληρότητας:  100% φυσική και ανθεκτική κατασκευή από λάστιχο. 
 
Αναγκαιότητα: μετατραυματικές περιπτώσεις, για ασκήσεις αποκατάστασης και για μυϊκή ενδυνάμωση. Ιδανικό για ασκήσεις 

του άνω και του κάτω μέρους του σώματος, χωρίς ιδιαίτερη καταπόνηση κατά την άσκηση. 

 
 Στεφάνια γυμναστικής 90 cm:   100% πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας. 

Αναγκαιότητα: τόνωση, ενδυνάμωση των μυών της μέσης,  για τη διευκόλυνση της βάδισης και την ενίσχυση της στήριξης 

(σπονδυλικής στήλης). 

                   

 

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε 

Χαϊδάρι 14/07/2020 

Ο Αναπλ. Προϊστάμενος 

Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας & 

Αλληλεγγύης  

 

 

 

 

ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΚΑΡΑΣ 

ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 

 

 

 

Χαϊδάρι 14/07/2020 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 

Η Αναπλ. Προϊσταμένη  

Δ/νσης Στρατηγικού Σχεδιασμού,  

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης & Δικτύων 

 

 

 

ΜΑΡΙΑ ΣΥΛΑΚΟΥ 

        ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

       & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, MSc 

 

 
                                                             Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α   E΄ 
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ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα1  και τη διαδικασία ανάθεσης 
Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της 
διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ 
αναθέτοντα φορέα (αφ) 
- Ονομασία: ΔΗΜΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 6313 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: Στρ. Καραϊσκάκη 138 & Επαύλεως 

- Αρμόδια για πληροφορίες: Μ. Συλάκου 

- Τηλέφωνο: 213-20.47.272 & 275 

- Ηλ. ταχυδρομείο: sylakoum@yahoo.gr 

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): www.haidari.gr 

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

CPV):  

«Επέκταση - αναβάθμιση υποδομών στις οποίες  παρέχονται κοινωνικές υπηρεσίες» 

του Δήμου Χαϊδαρίου» 
(CPV: 33693000-4, 33141620-2, 37440000-4, 33682000-4, 39522120-4, 30237300-2, 39710000-

2, 39315000-3, 39220000-0, 37524000-7) 

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: Το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΣΣΗΔΔ.105/14-07-2020 Πρωτογενές Αίτημα 

(AΔΑΜ: 20REQ007025645 2020-07-15) 

- Κωδικοί στο ΚΗΜΔΗΣ: Εγκεκριμένων Αιτημάτων  
α/α Αριθμός  ΑΑΥ ΑΔΑ ΑΔΑΜ 
11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     

17.     

18.     

19.     

20.     

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: …………………….. (Διακήρυξη) 

- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : Προμήθειες 
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : ΝΑΙ 

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

Αριθμ. πρωτ.: …………………..Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού 

 
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ 

ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης του 

οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό 

ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοι2 : 

Τηλέφωνο: 
Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού 

τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 
[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή 

μεσαία επιχείρηση3; 

 

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ 
αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο οικονομικός 

φορέας είναι προστατευόμενο εργαστήριο, 

«κοινωνική επιχείρηση»4 ή προβλέπει την εκτέλεση 

συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων 

προστατευόμενης απασχόλησης; 
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των 
εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων 

εργαζομένων; 

Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια κατηγορία 

ή κατηγορίες εργαζομένων με αναπηρία ή 

μειονεκτούντων εργαζομένων ανήκουν οι 
απασχολούμενοι. 

[ ] Ναι [] Όχι 
 

 

 

 

 

 
[...............] 

 

 

[…...............] 

[….] 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι 

εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο 

εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει 

ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 

συστήματος (προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 
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Εάν ναι: 
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της παρούσας 
ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου απαιτείται, στην 

ενότητα Γ του παρόντος μέρους, συμπληρώστε το 

μέρος V κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 

συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.  

α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του 

πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό εγγραφής ή 
πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση 

διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 

βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, κατά 
περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο κατάλογο5: 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα 

απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 
Εάν όχι: 
Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις πληροφορίες 
που λείπουν στο μέρος IV, ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ 
κατά περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται 
στη σχετική διακήρυξη ή στα έγγραφα της 
σύμβασης: 
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να 

προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει 
πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην 

αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να τη 

λάβει απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση 

δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή 

διατίθεται δωρεάν; 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε:  

 

 
 

 

 

 

 

α) [……] 
 

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):[……][……][……][……] 
γ) [……] 

 

 

 

δ) [] Ναι [] Όχι 

 
 

 

 

 

 

 
ε) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία 

σύναψης δημόσιας σύμβασης από κοινού με 

άλλους6; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους οικονομικούς 

φορείς. 

Εάν ναι: 
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στην 

ένωση ή κοινοπραξία   (επικεφαλής, υπεύθυνος για 
συγκεκριμένα καθήκοντα …): 

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς 

που συμμετέχουν από κοινού στη διαδικασία 

σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας 

ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 

α) [……] 

 
 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 

Τμήματα Απάντηση: 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή των 

τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός φορέας 

επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 

[   ] 
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να 

εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον τόπο 

γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 
[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία σχετικά 

με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, την έκταση, 

τον σκοπό …): 

[……] 
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ7  

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες 
άλλων οικονομικών φορέων προκειμένου να 

ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που 

καθορίζονται στο μέρος IV και στα (τυχόν) κριτήρια 

και κανόνες που καθορίζονται στο μέρος V 

κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος 
μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από 

τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.  

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην 

επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες 

συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση 

της σύμβασης.  

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, παρακαλείσθε να 

συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς. 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός φορέας  
(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από την αναθέτουσα αρχή 
ή τον αναθέτοντα φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει 
οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους υπό 

μορφή υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 
 

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των προτεινόμενων 

υπεργολάβων και το ποσοστό της σύμβασης που θα 

αναλάβουν:  

[…] 

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή του άρθρου 

131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας  προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό 

μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της 

σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα 

ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του 

παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).  
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες8 

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

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση9· 

2. δωροδοκία10,11· 

3. απάτη12· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες13· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας14· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων15. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση εις 
βάρος του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε 
προσώπου16 το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει 

εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 

ελέγχου σε αυτό για έναν από τους λόγους που 

παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή 

καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν 
από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει 

οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που 

εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……]
17 

Εάν ναι, αναφέρετε18: 

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 

προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 αφορά 

και τον λόγο ή τους λόγους της καταδίκης, 
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδικαστική 
απόφαση: 

 

α) Ημερομηνία:[   ],  

σημείο-(-α): [   ],  

λόγος(-οι):[   ] 
 

β) [……] 

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] και 

σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……]
19 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη 

σχετικού λόγου αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»)20
; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν21: [……] 
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  
Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης: Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες τις 
υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή 
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης22, στην 

Ελλάδα και στη χώρα στην οποία είναι τυχόν 

εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

 

Εάν όχι αναφέρετε:  
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται: 

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των υποχρεώσεων; 

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 
δεσμευτική; 

- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης 

απόφασης 

- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον 

ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη διάρκεια της 

περιόδου αποκλεισμού: 
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: 

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή 

τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει 

συμπεριλαμβανόμενων  κατά περίπτωση, των 

δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε 
υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την 

καταβολή τους ;23 

ΦΟΡΟΙ 
 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

α)[……]· 

 
β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 
-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 
δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να 

αναφερθούν 
λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

 

α)[……]· 

 
β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 
-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 
δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να αναφερθούν 

λεπτομερείς πληροφορίες 

[……] 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την καταβολή 

των φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 

διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
24

 

[……][……][……] 
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, 
σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 
παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει 

τις υποχρεώσεις του στους τομείς του 

περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού 
δικαίου25; 

[] Ναι [] Όχι 

 
 
Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 

να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 

ύπαρξη αυτού του λόγου αποκλεισμού 
(«αυτοκάθαρση»); 

[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε 

από τις ακόλουθες καταστάσεις26 : 
α) πτώχευση, ή  

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 

γ) ειδική εκκαθάριση, ή 

δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από 

το δικαστήριο, ή 

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού, ή  

στ) αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ή  

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 

Εάν ναι: 
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 

- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους ωστόσο 

ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να εκτελέσει τη 

σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη της εφαρμοστέας 

εθνικής νομοθεσίας και των μέτρων σχετικά με τη 
συνέχε συνέχιση της επιχειρηματικής του 

λειτουργίας υπό αυτές αυτές τις περιστάσεις27  

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

-[.......................] 

-[.......................] 

 
 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμα28; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

[.......................] 

 
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 

αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν:  

[..........……] 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με 

άλλους οικονομικούς φορείς με σκοπό τη 
στρέβλωση του ανταγωνισμού; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 
 

[…...........] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 

αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 
[……] 

ΑΔΑ: Ω0ΚΩΩΗ3-Η57



  59 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη 

τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων29, λόγω της 

συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της 
σύμβασης; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 
 

 

[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή 
επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές στην 

αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει 

με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην προετοιμασία της 

διαδικασίας σύναψης της σύμβασης30; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 
 

[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 

επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια31 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;  
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
[….................] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 

αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να επιβεβαιώσει ότι: 
α) δεν 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, 

β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση 

τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την 

αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα  

δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο 

τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να 

αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται 

να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη 

διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ αμελείας 

παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να 

επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν 
τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;  

[] Ναι [] Όχι 
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  
Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών που 
συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 8 παρ. 4 ν. 
3310/200532: 

Απάντηση: 

Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 

του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……] 
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 

αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν:  

[……] 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:  
α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή ή ο 
αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 
αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV 

χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων κριτηρίων 
επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; [] Ναι [] Όχι 

 

Α: Καταλληλότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί 
από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 

σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Καταλληλότητα Απάντηση 

1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος 
στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά 
μητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο 
κράτος μέλος εγκατάστασής33; του: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

[…] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):  

[……][……][……] 

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών: 
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο 
οικονομικός φορέας μέλος συγκεκριμένου 
οργανισμού για να έχει τη δυνατότητα να παράσχει 

τις σχετικές υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και 
δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας:  

[ …] [] Ναι [] Όχι 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……] 
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από 
την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 

αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια Απάντηση: 

1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος εργασιών του 

οικονομικού φορέα για τον αριθμό οικονομικών 

ετών που απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης : 
και/ή, 
1β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 
οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών που 
απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης είναι ο 
εξής 34: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 

 
 

 

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):  
[……],[……][…]νόμισμα 

 
 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):  

[……][……][……] 

2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος εργασιών του 
οικονομικού φορέα στον επιχειρηματικό τομέα 
που καλύπτεται από τη σύμβαση και 

προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη  ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης για τον 

αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται είναι ο 

εξής: 
και/ή, 
2β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 
οικονομικού φορέα στον τομέα και για τον αριθμό 
ετών που απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή 
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης 
είναι ο εξής35: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 

 

 

 

 

 
(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):  
[……],[……][…] νόμισμα 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):  

[……][……][……] 

3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά με τον 

κύκλο εργασιών (γενικό ή ειδικό) δεν είναι 

διαθέσιμες για ολόκληρη την απαιτούμενη περίοδο, 

αναφέρετε την ημερομηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε 
τις δραστηριότητές του ο οικονομικός φορέας: 

[…................................…] 

4)Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές αναλογίες36 

που ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης, ο 

οικονομικός φορέας δηλώνει ότι οι πραγματικές 

τιμές των απαιτούμενων αναλογιών έχουν ως εξής: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

(προσδιορισμός της απαιτούμενης αναλογίας-

αναλογία μεταξύ x και y37 -και η αντίστοιχη αξία) 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):  

[……][……][……] 

5) Το ασφαλισμένο ποσό στην ασφαλιστική 
κάλυψη επαγγελματικών κινδύνων του 

οικονομικού φορέα είναι το εξής: 
Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

[……][…]νόμισμα 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):  

[……][……][……] 

6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές ή 
χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, οι οποίες 

(ενδέχεται να) έχουν προσδιοριστεί στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 

σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση που ενδέχεται να έχει 

προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα 

της σύμβασης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[……..........] 

 

 

 

 
 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):  

[……][……][……] 
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν οριστεί από 
την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα  στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 
σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη . 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση: 

1α) Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις έργων: 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς38, ο 

οικονομικός φορέας έχει εκτελέσει τα ακόλουθα 
έργα του είδους που έχει προσδιοριστεί: 
 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την καλή  

εκτέλεση και ολοκλήρωση των σημαντικότερων 

εργασιών διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται στη 

σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην 

διακήρυξη): 

[…] 

Έργα: [……] 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

 [……][……][……] 

1β) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και 
δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών: 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς39, ο 
οικονομικός φορέας έχει προβεί στις ακόλουθες 
κυριότερες παραδόσεις αγαθών του είδους που 
έχει προσδιοριστεί ή έχει παράσχει τις ακόλουθες 
κυριότερες υπηρεσίες του είδους που έχει 
προσδιοριστεί: 
Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου 
αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους 

παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούς40: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται στη 

σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην 
διακήρυξη):  

[…...........] 

Περιγραφή ποσά ημερομηνίες παραλήπτες 
    

 

2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να χρησιμοποιήσει 

το ακόλουθο τεχνικό προσωπικό ή τις ακόλουθες 
τεχνικές υπηρεσίες41, ιδίως τους υπεύθυνους για 

τον έλεγχο της ποιότητας: 

Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων έργων, ο 
οικονομικός φορέας θα μπορεί να χρησιμοποιήσει το 

ακόλουθο τεχνικό προσωπικό ή τις ακόλουθες 

τεχνικές υπηρεσίες για την εκτέλεση του έργου: 

[……..........................] 

 

 

 

 
[……] 

3) Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον 

ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και λαμβάνει τα 
ακόλουθα μέτρα για την διασφάλιση της 
ποιότητας και τα μέσα μελέτης και έρευνας που 

διαθέτει είναι τα ακόλουθα:  

[……] 

4) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να εφαρμόσει 

τα ακόλουθα συστήματα διαχείρισης της αλυσίδας 
εφοδιασμού και ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της 

σύμβασης: 

[....……] 

5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που θα 
παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για προϊόντα ή 
υπηρεσίες που πρέπει να ανταποκρίνονται σε 
κάποιον ιδιαίτερο σκοπό: 
Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη διενέργεια 

ελέγχων42 όσον αφορά το παραγωγικό δυναμικό ή 

τις τεχνικές ικανότητες του οικονομικού φορέα και, 

εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα μέσα 
μελέτης και έρευνας που αυτός διαθέτει καθώς και 

τα μέτρα που λαμβάνει για τον έλεγχο της 
ποιότητας; 

 

 
 

 

[] Ναι [] Όχι 

6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και 
επαγγελματικών προσόντων διατίθενται από: 

α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον εργολάβο, 
και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που ορίζονται στη 
σχετική πρόσκληση ή διακήρυξη ή στα έγγραφα της 

σύμβασης) 

β) τα διευθυντικά στελέχη του: 

 

 

α)[......................................……] 

 
 

 

 

β) [……] 

7) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να εφαρμόζει τα 

ακόλουθα μέτρα περιβαλλοντικής διαχείρισης 
κατά την εκτέλεση της σύμβασης: 

[……] 
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8) Το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό δυναμικό 
του οικονομικού φορέα και ο αριθμός των 
διευθυντικών στελεχών του κατά τα τελευταία τρία 

έτη ήταν τα εξής:  

Έτος, μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό προσωπικό:  

[........], [.........]  
[........], [.........]  

[........], [.........]  

Έτος, αριθμός διευθυντικών στελεχών: 

[........], [.........]  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

9) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεσή του τα 

ακόλουθα μηχανήματα, εγκαταστάσεις και 
τεχνικό εξοπλισμό για την εκτέλεση της σύμβασης: 

[……] 

10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να αναθέσει 
σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας43 το 

ακόλουθο τμήμα (δηλ. ποσοστό) της σύμβασης: 

[....……] 

11) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών : 
Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα απαιτούμενα 

δείγματα, περιγραφές ή φωτογραφίες των προϊόντων 

που θα προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να 
συνοδεύονται από πιστοποιητικά γνησιότητας· 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας δηλώνει 

περαιτέρω ότι θα προσκομίσει τα απαιτούμενα 

πιστοποιητικά γνησιότητας. 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 
 

 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……] 

12) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών: 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει τα 

απαιτούμενα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από 
επίσημα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή 

υπηρεσίες αναγνωρισμένων ικανοτήτων, με τα οποία 

βεβαιώνεται η καταλληλότητα των προϊόντων, 

επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές 

προδιαγραφές ή σε πρότυπα, και τα οποία ορίζονται 

στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 
έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη 

διακήρυξη; 
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε ποια 

άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να προσκομιστούν: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

[….............................................] 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……] 
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Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα διασφάλισης ποιότητας και/ή τα πρότυπα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Απάντηση: 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 

προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από 

ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο 
οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα 

απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, 

συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας για 

άτομα με ειδικές ανάγκες; 
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε 
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 

προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα 

διασφάλισης ποιότητας: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 
 

 

 

 

 
[……] [……] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……] 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 

προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από 

ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο 

οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα 

απαιτούμενα συστήματα ή πρότυπα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης; 
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε 

ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 

προσκομιστούν όσον αφορά τα συστήματα ή 
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης: 

 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 
 

[……] [……] 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……] 
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Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει 
προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να εφαρμοστούν για τον περιορισμό του 
αριθμού των υποψηφίων που θα προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν στον διάλογο. Οι πληροφορίες 
αυτές, οι οποίες μπορούν να συνοδεύονται από απαιτήσεις όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή το είδος τους) ή τις μορφές 
αποδεικτικών εγγράφων, εφόσον συντρέχει περίπτωση, που θα πρέπει να προσκομιστούν, ορίζονται στη σχετική διακήρυξη  
ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης. 
Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, διαδικασίες ανταγωνιστικού διαλόγου και 

συμπράξεις καινοτομίας μόνον: 
Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 

Περιορισμός του αριθμού Απάντηση: 

Πληροί τα αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις 

κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να εφαρμοστούν 

για τον περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων με 
τον ακόλουθο τρόπο: 

Εφόσον ζητούνται ορισμένα πιστοποιητικά ή λοιπές 

μορφές αποδεικτικών εγγράφων, αναφέρετε για 

καθένα από αυτά αν ο οικονομικός φορέας διαθέτει 

τα απαιτούμενα έγγραφα: 

Εάν ορισμένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά ή λοιπές 

μορφές αποδεικτικών στοιχείων διατίθενται 

ηλεκτρονικά44, αναφέρετε για το καθένα: 

[….] 

 

 
 

 

[] Ναι [] Όχι45 

 

 

 
 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……]
46 
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή 

και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα 

πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται
47

, εκτός εάν : 

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε 

εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν
48

. 

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα 

φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις 

οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου 

Υπεύθυνης Δήλωσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη 
δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 

 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    
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1 Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα αναφέρεται το 

σύνολο αυτών 
2 Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 

3 Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων 

επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς.  

Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος 

εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. 

Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών 
και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. 

Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν λιγότερους από 
250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του 
ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ. 

4 Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή μειονεκτούντων ατόμων. 

5 Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 
6 Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 

7  Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με τους τίτλους 

σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του 

Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες 

άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες 

ικανότητες.” 

8 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η κατ' 

εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας 

ή προστασίας του περιβάλλοντος.  

9 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την 

καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42). 
10 Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”. 

11 Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 

του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της 

δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 
3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν 

Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία). 

12 Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)  όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά 

µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 

13 Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την καταπολέμηση της 

τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την 
απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 

14 Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης 

Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων 

από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15)  που ενσωματώθηκε με 

το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της 

χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 

15 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 

2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για 

την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε 

στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των 

θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". 
16 Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιρειών 

(Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα 

μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 ) 

17 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

18 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

19 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
20 Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης ή 

ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν 

λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

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

συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.  
22 Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις 

του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 

παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  

23 Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή 

η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ 
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εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο 

αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν 

έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των 

υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη 

δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της 

προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς  
24 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

25 Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες διατάξεις, στα 

έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 

26 . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός 

ΕΕ 2016/7) 
27 Άρθρο 73 παρ. 5. 

28 Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 

68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

29 Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 
30 Πρβλ άρθρο 48. 

31  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ 
(Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

32 Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ εκτός ΦΠΑ (άρθρο 79 

παρ. 2). Πρβλ  και άρθρο 375 παρ. 10. 

33 Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη οφείλουν 
να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό. 
34  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην 

διακήρυξη.  
35  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην 

διακήρυξη.  
36 Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  

37 Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  

38 Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας  που υπερβαίνει τα 
πέντε έτη. 

39 Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας που υπερβαίνει τα τρία 

έτη. 

40 Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους όσο και ιδιωτικούς 

πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες. 
41 Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα, 

αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, όπως καθορίζεται στο μέρος II, ενότητα Γ, πρέπει να 

συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ. 

42 Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ ονόματός της από αρμόδιο 

επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής ή ο πάροχος υπηρεσιών. 

43 Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή 
υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, τότε θα πρέπει να 

συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.  

44 Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση. 

45 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

46 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

47 Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 
48 Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή 

φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα 

φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω 

πρόσβαση.  
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