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Α Π Ο Φ Α Σ Η   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   295/2015 
 

ΘΕΜΑ  2ο έκτακτο  : Κατάρτιση όρων ανοικτού – ηλεκτρονικού διαγωνισμού 
                             για την εκτέλεση της προμήθειας της υπ’ αριθ. 4/2015 
                             μελέτης με τίτλο: «Βελτίωση εξοπλισμού παιδικών 
                             χαρών στο Δήμο Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων 
                             Θεοδώρων»  

 

 Στο Λουτράκι και στο Δημοτικό Κατάστημα (Ιάσονος & Εθν. 
Αντιστάσεως) σήμερα την 29η του μηνός  Σεπτεμβρίου, του έτους 2015, ημέρα 
της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 14:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η 
Οικονομική Επιτροπή, μετά την υπ' αριθ. 18033/25-09-2015 πρόσκληση του 
Προέδρου κ. Γεωργίου Αλκ. ΓΚΙΩΝΗ - Δημάρχου, η οποία νόμιμα κι 
εμπρόθεσμα επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος της, προκειμένου να συζητήσει και 
να αποφασίσει στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. 
 

 Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί 
συνόλου επτά (7) μελών της Οικονομικής Επιτροπής βρέθηκαν παρόντα 
τέσσερα (4), ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
 

Π α ρ ό ν τ ε ς : 1.Γεώργιος Αλκ. ΓΚΙΩΝΗΣ - Δήμαρχος - Πρόεδρος, 
2.Βλάσσης Ευάγγελος, 3.Ράτης Σπυρίδων, 4.Στάμου Γεώργιος.  
 

Α π ό ν τ ε ς : 1.Παντελέου Κων/νος, 2.Γεωργίου Χαράλαμπος, 3.Δόσχορης 
Κων/νος. 

 

Πριν από τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ο κ. 
Πρόεδρος πρότεινε τη συζήτηση του θέματος «Κατάρτιση των όρων ανοικτού 
– ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας της υπ’ αριθ. 
4/2015 μελέτης με τίτλο: «Βελτίωση εξοπλισμού παιδικών χαρών στο Δήμο 
Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων», έκτακτα ως κατεπείγοντος, 
προκειμένου να ολοκληρωθούν άμεσα οι διαδικασίες του διαγωνισμού. 

Η Οικονομική Επιτροπή, ομόφωνα αποφάσισε τη συζήτηση του εν 
λόγω θέματος έκτακτα ως κατεπείγοντος, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 75 παρ.3 του Ν. 3582/2010, περί ΄΄Νέας Αρχιτεκτονικής της 
Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης΄΄. 

 

 Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής 
Επιτροπής  τον οικείο φάκελο, στον οποίο περιλαμβάνονται τα εξής: 
1. Η υπ’ αριθ. 84.11/23-12-2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του  
Ν.Π.Δ.Δ. Πράσινο Ταμείο του ΥΠΕΚΑ, με την οποία αντικαταστάθηκε το 
ενταγμένο στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση Πόλεων 
2012 - 2015», σε συνέχεια της πρόσκλησης 20/2013, έργο του Δήμου 
Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων με τίτλο «Κατασκευή γηπέδου 
καλαθοσφαίρισης στο Λουτράκι (Κέντρο Υγείας)», προϋπολογισμού 
116.121,84 € από το έργο με τίτλο «Βελτίωση εξοπλισμού Παιδικών Χαρών 
στο Δήμο Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων» με συνολικό 
προϋπολογισμό 180.000,00 €. 



2. Η με αριθ. πρωτ. 419/26-01-2015 (ορθή επανάληψη) Απόφαση του 
Προέδρου του Πράσινου Ταμείου (Π.Τ.), περί ένταξης του έργου του Δήμου 
μας, με τίτλο «Βελτίωση εξοπλισμού Παιδικών Χαρών στο Δήμο Λουτρακίου - 
Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων», προϋπολογισμού 180.000,00 €, στο 
Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «Αστική Αναζωογόνηση 
2012-2015», με κωδικό έργου 14-12-51-286-01/84.11.  
3. Η υπ’ αριθ. 23/2015 (ΑΔΑ:7ΤΓΠΩΛ3-6Ι2) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, 
με την οποία αφενός αποδέχθηκε την ένταξη του ανωτέρω έργου κι αφετέρου 
ορίστηκαν οι δημοτικοί υπάλληλοι α) Μελέτης Κωνσταντίνος - κλάδου ΠΕ5 
Μηχανολόγων Μηχανικών, ως υπεύθυνος της πράξης & β) Δόσχορης 
Κωνσταντίνος –κλάδου ΔΕ1 Διοικητικών, ως υπόλογο διαχειριστή της εν λόγω 
πράξης.  
4. Η υπ’ αριθ. 4/2015 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & 
Πολεοδομίας του Δήμου, με τίτλο “ Βελτίωση εξοπλισμού Παιδικών Χαρών 
στο Δήμο Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων ”, προϋπολογισμού 
δαπάνης 146.340,00 € και προστιθεμένου του ΦΠΑ εξ  € 33.658,20 συνολικής 
δαπάνης 179.998,20 €. 
5. Η υπ’ αριθ. 54/2015 (ΑΔΑ:65ΜΞΩΛ3-2Φ5) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 
(σε ορθή επανάληψη), περί μερικής αναμόρφωσης προϋπολογισμού 
τρέχοντος έτους, με την οποία, μεταξύ άλλων, αναμορφώθηκε αφενός ο Κ.Α. 
1322.005 του σκέλους των εσόδων κι αφετέρου ο Κ.Α. 35-6262.012 του 
σκέλους των εξόδων, οι οποίοι αφορούν την εν λόγω προμήθεια και στους 
οποίους έχει εγγραφεί πίστωση ποσού 180.000,00 €. 
6. Η υπ’ 131/10-6-2015 (ΑΔΑ:6ΟΠΝΩΛ3-ΝΘΝ) Απόφαση Δημοτικού 
Συμβουλίου, με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια στο Δήμο μας της 
προμήθειας «Βελτίωση εξοπλισμού παιδικών χαρών στο Δήμο Λουτρακίου – 
Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων» προϋπολογισμού δαπάνης 146.340,00 € 
και προστιθεμένου του ΦΠΑ εξ € 33.658,20 συνολικής δαπάνης 179.998,20 €, 
κατόπιν διεξαγωγής ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού, με κριτήριο 
κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς, σύμφωνα με την ανωτέρω 
μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου. 
7. Η υπ’ αριθ. 265/28-8-2015 (ΑΔΑ:7ΗΡΟΩΛ3-6Σ7) Απόφαση Οικονομικής 
Επιτροπής, με την οποία έγινε διάθεση πιστώσεων σε βάρος του δημοτικού 
προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, και μεταξύ άλλων διατέθηκε σε βάρος του 
Κ.Α.35-6262.012 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Βελτίωση εξοπλισμού 
παιδικών χαρών στο Δήμο Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων» 
πίστωση ποσού 179.998,20 €, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. Α-426/2015 
Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης. 
8. Η υπ’ 223/23-9-2015 (ΑΔΑ:Ω58ΛΩΛ3-Κ7Ο) Απόφαση Δημοτικού 
Συμβουλίου, με την οποία  αφενός ανακλήθηκε η υπ’ αριθ. 131/2015 
Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, κι αφετέρου εγκρίθηκε εκ νέου η εκτέλεση 
της προμήθειας «Βελτίωση εξοπλισμού Παιδικών Χαρών στο Δήμο 
Λουτρακίου – Περαχώρας  -Αγ.Θεοδώρων», συνολικού προϋπολογισμού 
179.998,20 €, συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ, καθώς και η διενέργεια 
ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση αυτής. 
9. Η από 28-9-2015 εισήγηση της Δ.Τ.Υ. & Πολεοδομίας του Δήμου μας 
προς την Οικονομική Επιτροπή, με την οποία ζητά την έγκριση των τευχών 
της προαναφερθείσας μελέτης και την κατάρτιση των όρων ηλεκτρονικού 
ανοικτού διαγωνισμού για την εκτέλεση της εν λόγω προμήθειας. 
 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω, τις 
διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 καθώς κι αυτές των άρθρων 209 
του Ν. 3463/2006, όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 20 του 
Ν. 3731/2008, καθώς και του άρθρου 273 του ιδίου Νόμου, μετά από 
διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών της 



Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   -   Ο μ ό φ ω ν α 
1. Εγκρίνει τη σύνταξη των τευχών της υπ’ αριθ. 4/2015 μελέτης της Δ/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου, με τίτλο «Βελτίωση 
εξοπλισμού παιδικών χαρών στο Δήμο Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων 
Θεοδώρων» προϋπολογισμού δαπάνης 179.998,20 € συμπεριλαμβανομένου 
και του ΦΠΑ 
2. Καταρτίζει τους όρους διεξαγωγής ηλεκτρονικού - ανοιχτού διαγωνισμού 
για την εκτέλεση της ανωτέρω προμήθειας, ο οποίος θα διεξαχθεί με 
σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή 
προσφοράς, ως ακολούθως: 

ΑΡΘΡΟ 1Ο : Δαπάνη 
Η εκτιμώμενη προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των ΕΚΑΤΟΝ 
ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΩΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ 
ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΩΝ (179.998,20 €) συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης του Φ.Π.Α.  
Η προμήθεια χρηματοδοτείται από το Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου 
Ταμείου «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015». 

Η ανάλυση του προϋπολογισμού της προμήθειας είναι ως ακολούθως: 

 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΔΑΠΑΝΗ 

1 ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΜΕ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ Τεμάχια 3 3400 10.200 

2 ΤΡΑΜΠΑΛΑ  ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ «ΖΩΑΚΙΑ» Τεμάχια 5 1500 7.500 

3 ΚΟΥΝΙΑ ΝΗΠΙΩΝ 2/ΘΕΣΙΑ ΞΥΛΙΝΗ Τεμάχια 5 1300 6.500 

4 ΚΟΥΝΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ  2/ΘΕΣΙΑ ΞΥΛΙΝΗ Τεμάχια 5 1100 5.500 

5 ΕΛΑΤΗΡΙΟ «ΖΩΑΚΙΑ» Τεμάχια 9 750 6.750 

6 ΜΥΛΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΣ ΠΑΙΔΙΩΝ Τεμάχια 3 2300 6.900 

7 ΤΡΑΜΠΑΛΑ  ΞΥΛΙΝΗ Τεμάχια 1 650 650 

8 ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΞΥΛΙΝΗ (ύψους 1,10m) m 275 72 19.800 

9 ΠΟΡΤΑ ΞΥΛΙΝΗ Τεμάχια 7 450 3.150 

10 
ΠΑΓΚΑΚΙ ΞΥΛΙΝΟ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ 
ΒΑΣΗ 

Τεμάχια 23 300 6.900 

11 ΚΑΛΑΘΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Τεμάχια 11 180 1.980 

12 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑ Τεμάχια 5 1000 5.000 

13 
ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (500*500) 
ΠΑΧΟΥΣ 50ΜΜ  (HIC = 1700mm) 

m 2 665 92 61.180 

14 

ΕΡΓΑΣΙΑ (Αποξήλωσης υφιστάμενου 
εξοπλισμού - μεταφορά- αποξήλωση 
υφιστάμενων, βάσεων εξοπλισμού- 
Πιστοποίηση από Διαπιστευμένο Φορέα 
των παιδικών χαρών) 

ΚΑΤ’ 
ΑΠΟΚΟΠΗ 

1 4330 4330 

 
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

146.340,00 

ΦΠΑ 23% 
 

33.658,20 

 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

179.998,20 

 

 

 

 



ΑΡΘΡΟ 2Ο : Πληροφορίες 
Στοιχεία αναθέτουσας αρχής 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ:    ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:   Ιάσωνος 1 Λουτράκι Ν. Κορινθίας  20300 Λουτράκι 

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:  2744360100 – 2744360170- ΦΑΞ: 2744062170 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ: km1967@1412.syzefxis.gov.gr 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν σχετικά με την ανωτέρω προμήθεια 
από τον (κ. Κων/νο Μελέτη) Δημαρχείο Λουτρακίου οδός Ιάσωνος 1 Λουτράκι και στα 
τηλέφωνα 2744360170 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 3Ο:Συμπληρωματικές Πληροφορίες-Διευκρινίσεις επί των εγγράφων 
του Διαγωνισμού 

Τα σχετικά αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του 
διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 
Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται 
μόνο από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή διαθέτουν 
σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό 
πρόσβασης) ύστερα από αίτησή τους. Τα αιτήματα, συνοδεύονται υποχρεωτικά από 
επισυναπτόμενο ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή αρχείου .pdf, με το κείμενο των 
ερωτημάτων, το οποίο υποχρεωτικά πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. 
Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το 
ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν 
εξετάζονται. 
 

ΑΡΘΡΟ 4Ο : Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού 
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ 

ορίζεται η 12η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 10:00 και ως καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, ορίζεται η 2α ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 

ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 13:00.  

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η 
δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστημα. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς 
και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος, βεβαιώνεται 
αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρθρο 6 της Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΕΣΗΔΗΣ)».                 

ΑΡΘΡΟ 5Ο : Γλώσσα 

Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την διενέργεια  του διαγωνισμού και την 
συμμετοχή σ’ αυτόν συντάσσονται στην Ελληνική Γλώσσα. Τα έγγραφα που δεν 
έχουν συνταχθεί την Ελληνική Γλώσσα θα είναι επισήμως μεταφρασμένα 
 

Άρθρο 6ο : Δεκτοί στο Διαγωνισμό 
Για την ανωτέρω προμήθεια δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται φυσικά και νομικά 
πρόσωπα,  ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά, συνεταιρισμοί, 
κοινοπραξίες προμηθευτών, που έχουν ως αντικείμενο εργασιών και την εμπορία και 
διακίνηση ειδών όπως τα υπό προμήθεια. 
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική 
μορφή προκειμένου να υποβάλλουν προσφορά. Κάθε συμμετέχων στο διαγωνισμό 
πρέπει να υποβάλλει έγγραφη προσφορά για το σύνολο της προμήθειας, όπως  
προσδιορίζεται στην 4/2015 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου. 
 

 

 



Άρθρο 7Ο  Προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό 
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να 
διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής 
ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. – 
Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη σχετική διαδικασία 
εγγραφής. 
 

Άρθρο 8ο :Παραλαβή των προς προμήθεια ειδών 
Η παράδοση των ειδών θα γίνει σε διάστημα έως εβδομήντα πέντε (75) ημέρες με 
την έκδοση των πιστοποιητικών συμμόρφωσης των χώρων ως προς τις απαιτήσεις 
ασφαλείας των προτύπων, από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης, που θα αφορούν 
στην πλήρη εγκατάσταση των οργάνων στις τελικές τους θέσεις που περιλαμβάνονται 
στην παρούσα μελέτη και στα ακριβή σημεία που θα υποδειχθούν από την 
Επιβλέπουσα Υπηρεσία του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων. Η 
παραλαβή των προς προμήθεια ειδών ενεργείται από την αρμόδια επιτροπή 
παρουσία του αναδόχου, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις, εντός του συμβατικού 
χρόνου. Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές 
προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει ή την τέλεια απόρριψη ή 
τη μερική απόρριψη ή την αποκατάσταση των όποιων ανωμαλιών. 
 

Άρθρο 9ο : Περιεχόμενο προσφορών 
Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής: (α) 
ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική προσφορά» 
και (β) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά».  
*(υπο)φάκελος: κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα  
 

Άρθρο 10ο   : Δικαιολογητικά συμμετοχής (τεχνική προσφορά – οικονομική 
προσφορά) 

Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά» 
υποβάλλονται η εγγύηση συμμετοχής, και όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο 
υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά καθώς και η τεχνική προσφορά. 
Συγκεκριμένα, στον προαναφερόμενο (υπο)φάκελο περιλαμβάνονται :  

Δικαιολογητικά συμμετοχής  

Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους επί ποινής 
αποκλεισμού, τα εξής δικαιολογητικά τα οποία προβλέπονται στο άρθρο 7 της ΥΑ 
11389/93, σε μορφή αρχείου .pdf σύμφωνα με τον Ν.4155/13((ΦΕΚ/Α’/29-5-2013) 
και το άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»  
Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στους διαγωνισμούς υποβάλλουν μαζί με την προσφορά 
τους τα εξής δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 7 της ΥΑ 11389/93: 
 

Α) Για τους Έλληνες πολίτες 
1. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας. 
2. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας. 
3. Πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο Επιμελητήριο με το οποίο θα πιστοποιείται η 

εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους, το οποίο εάν δεν συνάδει με 
το είδος των υπό προμήθεια ειδών θα οδηγεί σε αποκλεισμό του συμμετέχοντος 
και θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας 
του διαγωνισμού. 

4. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να 
προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, υπό εκκαθάριση, υπό αναγκαστική 
διαχείριση, υπό πτωχευτικό συμβιβασμό και επίσης ότι δεν τελούν υπό 
διαδικασία έναρξης κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής 
εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή άλλη 
ανάλογη κατάσταση, το οποίο θα έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από 
την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.   
 
 

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


Συγκεκριμένα:  
Για τα φυσικά πρόσωπα: Ότι δεν τελούν υπό πτώχευση και επίσης ότι δεν τελούν 
σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. Επίσης, ότι δεν τελούν σε αναγκαστική 
διαχείριση και σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση.  
Για τα νομικά πρόσωπα: Ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, 
αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση. 
Επίσης ότι δεν έχει κινηθεί σε βάρος του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, 
εκκαθάριση, αναγκαστική εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό 
συμβιβασμό ή σε οποιαδήποτε άλλη ανάλογη διαδικασία  
Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται κάποιο από τα ανωτέρω πιστοποιητικά ή δεν 
καλύπτει όλες τις περιπτώσεις, αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του νομίμου 
εκπροσώπου της επιχείρησης. 

5. Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου που θα έχει εκδοθεί το πολύ (3) μήνες πριν τη 
διενέργεια του διαγωνισμού, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν 
καταδικαστεί για:  
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 
παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 351 της 
29/1/1998 σελ.1).  
β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του 
Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25/6/1197 σελ.1) και στο άρθρο 
3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (ΕΕ L 358 
της 31/12/1998 σελ.2). 
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία 
των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 
27/11/1995 σελ. 48).  
δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο 
άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 10ης Ιουνίου 1991, για την 
πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για την 
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ΕΕ L 166 της 28/6/1991 
σελ. 77 οδηγίας ως έχει τροποποιηθεί η οποία ενσωματώθηκε με τον Ν. 
2331/1995 ).  
ε) αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας  

 

Υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου είναι:  
-φυσικά πρόσωπα  
-ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε. 
 -διαχειριστές Ε.Π.Ε  
-Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος για Α.Ε.  

      Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου οι νόμιμοι εκπρόσωποί του 
6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνεται ότι:  

- Η επιχείρηση δεν υπόκειται σε τυχόν νομικούς περιορισμούς λειτουργίας. 
- Δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους σε διαγωνισμό του Δημοσίου ή των 

Ο.Τ.Α.  
- Δεν έχει καταδικαστεί βάσει δικαστικής απόφασης που έχει ισχύ 

δεδικασμένου, για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική διαγωγή του.  
- Δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το 

αντικείμενο του διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική του ιδιότητα. 
- Είναι συνεπής στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών τους υποχρεώσεων 

όσο και των υποχρεώσεών τους εν γένει προς το δημόσιο τομέα. 
7. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 με την οποία να δηλώνει ότι η προσφορά δεν 

έχει καμία απόκλιση από τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης ή εφόσον 
έχει αποκλίσεις να τις αναφέρει ρητά, να τις περιγράφει και να τις αιτιολογεί 
προκειμένου να αξιολογηθούν από την επιτροπή.  

8. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνεται: 
- Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς, ο οποίος δεν είναι δυνατόν να είναι 
μικρότερος από τον ζητούμενο  
-Ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας  
 



-Ότι θα προβεί σε αντικατάσταση των ειδών που τυχόν θα παρουσιάσουν 
ελαττώματα, ή δεν θα πληρούν τις απαιτήσεις της υπηρεσίας σύμφωνα με τη 
σχετική μελέτη καθώς και τους χρόνους που αναλαμβάνει να τα 
πραγματοποιήσει.  

Β)  Για τους αλλοδαπούς: 
       1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής 

ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης τουλάχιστον του 
τελευταίου τριμήνου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί 
για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.  

       2. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής 
της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν 
συντρέχουν οι ανωτέρω περιπτώσεις (1), (2), (4) της περίπτωσης Α των 
δικαιολογητικών συμμετοχής. Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται ή που αυτό 
που εκδίδεται δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις, μπορεί να αντικαθίσταται 
από ένορκη βεβαίωση του νομίμου εκπροσώπου ή στα κράτη μέλη που δεν 
προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας 
δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 
επαγγελματικού οργανισμού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης.  

       3. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής χώρας εγκατάστασής τους, περί εγγραφής 
τους στα μητρώα του οικείου επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές 
οργανώσεις.   
 

Για τα νομικά πρόσωπα (ημεδαπά ή αλλοδαπά): 
Τα δικαιολογητικά των ανωτέρω περιπτώσεων εκτός του αποσπάσματος 
ποινικού μητρώου ή του ισοδύναμου προς τούτο έγγραφο.  
Για τους συνεταιρισμούς:  
1. Τα δικαιολογητικά με στοιχεία (1), (2) και (4) της περίπτωσης (Α) των 
δικαιολογητικών συμμετοχής.  
2. Βεβαίωση της εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.  
 Για τις ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά:  
α. Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή 
που συμμετέχει στην ένωση. 
 β. Πιστοποιητικό σκοπιμότητας του ΕΟΜΜΕΧ, για ενώσεις προμηθευτών 
που αποτελούνται από μικρομεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ή 
παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισμούς στις οποίες μετέχουν και 
επιχειρήσεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού είτε μεγαλύτερου μεγέθους, 
είτε με μη μεταποιητική δραστηριότητα και εφόσον οι εργασίες που θα 
εκτελεστούν από τις ΜΜΕ ή τους παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισμούς 
αντιπροσωπεύουν ποσοστό μεγαλύτερο από 50% Το πιστοποιητικό αυτό 
μπορεί να υποβληθεί και μετά την υποβολή της προσφοράς μέσα σε 15 
ημέρες από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.  
γ. Οι ΜΜΕ εκτός από τα παραπάνω δικαιολογητικά μαζί με την προσφορά 
τους υποβάλλουν και κάθε άλλο απαραίτητο δικαιολογητικό που εκδίδεται ή 
θεωρείται από τον ΕΟΜΜΕΧ από το οποίο να προκύπτει ότι ανταποκρίνονται 
στα κριτήρια που καθορίζονται για τη χρηματοδότησή τους από τις πράξεις 
που κάθε φορά εκδίδει ο διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος.  
δ. Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με 
εκπροσώπους τους, υποβάλλουν μαζί με την προσφορά βεβαίωση του 
γνησίου της υπογραφής του εκπροσωπούμενου από αρμόδια διοικητική ή 
δικαστική αρχή ή συμβολαιογράφο.  
ε. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 8 του ΕΚΠΟΤΑ.  
στ. Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή 
έγγραφα ή δεν καλύπτουν όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, μπορούν να  
αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του προμηθευτή που γίνεται ενώπιον 
δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου. Αν στη χώρα του 
προμηθευτή δεν προβλέπεται από το νόμο η ένορκη δήλωση, μπορεί αντί 
αυτής να υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα βεβαιώνεται το γνήσιο 
της υπογραφής του δηλούντος από αρμόδια διοικητική ή δικαστική αρχή ή 
συμβολαιογράφο. 
 



Επίσης όλοι οι συμμετέχοντες επί ποινής αποκλεισμού πρέπει να 
καταθέσουν με τα δικαιολογητικά της προσφοράς τους και τα 
κατωτέρω:  
 

1. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86  για τη συνέπειά στην εκπλήρωση τόσο 
των συμβατικών υποχρεώσεων, όσο και των υποχρεώσεων προς τις 
υπηρεσίες του Δημοσίου Τομέα  καθώς και εάν έχουν υποπέσει στο 
παράπτωμα να έχουν κάνει ψευδή δήλωση ή και ανακριβείς δηλώσεις κατά 
την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από το Δήμο. 

2. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86  περί του ότι δεν λειτουργούν υπό 
καθεστώς νομικών περιορισμών. 

3. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86  ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή 
τους σε διαγωνισμούς του Δημοσίου ή των Οργανισμών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης. 

4. Δήλωση για το χρόνο ισχύος της προσφοράς. 
5. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 ότι δύνανται να καλύψουν το Δήμο με όλα 

τα απαραίτητα ανταλλακτικά για τα επόμενα δέκα (10) χρόνια τουλάχιστον.  
6. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 ότι είναι σε θέση να προσφέρουν 

υπηρεσίες συντήρησης κι επισκευής των υπό προμήθεια ειδών για τα 
επόμενα δέκα (10) χρόνια τουλάχιστον 

7. Σε περίπτωση που ο ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ, ΔΕΝ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΙ Ο ΙΔΙΟΣ 
υπηρεσίες συντήρησης κι επισκευής των υπό προμήθεια ειδών ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 όπου να δηλώνει τη 
συνεργαζόμενη εταιρεία (επωνυμία, έδρα, ΑΦΜ κτλ.), η οποία θα προσφέρει 
υπηρεσίες συντήρησης κι επισκευής των υπό  

8. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 για το χρόνο εγγύησης των υπό 
προμήθεια ειδών, ο οποίος δεν μπορεί να είναι μικρότερος από τον 
ζητούμενο.  

9. Πιστοποιητικό κατασκευής σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο European 
Standard EN 1176, της κατασκευάστριας εταιρείας των οργάνων παιδικής 
χαράς για κάθε προμηθευόμενο όργανο παιδικής χαράς,.  

10. Πιστοποιητικό ISO 9001:2008 και ISO 14001:2004 της κατασκευάστριας 
εταιρείας των οργάνων παιδικής χαράς  

11. Πιστοποίηση Αειφορικής Δασικής Διαχείρισης  κατά PEFC (Programme for 
the Endorsement of Forest Certification): Sustainable Forest Management 
(PEFC ST 1003:2010) είτε κατά το αντίστοιχο πρότυπο FSC Chain of 
Custody ή ισοδύναμό τους. Ο κατασκευαστής οργάνων πρέπει να διαθέτει επί 
ποινή αποκλεισμού την πιστοποίηση FSC ή PEFC που θα πιστοποιεί ότι 
διαχειρίζεται την πιστοποιημένη ξυλεία στην διάρκεια της παραγωγικής του 
διαδικασίας: FSC Chain of Custody ή PEFC Chain of Custody Standard 
PEFC ST 2002:2010. Οι ανωτέρω πιστοποιήσεις FSC ή PEFC ή ισοδύναμες 
θα έχουν εκδοθεί από αρμόδιο φορέα πιστοποίησης που θα είναι 
διαπιστευμένος από αρμόδια Αρχή διαπίστευσης. Θα υποβληθούν σε 
αντίγραφο του πρωτότυπου και θα είναι μεταφρασμένες στα Ελληνικά 

12. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του συμμετέχοντος ότι το κάθε όργανο 
παιδικής χαράς θα φέρει σε ευκρινές σημείο πινακίδα με τις ακόλουθες 
πληροφορίες:  
α) Επωνυμία και διεύθυνση της συμμετέχουσας εταιρείας, έτος κατασκευής 
και αριθμός σειράς παραγωγής του κάθε οργάνου.  
β) Ελάχιστη και μέγιστη ηλικία των παιδιών που επιτρέπεται να χρησιμοποιεί 
το όργανο.  
γ) Μέγιστος αριθμός χρηστών 
δ) Αναφορά στο πρότυπο κατασκευής ΕΛΟΤ ΕΝ 1176 ή ισοδύναμο αυτού. 

     13. Πιστοποιητικό ISO 9001:2008 και ISO 14001:2004 της κατασκευάστριας 
           εταιρείας των ελαστικών πλακιδίων ασφαλείας.  

14.Πιστοποιητικό για τον σχεδιασμό και την παραγωγή των πλακιδίων 
ασφαλείας, της  κατασκευάστριας εταιρείας των ελαστικών πλακιδίων 
ασφαλείας, σύμφωνα με τις με τις αντίστοιχες Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές 
Πλακιδίων Ασφαλείας του "Equipment Safety Law EN 1177:2008» Impact 
absorbing playground surfacing: Safety requirements and test methods, που 



διασφαλίζει ότι το προϊόν έχει ελεγχθεί και πιστοποιηθεί από τον αρμόδιο 
φορέα για την ασφάλεια των παιδιών από πτώση από ύψος και για 
τοξικότητα, δεδομένου ότι το προϊόν τοποθετείται σε Παιδικές Χαρές.  

15. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του συμμετέχοντος, με την οποία να 
δεσμεύεται για την ορθή τοποθέτηση των πλακιδίων ασφαλείας σε βάση από 
ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα, εγκιβωτισμένη μέσα στο χώμα έτσι, ώστε να 
μην δημιουργείται ανισοσταθμία μεταξύ της τελικής επιφάνειας μπετόν – 
δαπέδου ασφαλείας και του περιβάλλοντα χώρου προς αποφυγή 
τραυματισμών, (σύμφωνα με την παρούσα Μελέτη).  

16. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 της κατασκευάστριας εταιρείας των 
ελαστικών πλακιδίων ασφαλείας, περί διετούς εγγύησης.  

17. Πιστοποητικά CE για όλα τα είδη του αστικού εξοπλισμού. 
18. Εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας για την συμμετοχή του 

διαγωνιζόμενου στην δημοπρασία και για ποσό 2% του εκτιμώμενου 
προϋπολογισμού εκτός Φ.Π.Α. δηλαδή 2.927,00€. Η εγγυητική επιστολή 
συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον εκατόν είκοσι (120) ημέρες  από 
την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού. 

19. Επίσης οι συμμετέχοντες πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να καταθέσουν με τα  
δικαιολογητικά της προσφοράς τους και (Δήλωση του διαγωνιζόμενου ότι έχει 
λάβει γνώση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και 
τους  αποδέχεται χωρίς καμία επιφύλαξη). 

 

Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του 
προσφέροντος στη διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε 
μορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός 
τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή, πλην των ΦΕΚ. (Τα 
δικαιολογητικά προσκομίζονται στο Πρωτόκολλο της υπηρεσίας που διενεργεί το 
διαγωνισμό, με διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα 
δικαιολογητικά) .Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή.  

Οι απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου 
υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται 
σχετική θεώρηση.  

Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του υποφακέλου 
«Δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά» που έχουν υποβληθεί με την 
ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να προσκομισθούν στην αναθέτουσα αρχή 
εντός της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία 
που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα και κατά 
συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι: 
η εγγύηση συμμετοχής, πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή 
άλλους φορείς.  

Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται από 
αυτόν με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της 
προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα. Τα στοιχεία αυτά αφορούν, 
ιδίως, τα τεχνικά ή εμπορικά απόρρητα και τις εμπιστευτικές πτυχές των 
προσφορών.  
Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Τεχνική Προσφορά»  
Στον (υπό) φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά», 
υποβάλλονται ηλεκτρονικά τα κάτωθι :  

Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική 
ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό 
ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται 
από τον προσφέροντα.  

Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 
συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου 
πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα 
και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.  

Εφόσον απαιτήσεις της διακήρυξης για την τεχνική προσφορά δεν έχουν 
αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο 
προσφέρων επισυνάπτει στην τεχνική του προσφορά ψηφιακά υπογεγραμμένα τα 



σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. (αναφέρεται το απαιτούμενο περιεχόμενο της τεχνικής 
προσφοράς)  

Τα ανωτέρω στοιχεία, δικαιολογητικά συμμετοχής και τα δικαιολογητικά της 
τεχνικής προσφοράς του προσφέροντος υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε 
μορφή αρχείου τύπου pdf. και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός 
τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή (με διαβιβαστικό όπου 
θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά). Όταν υπογράφονται 
από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή.  

Οι τυχόν απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος 
άρθρου που υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο, δεν 
απαιτείται να φέρουν σχετική θεώρηση γνησίου υπογραφής.  
Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του υποφακέλου 
«Δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά» που έχουν υποβληθεί με την 
ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να προσκομισθούν στην αναθέτουσα αρχή 
εντός της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία 
που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα και κατά 
συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι: 
πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς  

Τα ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα τεχνικά φυλλάδια (Prospectus), θα πρέπει να 
είναι ψηφιακά υπογεγραμμένα από τον κατασκευαστικό οίκο. Σε αντίθετη περίπτωση 
θα πρέπει να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη από 
τον προσφέροντα, στην οποία θα δηλώνεται ότι τα αναγραφόμενα σε αυτά στοιχεία 
ταυτίζονται με τα στοιχεία των τεχνικών φυλλαδίων (Prospectus) του 
κατασκευαστικού οίκου. Τα τεχνικά φυλλάδια δεν απαιτείται να προσκομισθούν και 
σε έντυπη μορφή.  

Τεχνικά φυλλάδια εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόμισής τους εντός 
της προθεσμίας των τριών εργασίμων ημερών από την ημερομηνία της ηλεκτρονικής 
υποβολής τους. Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να απαιτήσει από τον 
προσφέροντα να προσκομίσει το σύνολο ή μέρος των τεχνικών φυλλαδίων που έχει 
υποβάλει ηλεκτρονικά και ο συμμετέχον.  
 Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφορά»  
Στον (υπο)φάκελο* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η 
οικονομική προσφορά του προσφέροντα.  
Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον 
(υπό) φάκελο «Οικονομική Προσφορά».  
Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική 
ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό 
ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται 
από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική 
φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου 
ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα 
παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το 
ηλεκτρονικό αρχείο pdf.  
Εφόσον η οικονομική προσφορά (Ενδεικτικός Προϋπολογισμός) δεν έχει 
αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο 
προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. 

Άρθρο 11ο : Τρόπος κατάθεσης προσφορών 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr  του συστήματος.  Οι προσφορές υποβάλλονται από 
τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα 
που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, 
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της 
Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και 
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», και στον Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. (Απόφαση Υπ. Εσωτερικών 
11389/ΦΕΚ 185 Β’/23-3-1993). 

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


 
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ :  
Η Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ 

ΕΣΗΔΗΣ: 12/10/2015  
 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ και ώρα ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 02/11/2015 

και ώρα 13:00  
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η 
δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.  
Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω 
του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες 
χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 
και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 
 

Άρθρο 12ο  :Χρόνος ισχύος των προσφορών 
1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές έως και ενενήντα  (90) 

ημέρες από την διεξαγωγή του διαγωνισμού τουλάχιστον, καθώς και για τον 
χρόνο που αποδέχθηκαν να παρατείνουν την προσφορά τους. 

2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την 

διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη 

Άρθρο 13ο : Προσφερόμενη τιμή 

Η οικονομική προσφορά θα αφορά το σύνολο των ειδών του προϋπολογισμού. 
Κριτήριο για την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού είναι η 
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ, για το σύνολο των προσφερόμενων ειδών. Για την 
κατακύρωση αξιολογούνται μόνον οι προσφορές που έχουν κριθεί ως τεχνικά 
αποδεκτές και σύμφωνες με τους λοιπούς όρους της διακήρυξης και επιλέγεται αυτή 
με τη χαμηλότερη τιμή. 
Προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της 
παρούσας διακήρυξης,  απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Άρθρο 14ο :Εναλλακτικές  Προσφορές – Αντιπροσφορές 

Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές και σε περίπτωση που υποβληθούν δε 
λαμβάνονται υπόψη. Εάν κύριες και εναλλακτικές προσφορές ή λύσεις δεν 
κατονομάζονται ρητά από τους προμηθευτές, δε λαμβάνεται υπόψη καμία από αυτές. 

Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους 

απορρίπτονται, ως απαράδεκτες. 

 

Άρθρο 15ο :Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες 
μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και ώρα 10:30 π.μ., 
μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας 
Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση 
δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.  
Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο των 
ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής Τεχνική Προσφορά». Οι 
ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται 
ηλεκτρονικά μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων, σε 
ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές 
κρίθηκαν αποδεκτές μετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών.  
Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά 
Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά», οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν 
ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν.  
 



Ομοίως, μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονομική 
Προσφορά», οι προσφέροντες των οποίων οι οικονομικές προσφορές 
αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των 
προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκειμένου να λάβουν γνώση των τιμών που 
προσφέρθηκαν. 
 

Άρθρο 16ο :  Αξιολόγηση προσφορών 
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει 
στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων 
της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση 
δημοσίων συμβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας 
Αρχής.  
Συγκεκριμένα μέσα από το Σύστημα ιδίως:  
• Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού, που έχει ορισθεί από την 
αναθέτουσα αρχή και τα μέλη της, πιστοποιημένοι χρήστες του συστήματος, 
προβαίνει στη διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των κατά περίπτωση φακέλων και 
υποφακέλων των προσφορών.  
• Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού συντάσσει και υπογράφει τα 
κατά περίπτωση πρακτικά αξιολόγησης των φακέλων και υποφακέλων των 
προσφορών.  
• Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης των 
ηλεκτρονικών προσφορών.  
• Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη 
της προσφοράς τους.  
• Η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού ή άλλοι πιστοποιημένοι χρήστες από την 
αναθέτουσα αρχή του διαγωνισμού απευθύνουν αιτήματα στους συμμετέχοντες 
χρήστες – οικονομικούς φορείς για παροχή διευκρινίσεων επί υποβληθέντων 
δικαιολογητικών και οι χρήστες – οικονομικοί φορείς παρέχουν τις διευκρινίσεις εντός 
των κατά περίπτωση προθεσμιών που τους ορίζονται. 
 

Άρθρο 17ο :Διαδικασία ανάδειξης μειοδότη – κατακύρωση διαγωνισμού 

Κατά την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών καθ’ όσον για την τελική επιλογή 

είναι κριτήριο η χαμηλότερη προσφορά λαμβάνονται υπ’ όψη τα παρακάτω στοιχεία: 

-  Η συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της 

διακήρυξης. 

-  Ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε. 

-  Η προσφερόμενη τιμή σε σχέση με τιμές που προσφέρθηκαν σε προηγούμενους 

διαγωνισμούς και  την τρέχουσα στην αγορά τιμή, καθώς και τις γενικότερες 

συνθήκες που επικρατούν στην αγορά. 

-  Η κατακύρωση τελικά γίνεται κατά περίπτωση στον προμηθευτή, του οποίου η 

προσφορά είναι αποδεκτή με βάση τους καθοριζόμενους στη διακήρυξη ουσιώδεις 

όρους, ο οποίος προσέφερε τη χαμηλότερη τιμή. 

-  Η κατακύρωση γίνεται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου. 

Η επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών με γνωμοδότησή της μαζί με 
αιτιολόγηση επί τυχόν ενστάσεων που υποβλήθηκαν κατά της διενέργειας του 
διαγωνισμού προς τη Οικονομική Επιτροπή, που αποφασίζει σχετικά, μπορεί να 
προτείνει μια εκ των περιπτώσεων των αναφερομένων στο άρθρο 21 της Υπ. 
Απόφασης αρ. 11389/93. 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού λάβει υπόψη τα σχετικά στοιχεία του φακέλου 
της προμήθειας και τη γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης, αποφασίζει για την 
κατακύρωση της προμήθειας ενώ σε κάθε περίπτωση διατηρεί το δικαίωμα μη 
κατακύρωσης. 

Θα ανακηρυχθεί ένας μειοδότης για το σύνολο της προμήθεια  σύμφωνα   με 
την 4/2015 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου. 
 
 
 
 
 



Άρθρο 18ο : Ανακοίνωση κατακύρωσης 
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η 
κατακύρωση, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από τη σχετική ειδοποίηση που του 
αποστέλλεται ηλεκτρονικά, υποβάλλει ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, και σε 
φάκελο με τη σήμανση «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης»,  εγγυητική επιστολή καλής 
εκτέλεσης για ποσό ίσο με το 5% (πέντε επί τοις εκατό) της συνολικής συμβατικής αξίας 
χωρίς τον Φ.Π.Α. ήτοι 7.317,00 Ευρώ και τα δικαιολογητικά για την  υπογραφή της 
σύμβασης. 

Με την ανακοίνωση η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της 
σύμβασης που ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα. 
Ο προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προμήθεια, υποχρεούται να 
προσέλθει μέσα χρονικό διάστημα (10) δέκα ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης 
της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και την 
προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής. 
Εφόσον η σύμβαση υπογράφεται πριν από την λήξη της προθεσμίας των (10) ημερών 
που αναφέρεται παραπάνω, ο χρόνος παράδοσης των υλικών υπολογίζεται από την 
ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 

Εάν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσέλθει να 
υπογράψει την σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του δημοτικού ή του 
κοινοτικού συμβουλίου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στα άρθρα 34 και 35 της ΥΑ 11389/93. 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης» του 
προσφέροντος στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση γίνεται δύο εργάσιμες 
ημέρες μετά και την προσκόμιση των δικαιολογητικών σε έντυπη μορφή, ύστερα από 
σχετική ειδοποίηση των συμμετεχόντων που δικαιούνται να λάβουν γνώση των 
δικαιολογητικών που υπεβλήθησαν. Η αποσφράγιση γίνεται μέσω των αρμόδιων 
πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά 
τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και 
διαδικασιών.  
Αμέσως μετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι συμμετέχοντες στο 
διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο του φακέλου των 
Δικαιολογητικών Κατακύρωσης που αποσφραγίσθηκε. 
 

Άρθρο 19ο :Εγγύηση καλής λειτουργίας 
Ο ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας υποχρεούται να 
παράσχει εγγύηση καλής λειτουργίας και διατήρησης, ποσού 5% (πέντε επί τοις εκατό) 
επί του καθαρού συμβατικού ποσού ήτοι 7.317,00 Ευρώ, για χρονικό διάστημα 
τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών, το οποίο αρχίζει από την ημερομηνία παράδοσης του 
εξοπλισμού. Κατά τη διάρκεια του ανωτέρω χρονικού διαστήματος ο ανάδοχος οφείλει, 
ύστερα από σχετική ειδοποίηση του Δήμου, να αντικαταστήσει ολόκληρο το είδος ή το 
εξάρτημά του, που έχει υποστεί φθορά ή βλάβη η οποία δεν οφείλεται σε κακή χρήση ή 
συντήρησή του. 
 

Άρθρο 20ο :Ενστάσεις - Προσφυγές 
Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειας του, ή 
της συμμετοχής προμηθευτή σ' αυτόν, υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του 
Διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, ως 
εξής: 
α. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από 
την δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία υποβολής των προσφορών, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ άρθρο 15 παρ. 1α. 
β. Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής σ' αυτόν, 
μόνο από προμηθευτή που συμμετέχει στον διαγωνισμό ή αποκλείσθηκε από αυτόν σε 
οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που  ανακύπτουν κατά το 
αντίστοιχο στάδιο, μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ανακοίνωση του 
αντιστοίχου σταδίου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του 
διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του 
διαγωνισμού από το αρμόδιο όργανο. Το όργανο αυτό υποβάλλει την ένσταση με 
αιτιολογημένη γνωμοδότηση του στην οικονομική επιτροπή που αποφαίνεται τελικά. 

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


     Οι ανωτέρω αποφάσεις της οικονομικής επιτροπής καθώς και οι αποφάσεις τους 
γενικά που αφορούν την κατακύρωση του διαγωνισμού ελέγχονται για τη νομιμότητα 
τους και είναι δυνατή η προσβολή τους στην οικεία περιφέρεια κατά τις διατάξεις του 
Δ.Κ.Κ. όπως αυτός ισχύει κάθε φορά. 
      Ενστάσεις που υποβάλλονται για οιουσδήποτε άλλους από τους 
προαναφερόμενους λόγους, προ της υπογραφής της σύμβασης , δε γίνονται δεκτές. 
 

Άρθρο 21ο :Χρόνος και τρόπος πρόσβασης στα έγγραφα 
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία, έχουν 
πρόσβαση στα έγγραφα που παράγονται στο Σύστημα με τον τρόπο και στο χρόνο 
που ορίζεται από τις κατά περίπτωση κείμενες διατάξεις, εφαρμοζόμενων κατά τα 
λοιπά των διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 2690/1999, των διατάξεων για το 
ηλεκτρονικό δημόσιο έγγραφο (ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ Β’ 1317/23.04.2012) 
και αυτών της περίπτωσης β της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 4155/2013. 
 

Άρθρο 22ο :Τρόπος πληρωμής 
Ολόκληρη η συμβατική αξία των υλικών θα πληρωθεί στον προμηθευτή μετά την 
οριστική παραλαβή των υλικών, με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής 
που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά. Όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής 
ελέγχονται από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων 
Θεοδώρων καθώς και από τις υπηρεσίες του Πράσινου Ταμείου. 
 

Άρθρο 23ο: Δημοσίευση 
Η περίληψη της παρούσας διακήρυξης  θα δημοσιευθεί εφάπαξ στο Τεύχος 
Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης,  

 σε δύο ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες ήτοι  
«Δημοπρασιών και πλειστηριασμών» & «Γενική Δημοπρασιών»  

 σε δύο ημερήσιες τοπικές εφημερίδες ήτοι  
«Κορινθιακή Ημέρα», «Ημερησία Κορίνθου» & 

 σε μία εβδομαδιαία εφημερίδα του νομού ήτοι «Κορινθιακή». 
Παράλληλα, περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του 
Δημοτικού καταστήματος Λουτρακίου, στην ιστοσελίδα του Δήμου Λουτρακίου-
Περαχώρας-Αγιων Θεοδώρων, ενώ θα αποσταλεί για ανάρτηση και στο Επιμελητήριο 
Κορίνθου. 

Τα έξοδα δημοσίευσης αρχικής και επαναληπτικής δημοπρασίας θα βαρύνουν τον 
ανάδοχο του έργου προμήθειας, σύμφωνα με τον Ν.3801/09 άρθρο 46 και 
υποχρεούται ο ανάδοχος, να προσκομίσει τα ανάλογα παραστατικά (εξόφληση 
τιμολογίου δημοσίευσης – φύλλα εφημερίδων), κατά την υπογραφή της σύμβασης. 

Άρθρο 24ο :Πίστωση 
Η δαπάνη που αφορά την παραπάνω προμήθεια θα βαρύνει τον κωδικό: 35-6262.012  
με τίτλο (Βελτίωση εξοπλισμού Παιδικών Χαρών στο  Δήμο Λουτρακίου-  Περαχώρας-
Αγίων Θεοδώρων)  του προϋπολογισμού του Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων 
Θεοδώρων οικονομικού έτους 2015. 

 
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό   295/2015. 
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