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Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΓΖ.Κ.Δ.Π.Α.Ο. 

 

δηαθεξχηηεη ηελ δηελέξγεηα ζπλνπηηθνχ κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ κε ζθξαγηζκέλεο 

πξνζθνξέο γηα ηελ Τπεξεζία « ΔΝΟΗΚΗΑΖ ΔΞΔΓΡΑ ΗΚΡΗΧΜΑΣΧΝ, 

ΦΧΣΗΣΗΚΟΤ & ΖΥΖΣΗΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΔΣΟΤ 2018 » ελδεηθηηθνχ 

ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 74.276,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 

ζχκθσλα κε ηνπο παξαθάησ φξνπο θαη ην ηεχρνο ηεο ππ’ αξίζκ.  33/2018 κειέηεο.  

 

 

 

ΑΡΘΡΟ  1
ν 

Ηζρχνπζεο δηαηάμεηο 

 

Ζ δηεμαγσγή ηνπ δηαγσληζκνχ, ε αλάζεζε θαη ε εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο δηέπνληαη 

απφ ηηο παξαθάησ δηαηάμεηο: 

 

1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3852/2010 ( ΦΔΚ 87/Β/7.6.2010 ) « Νέα Αξρηηεθηνληθή 

ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο − Πξφγξακκα 

Καιιηθξάηεο ». 

2. Σνλ Ν. 3463/2006 « Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ ».  

3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2690/1999 «Κχξσζε Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο 

θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ N. 3861/2010 «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ 

ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ 

θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν «Πξφγξακκα Γηαχγεηα» θαη 

άιιεο δηαηάμεηο». 

5. Σνλ Ν. 4250/2014 (Φ.Δ.Κ. 74/Α'/26-03-2014) «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο - 

Καηαξγήζεηο, πγρσλεχζεηο Ννκηθψλ Πξνζψπσλ θαη Τπεξεζηψλ ηνπ 

Γεκνζίνπ Σνκέα-Σξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ ηνπ Π.Γ. 318/1992 (Α΄161) θαη 

ινηπέο ξπζκίζεηο» θαη εηδηθφηεξα ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1. 

 
6. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016 ( ΦΔΚ Α 147/8-8-2016 ) « Γεκφζηεο 

πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 

2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ) κε ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ ».  
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7. Σελ ππ’ αξηζκ. 54/2018 απφθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πεξί 

«έγθξηζεο   αλάιεςεο ππνρξέσζεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο ,  ηνπ ζπλνπηηθνχ 

κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ ΄΄ ΔΝΟΗΚΗΑΖ ΔΞΔΓΡΑ ΗΚΡΗΧΜΑΣΧΝ, 

ΦΧΣΗΣΗΚΟΤ & ΖΥΖΣΗΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΔΣΟΤ 2018 »  

 

8. Σελ ππ’ αξηζκ. 57/2018 απφθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πεξί 

«έγθξηζεο ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, ηνπ ηξφπνπ εθηέιεζεο , θαη θαζνξηζκνχ 

φξσλ δηαθήξπμεο , ηνπ ζπλνπηηθνχ κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ ΄΄ ΔΝΟΗΚΗΑΖ 

ΔΞΔΓΡΑ, ΗΚΡΗΧΜΑΣΧΝ, ΦΧΣΗΣΗΚΟΤ & ΖΥΖΣΗΚΟΤ 

ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΔΣΟΤ 2018 »  

 

ΑΡΘΡΟ  2
ν
 

Όλνκα – Γηεχζπλζε ηεο Τπεξεζίαο πνπ ζπλάπηεη ηε χκβαζε 

Σφπνο θαη ρξφλνο δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ 

 

Ζ Τπεξεζία πνπ ζα ζπλάςεη ηε ζχκβαζε γηα ηελ εθηέιεζε ηεο σο άλσ 

ππεξεζίαο είλαη ε Γεκνηηθή Κνηλσθειήο Δπηρείξεζε Πνιηηηζηηθήο Αλάπηπμεο 

Οξεζηηάδαο  (ΓΖ.Κ.Δ.Π.Α.Ο.) πνπ έρεη ηελ έδξα ηεο ζηελ Οξεζηηάδα –  

Κσλζηαληηλνππφιεσο 59. Ζ δηεμαγσγή ηνπ δηαγσληζκνχ ζα γίλεη ζηελ πφιε ηεο 

Οξεζηηάδαο, ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, ζην 

Γεκαξρηαθφ Καηάζηεκα  νδφο Βαζ. Κσλ/λνπ 11 ζηηο 30/05/2018 εκέξα  Σεηάξηε 

θαη ψξα 10:00-10:30 π.κ. (ψξα ιήμεο επίδνζεο ησλ πξνζθνξψλ ζηελ αξκφδηα 

επηηξνπή). 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ  3
ν 

χζηεκα Γηαγσληζκνχ – Πξνυπνινγηζκφο  

 

Ζ ππεξεζία ηεο ελνηθίαζεο εμέδξαο, ηθξησκάησλ, θσηηζηηθνχ θαη ερεηηθνχ 

εμνπιηζκνχ έηνπο 2018  ζα δηεμαρζεί κε ζπλνπηηθφ δηαγσληζκφ θαη κε θξηηήξην 

θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά 

απνθιεηζηηθά βάζεη ηεο ηηκήο.     

Κάζε νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη δηθαίσκα ππνβνιήο πξνζθνξάο γηα κία ή 

πεξηζζφηεξεο νκάδεο ή γηα ην ζχλνιν ησλ νκάδσλ. ε θάζε πεξίπησζε ε 

ππνβνιή πξνζθνξάο αθνξά ην ζχλνιν ησλ εηδψλ ηεο επηιεγφκελεο νκάδαο. 
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Ο πξνυπνινγηζκφο ηεο ζπλνιηθήο δαπάλεο   αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ  74.276,00€  

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 24%. 

Κάζε πξνζθνξά ζα ζπληαρζεί ζηελ Διιεληθή γιψζζα, ζα ζπλνδεχεηαη απφ ηα 

απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ.   

 Ζ Τπεξεζία ρξεκαηνδνηείηαη εμ νινθιήξνπ απφ πφξνπο ηεο επηρείξεζεο θαη ζα 

βαξχλεη ηνλ Κ.Α.: 02.15.6471.01 κε ην πνζφ ησλ 74.276,00 επξψ, ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ Οηθ. Έηνπο 2018. 

 

ΑΡΘΡΟ 4ν :  

Σξφπνο ιήςεο ησλ εγγξάθσλ ηνπ δηαγσληζκνχ θαη πιεξνθνξηψλ ηεο 

δηαθήξπμεο 

 

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ επηζπκνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζην ζπλνπηηθφ δηαγσληζκφ 

κπνξνχλ λα ιάβνπλ γλψζε ηνπ πιήξνπο ηεχρνπο ηεο δηαθήξπμεο ζε ειεθηξνληθή 

κνξθή, απφ ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ, ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν: 

http://www.orestiada.gr. 

Πιεξνθνξίεο γηα ην δηαγσληζκφ παξέρνληαη απφ ηελ ( ΓΖ.Κ.Δ.Π.Α.Ο.)  ( αξκφδηα 

ππάιιεινο  Δπζπκίνπ Μαξία ), εκέξεο Γεπηέξα έσο θαη Παξαζθεπή, θαη ψξεο     

08.00 – 15.00,  Γηεχζπλζε  Κσλζηαληηλνππφιεσο 59,  Σ.Κ. 68200 Οξεζηηάδα.  

Σειέθσλα: 2552027272,  FAX: 2552027272                     

e-mail:.dkepao@orestiada.gr 

 

 

ΑΡΘΡΟ  5
ν 

πκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ 

 

1) ην δηαγσληζκφ κπνξνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ: 

 α) Ζκεδαπά θαη Αιινδαπά Φπζηθά Πξφζσπα.  

 β) Ζκεδαπά θαη Αιινδαπά Ννκηθά Πξφζσπα  

 γ) Δλψζεηο πξνκεζεπηψλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά 

 δ) πλεηαηξηζκνί 

 

 

 

http://www.orestiada.gr/
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ΑΡΘΡΟ  6
ν 

Λφγνη απνθιεηζκνχ ζην δηαγσληζκφ 
 

 

Απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο 

(δηαγσληζκφ) πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο, εθφζνλ ζπληξέρεη ζην πξφζσπφ ηνπ 

(εάλ πξφθεηηαη γηα κεκνλσκέλν θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν) ή ζε έλα απφ ηα κέιε 

ηνπ (εάλ πξφθεηηαη γηα έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ) έλαο ή πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο 

αθφινπζνπο ιφγνπο: 

 
1.Όηαλ ππάξρεη ζε βάξνο ηνπ ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα έλαλ απφ 

ηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο : 

 

α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο 

απφθαζεο-πιαίζην 2008/841/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 24εο Οθησβξίνπ 2008, γηα 

ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο (ΔΔ L 300 ηεο 11.11.2008 ζ.42), 

 

β) δσξνδνθία, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο ζχκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο 

δηαθζνξάο ζηελ νπνία ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ 

θξαηψλ-κειψλ ηεο Έλσζεο (ΔΔ C 195 ηεο 25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ 

άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2003/568/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 22αο Ηνπιίνπ 

2003, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (ΔΔ L 192 ηεο 

31.7.2003, ζ. 54), θαζψο θαη φπσο νξίδεηαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία ή ζην εζληθφ 

δίθαην ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, 

 

γ) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ 

νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (ΔΔ C 316 ηεο 27.11.1995, 

ζ. 48), ε νπνία θπξψζεθε κε ην λ. 2803/2000 (Α΄ 48), 

 

δ) ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδνληαη, αληηζηνίρσο, ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο-

πιαίζην 2002/475/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ηνπλίνπ 2002, γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 164 ηεο 22.6.2002, ζ. 3) ή εζηθή απηνπξγία ή 

ζπλέξγεηα ή απφπεηξα δηάπξαμεο εγθιήκαηνο, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 4 απηήο, 
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ε) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο 

ηξνκνθξαηίαο, φπσο απηέο νξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηεο Οδεγίαο 2005/60/ΔΚ ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο Οθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά 

κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε 

λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο 

ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 309 ηεο 25.11.2005, ζ. 15), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή 

λνκνζεζία α κε ην λ. 3691/2008 (Α΄ 166), 

 

ζη) παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ, φπσο νξίδνληαη ζην 

άξζξν 2 ηεο Οδεγίαο 2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ 

αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/629/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΔ L 101 ηεο 

15.4.2011, ζ. 1), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία α κε ην λ. 4198/2013 

(Α΄ 215). 

 

2. Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο απνθιείεηαη, επίζεο, φηαλ ην πξφζσπν εηο βάξνο ηνπ νπνίνπ 

εθδφζεθε ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, 

δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ελ ιφγσ νηθνλνκηθνχ θνξέα ή έρεη εμνπζία 

εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ. Ζ ππνρξέσζε ηνπ 

πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αθνξά: 

αα) ζηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.), ηδησηηθψλ 

θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξεηψλ (Η.Κ.Δ.) θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.), ηνπο 

δηαρεηξηζηέο, 

ββ) ζηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.), ηνλ δηεπζχλνληα ζχκβνπιν, θαζψο 

θαη φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, 

γγ) ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ ζπλεηαηξηζκψλ ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.». 

 

3. Όηαλ ν πξνζθέξσλ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή 

θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη απηφ έρεη δηαπηζησζεί απφ δηθαζηηθή ή 

δηνηθεηηθή απφθαζε κε ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρχ, ζχκθσλα κε δηαηάμεηο ηεο 

ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ή ηελ εζληθή λνκνζεζία ή/θαη φηαλ ε αλαζέηνπζα 

αξρή κπνξεί λα απνδείμεη κε ηα θαηάιιεια κέζα φηη ν πξνζθέξσλ έρεη αζεηήζεη ηηο 
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ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο. 

Αλ ν πξνζθέξσλ είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ Διιάδα, νη 

ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαιχπηνπλ ηφζν 

ηελ θχξηα φζν θαη ηελ επηθνπξηθή αζθάιηζε. 

Γελ απνθιείεηαη ν πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο, φηαλ έρεη εθπιεξψζεη ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπ είηε θαηαβάιινληαο ηνπο θφξνπο ή ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο πνπ νθείιεη, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, θαηά πεξίπησζε, ησλ 

δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ πξνζηίκσλ είηε ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ 

δηαθαλνληζκφ γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο. 

 

4.Καη' εμαίξεζε, ν πξνζθέξσλ δελ απνθιείεηαη, φηαλ ν απνθιεηζκφο, ζχκθσλα κε 

ηελ αλσηέξσ παξάγξαθν 3, ζα ήηαλ ζαθψο δπζαλάινγνο, ηδίσο φηαλ κφλν κηθξά 

πνζά ησλ θφξσλ ή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο δελ έρνπλ θαηαβιεζεί ή 

φηαλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ελεκεξψζεθε ζρεηηθά κε ην αθξηβέο πνζφ πνπ νθείιεηαη 

ιφγσ αζέηεζεο ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή 

εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζε ρξφλν θαηά ηνλ νπνίν δελ είρε ηε δπλαηφηεηα λα 

ιάβεη κέηξα, ζχκθσλα κε ην ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ                   

Ν.4412/2016, πξηλ απφ ηελ εθπλνή ηεο πξνζεζκίαο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο 

πξνζθνξάο. 

  
5. Απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο 

ζχκβαζεο, πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο 

θαηαζηάζεηο: 

(α) εάλ ηειεί ππφ πηψρεπζε ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο 

εθθαζάξηζεο ή ηειεί ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην 

δηθαζηήξην ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή έρεη αλαζηείιεη 

ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο ή εάλ βξίζθεηαη ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε 

θαηάζηαζε πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία, πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο 

δηαηάμεηο λφκνπ. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα κελ απνθιείεη έλαλ νηθνλνκηθφ 

θνξέα ν νπνίνο βξίζθεηαη ζε κία εθ ησλ θαηαζηάζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

πεξίπησζε απηή, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη απνδεηθλχεη φηη ν ελ ιφγσ θνξέαο είλαη ζε 

ζέζε λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη ηα 

κέηξα γηα ηε ζπλέρηζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπ ιεηηνπξγίαο. 
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(β) εάλ έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ ιφγσλ 

απνθιεηζκνχ ή ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο, έρεη απνθξχςεη ηηο 

πιεξνθνξίεο απηέο ή δελ είλαη ζε ζέζε λα πξνζθνκίζεη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ 

απαηηνχληαη θαη’ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ Ν. 4412/2016, 

 

6. Ο πξνζθέξσλ απνθιείεηαη ζε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, φηαλ απνδεηθλχεηαη φηη βξίζθεηαη, 

ιφγσ πξάμεσλ ή παξαιείςεψλ ηνπ, είηε πξηλ είηε θαηά ηε δηαδηθαζία, ζε κία απφ ηηο 

σο άλσ πεξηπηψζεηο.  

 

7. Πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ εκπίπηεη ζε κηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηηο αλσηέξσ παξαγξάθνπο 1 θαη 5 κπνξεί λα πξνζθνκίδεη ζηνηρεία 

πξνθεηκέλνπ λα απνδείμεη φηη ηα κέηξα πνπ έιαβε επαξθνχλ γηα λα απνδείμνπλ ηελ 

αμηνπηζηία ηνπ, παξφηη ζπληξέρεη ν ζρεηηθφο ιφγνο απνθιεηζκνχ. Δάλ ηα ζηνηρεία 

θξηζνχλ επαξθή, ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ απνθιείεηαη απφ ηε δηαδηθαζία 

ζχλαςεο ζχκβαζεο. Σα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο 

αμηνινγνχληαη ζε ζπλάξηεζε κε ηε ζνβαξφηεηα θαη ηηο ηδηαίηεξεο πεξηζηάζεηο ηνπ 

πνηληθνχ αδηθήκαηνο ή ηνπ παξαπηψκαηνο. Αλ ηα κέηξα θξηζνχλ αλεπαξθή, 

γλσζηνπνηείηαη ζηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ην ζθεπηηθφ ηεο απφθαζεο απηήο. 

Οηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ έρεη απνθιεηζηεί, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, κε 

ηειεζίδηθε απφθαζε, ζε εζληθφ επίπεδν, απφ ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζίεο ζχλαςεο 

ζχκβαζεο ή αλάζεζεο παξαρψξεζεο δελ κπνξεί λα θάλεη ρξήζε ηεο αλσηέξσ 

δπλαηφηεηαο θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ απνθιεηζκνχ πνπ νξίδεηαη ζηελ ελ ιφγσ απφθαζε. 

(άξζξν 73, παξ. 7 ηνπ Ν. 4412/2016)  

 

8. Δάλ ε πεξίνδνο απνθιεηζκνχ δελ έρεη θαζνξηζηεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε, 

νξίδεηαη φηη ζηηο πεξηπηψζεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ε πεξίνδνο απηή αλέξρεηαη ζε πέληε 

(5) έηε απφ ηελ εκεξνκελία ηεο θαηαδίθεο κε ακεηάθιεηε απφθαζε θαη ζηηο 

πεξηπηψζεηο ηεο παξαγξάθνπ 5 ζηα ηξία (3) έηε απφ ηελ εκεξνκελία ηνπ ζρεηηθνχ 

γεγνλφηνο. 
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ΑΡΘΡΟ  7
ν 

Καηαιιειφιεηα άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

 

 

1. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο 

ζχκβαζεο απαηηείηαη λα αζθνχλ επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα ζπλαθή κε ην 

αληηθείκελν ηεο πξνκήζεηαο. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε 

θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο απαηηείηαη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζε έλα απφ 

ηα επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξψα πνπ ηεξνχληαη ζην θξάηνο εγθαηάζηαζήο ηνπο 

ή λα ηθαλνπνηνχλ νπνηαδήπνηε άιιε απαίηεζε νξίδεηαη ζην Παξάξηεκα XI ηνπ 

Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ Ν. 4412/2016. 

2. ηελ πεξίπησζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ εγθαηεζηεκέλσλ ζε θξάηνο κέινπο ηνπ 

Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ) ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ πξνζρσξήζεη ζηε 

Γ, ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πξνεγνχκελε πεξίπησζε θαη έρνπλ 

ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ 

αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, απαηηείηαη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζε αληίζηνηρα 

επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξψα. 

3. Οη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη λα είλαη 

εγγεγξακκέλνη ζην Βηνηερληθφ ή Δκπνξηθφ ή Βηνκεραληθφ. 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 8
ν 

Υξφλνο  ππνβνιήο πξνζθνξψλ 

1. Όζνη επηζπκνχλ λα ιάβνπλ κέξνο ζην δηαγσληζκφ, πξέπεη λα ππνβάιινπλ, επί 

απνδείμεη, πξνζθνξά, εληφο ηεο πξνζεζκίαο πνπ νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο παξνχζαο 

δηαθήξπμεο. 

2. Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη ζηελ ( ΓΖ.Κ.Δ.Π.Α.Ο.) κε νπνηνδήπνηε ηξφπν πξηλ 

απφ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ, δελ απνζθξαγίδνληαη, 

αιιά παξαδίδνληαη ζην αξκφδην φξγαλν πξν ηεο εθπλνήο ηεο πξνζεζκίαο πνπ 

θαζνξίδεηαη απφ ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ή ηελ πξφζθιεζε γηα ηελ απνζθξάγηζε.  
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3. Ζ έλαξμε ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ, πνπ θαηαηίζεληαη θαηά ηελ θαηαιεθηηθή 

εκεξνκελία ζην αξκφδην γλσκνδνηηθφ φξγαλν, θεξχζζεηαη απφ ηνλ πξφεδξν απηνχ, 

κηζή ψξα πξηλ απφ ηελ ψξα ιήμεο. Ζ παξαιαβή κπνξεί λα ζπλερηζζεί θαη κεηά ηελ 

ψξα ιήμεο, αλ ε ππνβνιή, πνπ έρεη εκπξφζεζκα αξρίζεη, ζπλερίδεηαη ρσξίο δηαθνπή 

ιφγσ ηνπ πιήζνπο ησλ πξνζειζφλησλ ελδηαθεξνκέλσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ. Ζ ιήμε 

ηεο παξαιαβήο θεξχζζεηαη επίζεο απφ ηνλ πξφεδξν ηνπ αξκφδηνπ γλσκνδνηηθνχ 

νξγάλνπ, κε πξνεηδνπνίεζε νιίγσλ ιεπηψλ ηεο ψξαο θαη κεηά ηελ θήξπμε ηεο ιήμεο 

δελ γίλεηαη δεθηή άιιε πξνζθνξά ή αίηεζε ζπκκεηνρήο. 

4. Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη εθπξφζεζκα, επηζηξέθνληαη ρσξίο λα 

απνζθξαγηζζνχλ ή λα αμηνινγεζνχλ αληηζηνίρσο. ηελ θιεηζηή δηαδηθαζία, 

πξνζθνξά πνπ ππνβάιιεηαη απφ πξνζθέξνληα πνπ δελ πξνζθιήζεθε πξνο ηνχην, 

επηζηξέθεηαη ρσξίο λα απνζθξαγηζζεί. 

5. Οη πξνζθνξέο ππνγξάθνληαη θαη κνλνγξάθνληαη αλά θχιιν απφ ηνλ νηθνλνκηθφ 

θνξέα ή, ζε πεξίπησζε λνκηθψλ πξνζψπσλ, απφ ην λφκηκν εθπξφζσπν απηψλ. 

6. Ζ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ππνβάιιεη θνηλή πξνζθνξά, ε νπνία ππνγξάθεηαη 

ππνρξεσηηθά είηε απφ φινπο ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ απνηεινχλ ηελ έλσζε είηε 

απφ εθπξφζσπφ ηνπο λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλν. ηελ πξνζθνξά απαξαηηήησο πξέπεη 

λα πξνζδηνξίδεηαη ε έθηαζε θαη ην είδνο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο 

ηεο θαηαλνκήο ακνηβήο κεηαμχ ηνπο) θάζε κέινπο ηεο έλσζεο, θαζψο θαη ν 

εθπξφζσπνο/ζπληνληζηήο απηήο. 

 

ΑΡΘΡΟ 9
ν 

Σξφπνο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ -Πεξηερφκελν πξνζθνξψλ 

 

1. Όζνη επηζπκνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηνλ ζπλνπηηθφ δηαγσληζκφ, απαηηείηαη λα 

θαηαξηίζνπλ θαη λα ππνβάινπλ εγγξάθσο πξνζθνξά κε ηα απαξαίηεηα 

δηθαηνινγεηηθά θαη φηη άιιν απαηηείηαη απφ ηελ παξνχζα δηαθήξπμε.  
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Ζ πξνζθνξά ππνβάιιεηαη κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ( θχξηνο θάθεινο ) ζηνλ 

νπνίν πξέπεη λα αλαγξάθνληαη εμσηεξηθά επθξηλψο: 

 

α) Ζ ιέμε Πξνζθνξά, 

β) Πξνο ΓΖ.Κ.Δ.Π.Α.Ο. 

γ) Ο Πιήξεο ηίηινο θαη ν αξηζκφο ηεο δηαθήξπμεο, 

δ) Ζ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, 

ε) Σα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα. ( επσλπκία, ε δηεχζπλζε, ν αξηζκφο ηειεθψλνπ, 

ηειενκνηνηππίαο (fax) θαη ε ειεθηξνληθή ηνπ δηεχζπλζε ( email ). 

ε πεξίπησζε Έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πξέπεη λα αλαγξάθνληαη ηα πιήξε 

ζηνηρεία φισλ ησλ κειψλ ηεο, θαζψο θαη ηα ζηνηρεία ηνπ εθπξνζψπνπ ηνπο. 

2. Μέζα ζηνλ εμσηεξηθφ θάθειν ( θχξηνο θάθειν ) πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη φια ηα 

ζρεηηθά κε ηελ πξνζθνξά ζηνηρεία θαη εηδηθφηεξα: 

2.1 Ξερσξηζηφο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο  πνπ εμσηεξηθά ζα αλαγξάθεη φηη θαη 

θχξηνο θάθεινο, κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο» θαη ζα πεξηέρεη 

επί πνηλή απνθιεηζκνχ ηα θαηά πεξίπησζε απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά, ζχκθσλα 

κε ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο γηα ηελ αλάζεζε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη 

ζπγθεθξηκέλα: 

1) Πξνο πξνθαηαξηηθή απφδεημε φηη νη πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνί θνξείο: α) δελ 

βξίζθνληαη ζε κηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο ηνπ άξζξνπ 6 ( ιφγνη απνθιεηζκνχ ) θαη  

β) πιεξνχλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο, ηνπ άξζξνπ 7 ( θαηαιιειφιεηα 

άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ) ηεο παξνχζεο δηαθήξπμεο, 

πξνζθνκίδνπλ θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπο σο δηθαηνινγεηηθφ 

ζπκκεηνρήο, ην πξνβιεπφκελν απφ ην άξζξν 79  παξ. 4 ηνπ Ν. 4412/2016 θαη ην 

ΦΔΚ ( 3698/Β/16-11-2016 ) ζπκπιεξσκέλν θαηά πεξίπησζε,  ην Σππνπνηεκέλν 

Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο   ( ΣΔΤΓ ) ην νπνίν απνηειεί ελεκεξσκέλε ππεχζπλε 

δήισζε κε ηηο ζπλέπεηεο ηνπ Ν. 1599/1986, ζχκθσλα κε ην επηζπλαπηφκελν ζηελ 

παξνχζα Παξάξηεκα  Γ. 
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Καηά ηελ ππνβνιή ηνπ Σππνπνηεκέλνπ Έληππνπ Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ), 

είλαη δπλαηή, κε κφλε ηελ ππνγξαθή ηνπ θαηά πεξίπησζε εθπξνζψπνπ ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θνξέα, ε πξνθαηαξθηηθή απφδεημε ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν.4412/2016 γηα ην ζχλνιν ησλ 

θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ είλαη κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ 

νξγάλνπ ηνπ ή έρνπλ εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφλ. 

Χο εθπξφζσπνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο άξζξνπ, 

λνείηαη ν λφκηκνο εθπξφζσπνο απηνχ, φπσο πξνθχπηεη απφ ην ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ ή 

ην πξαθηηθφ εθπξνζψπεζήο ηνπ θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ή αίηεζεο 

ζπκκεηνρήο ή ην αξκνδίσο εμνπζηνδνηεκέλν θπζηθφ πξφζσπν λα εθπξνζσπεί ηνλ 

νηθνλνκηθφ θνξέα γηα δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ ή γηα ζπγθεθξηκέλε 

δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο. 

ε πεξίπησζε πνπ πεξηζζφηεξα πξφζσπα, ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ έρνπλ 

ππνρξέσζε ππνγξαθήο ηνπ ΣΔΤΓ , ππνγξάθνπλ ζην Μέξνο VI Σειηθέο δειψζεηο ηνπ 

ίδηνπ (θαη φρη δηαθνξεηηθνχ γηα θάζε ππνγξάθνληα) ΣΔΤΓ. 

 

Σν Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) δελ απαηηείηαη λα θέξεη 

βεβαίσζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο ησλ θαηά λφκν ππφρξεσλ πξνο ππνγξαθή 

ηνπ. Δπηζεκαίλεηαη, σζηφζν, φηη ηπρφλ αλαθξηβήο ή ςεπδήο δήισζε επηθέξεη ηηο 

έλλνκεο ζπλέπεηεο ηεο ςεπδνχο ή αλαθξηβνχο δήισζεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ 

θείκελε λνκνζεζία. 

 

Σν Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) παξέρεη πξναπφδεημε, 

αληηθαζηζηψληαο ηα ζρεηηθά πηζηνπνηεηηθά πνπ εθδίδνληαη απφ ηηο δεκφζηεο αξρέο ή 

ηξίηα κέξε (Πξβι. άξζξν 79 παξ. 1 ηνπ N. 4412/2016 θαη Καηεπζπληήξηα Οδεγία 15 

Δ.Α.Α.ΓΖ.Τ./ Δηζαγσγή). Καηά ζπλέπεηα, ηα απνδεηθηηθά έγγξαθα 

λνκηκνπνίεζεο ηνπ πξνζθέξνληνο θαζψο θαη ηπρφλ παξαζηαηηθά εθπξνζψπεζεο, 

πξνζθνκίδνληαη απφ ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν καδί κε ηα ππφινηπα απνδεηθηηθά 

κέζα, κε ηα νπνία απνδεηθλχεηαη ε κε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ, θαζψο θαη 

ε πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ πνηνηηθήο επηινγήο. 

Δπηζεκαίλεηαη, σζηφζν, φηη ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί ζχκθσλα κε ην άξζξν 79 

παξ. 5 ηνπ N. 4412/2016, λα δεηεί απφ ηνπο πξνζθέξνληεο, ζε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art79_5
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art79_5
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art79_5
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ζεκείν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο, λα ππνβάιινπλ φια ή νξηζκέλα 

δηθαηνινγεηηθά, φηαλ απηφ απαηηείηαη γηα ηελ νξζή δηεμαγσγή ηεο δηαδηθαζίαο. 

 

Οη Δλψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά ζα πξέπεη λα 

ππνβάιινπλ ρσξηζηά ΣΔΤΓ γηα θάζε θνξέα-κέινο ηεο έλσζεο πνπ ζπκκεηέρεη. 

 

Δπηζεκαίλεηαη φηη γηα φια ηα ζηνηρεία πνπ δειψλνληαη απφ ηνλ νηθνλνκηθφ 

θνξέα ζην ΣΔΤΓ , πεξί απνθιεηζκνχ δπλάκεη ησλ ιφγσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηα 

άξζξα 6, 7 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο , νη νηθνλνκηθνί θνξείο πξέπεη λα 

δηαζέηνπλ ηα απνδεηθηηθά απηψλ θαηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο 

ησλ πξνζθνξψλ θαη λα είλαη ζε ηζρχ.  

Σα απνδεηθηηθά απηά ζηνηρεία ζα θιεζεί λα ηα πξνζθνκίζεη ν νηθνλνκηθφο 

θνξέαο πνπ ζα αλαδεηρζεί πξνζσξηλφο αλάδνρνο. 

 

 

2.2 Ξερσξηζηφο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο  πνπ εμσηεξηθά ζα αλαγξάθεη φηη θαη 

θχξηνο θάθεινο κε ηελ έλδεημε « Σερληθή Πξνζθνξά » θαη ζα πεξηέρεη ηα 

παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά: 

 
2.2.1. Σελ ηερληθή ηνπ πξνζθνξά ηνπ ζπκκεηέρνληα ε νπνία ζα πξέπεη λα έρεη 

ζπληαρζεί θαη λα πεξηέρεη ηα απαηηνχκελα απφ ηελ δηαθήξπμε ηερληθά ζηνηρεία 

κε πνηλή απνθιεηζκνχ ζε αληίζεηε πεξίπησζε, βάζεη ηεο νπνίαο ζα αμηνινγεζεί ε 

θαηαιιειφηεηα ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ, θαη ε νπνία ζα πξέπεη λα θαιχπηεη 

φιεο ηηο απαηηήζεηο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ έρνπλ ηεζεί κε ηελ 33/2018 κειέηε. 

πληάζζεηαη ζην εηδηθφ Έληππν Σερληθήο Πξνζθνξάο ( ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β΄)  ην 

νπνίν ππάξρεη ζπλεκκέλα ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε.   

ε πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ηα ηερληθά ζηνηρεία πξέπεη λα 

ππνβάιινληαη μερσξηζηά γηα θάζε κέινο ηεο. 

ηα πεξηερφκελα ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο δελ πξέπεη ζε θακία πεξίπησζε λα 

εκθαλίδνληαη νηθνλνκηθά ζηνηρεία. Δλδερφκελε εκθάληζε νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ 

απνηειεί ιφγν απφξξηςεο ηεο πξνζθνξάο. 
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2.3 Ξερσξηζηφο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο  πνπ εμσηεξηθά ζα αλαγξάθεη φηη θαη 

θχξηνο θάθεινο κε ηελ έλδεημε « Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά » θαη ζα πεξηέρεη: 

2.3.1 Σελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ ζπκκεηέρνληα ε νπνία ζα πξέπεη λα έρεη 

ζπληαρζεί θαη λα πεξηέρεη ηα απαηηνχκελα απφ ηελ δηαθήξπμε νηθνλνκηθά 

ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο κε πνηλή απνθιεηζκνχ ζε αληίζεηε πεξίπησζε .  

πληάζζεηαη νινγξάθσο  θαη αξηζκεηηθψο ζην εηδηθφ Έληππν Οηθνλνκηθήο 

Πξνζθνξάο ( ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ΄) ην νπνίν ππάξρεη ζπλεκκέλα ζηελ παξνχζα 

δηαθήξπμε.   

Οη ηηκέο πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ ηηο ελδερφκελεο ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο σο θαη 

θάζε άιιε επηβάξπλζε, φπσο πξνβιέπεηαη ζηε δηαθήξπμε, εθηφο ηνπ Φ.Π.Α., ν 

νπνίνο ζα αλαθέξεηαη ρσξηζηά. Ζ ζπλνιηθή ηηκή ρσξίο Φ.Π.Α. ζα ιεθζεί ππφςε γηα 

ηε ζχγθξηζε ησλ πξνζθνξψλ. 

Ζ ππνβνιή κφλν κίαο πξνζθνξάο δελ απνηειεί θψιπκα γηα ηε ζπλέρηζε ηεο 

δηαδηθαζίαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο. 

Πξνζθνξά πνπ ππνβάιιεηαη αλνηθηή, δελ γίλεηαη απνδεθηή. Αθφκε δελ πξέπεη λα 

έρεη μχζκαηα, ζβεζίκαηα, πξνζζήθεο, δηνξζψζεηο.  

Ζ πξνζθνξά απνξξίπηεηαη φηαλ ππάξρνπλ ζ' απηή αζάθεηεο θαηά ηελ θξίζε ηνπ 

νξγάλνπ αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ.  

 

ΑΡΘΡΟ  10
ν 

Γιψζζα  

 

Δπίζεκε γιψζζα ηεο δηαδηθαζίαο είλαη ε Διιεληθή θαη θάζε έγγξαθν ηεο είλαη 

ζπληεηαγκέλν ζηελ Διιεληθή γιψζζα. 

Σπρφλ ελζηάζεηο ή πξνδηθαζηηθέο πξνζθπγέο ππνβάιινληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

Οη πξνζθνξέο θαη ηα πεξηιακβαλφκελα ζε απηέο ζηνηρεία ζπληάζζνληαη ζηελ 

ειιεληθή γιψζζα ή ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή 

γιψζζα. 

Σα απνδεηθηηθά έγγξαθα ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή ζπλνδεχνληαη απφ 

επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα. ηα αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα 

θαη δηθαηνινγεηηθά εθαξκφδεηαη ε πλζήθε ηεο Υάγεο ηεο 5.10.1961, πνπ θπξψζεθε 

κε ην λ. 1497/1984 (Α΄188). 





15 

 

Δηδηθά ηα αιινδαπά ηδησηηθά έγγξαθα κπνξνχλ λα ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζή 

ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα επηθπξσκέλε είηε απφ πξφζσπν αξκφδην θαηά ηηο 

δηαηάμεηο ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο είηε απφ πξφζσπν θαηά λφκν αξκφδην ηεο ρψξαο 

ζηελ νπνία έρεη ζπληαρζεί ην έγγξαθν. 

Δηδηθφηεξα, φια ηα δεκφζηα έγγξαθα πνπ αθνξνχλ αιινδαπνχο νηθνλνκηθνχο θνξείο 

θαη πνπ ζα θαηαηεζνχλ απφ ηνπο πξνζθέξνληεο ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία, ζα είλαη 

λφκηκα επηθπξσκέλα, θαη ε κεηάθξαζε ησλ ελ ιφγσ εγγξάθσλ κπνξεί λα γίλεη είηε 

απφ ηε κεηαθξαζηηθή ππεξεζία ηνπ ΤΠ.ΔΞ., είηε απφ ην αξκφδην πξνμελείν, είηε απφ 

δηθεγφξν θαηά ηελ έλλνηα ησλ άξζξσλ 454 ηνπ Κ.Πνι. . θαη 53 ηνπ Κψδηθα πεξί 

Γηθεγφξσλ, είηε απφ νξθσηφ κεηαθξαζηή ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο, αλ πθίζηαηαη ζηε 

ρψξα απηή ηέηνηα ππεξεζία. 

Δπηηξέπεηαη αληίζηνηρα ε θαηάζεζε νηνπδήπνηε δεκφζηνπ εγγξάθνπ θαη 

δηθαηνινγεηηθνχ πνπ αθνξά αιινδαπή Δπηρείξεζε κε ηε κνξθή επηθπξσκέλεο 

θσηνηππίαο πξνεξρφκελεο είηε απφ ην λφκηκν επηθπξσκέλν έγγξαθν απφ ην αξκφδην 

Πξνμελείν ηεο ρψξαο ηνπ πξνζθέξνληνο, είηε απφ ην πξσηφηππν έγγξαθν κε ηελ 

ζθξαγίδα ‘’Apostile” ζχκθσλα κε ηελ ζπλζήθε ηεο Υάγεο ηεο  05-10-61. Ζ 

επηθχξσζε απηή πξέπεη λα έρεη γίλεη απφ δηθεγφξν θαηά ηελ έλλνηα ησλ άξζξσλ 454 

ηνπ Κ.Π.Γ. θαη 53 ηνπ Κψδηθα πεξί Γηθεγφξσλ. 

Δλεκεξσηηθά θαη ηερληθά θπιιάδηα θαη άιια έληππα -εηαηξηθά ή κε- κε εηδηθφ 

ηερληθφ πεπιεχόμενο κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη θαη ζηελ αγγιηθή γιψζζα ρσξίο λα 

ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή. 

Κάζε κνξθήο επηθνηλσλία κεηαμχ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαη ηνπ αλαδφρνπ, ζα 

γίλνληαη ππνρξεσηηθά ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

 

ΑΡΘΡΟ  11
ν
 

Απνζθξάγηζε θαη αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ 

 

1. Μεηά ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο παξάδνζεο ησλ πξνζθνξψλ ε ζπλεδξίαζε 

ζπλερίδεηαη δεκφζηα  θαη αξηζκνχληαη απφ ηελ επηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ 

νη θάθεινη ησλ πξνζθνξψλ κε ηε ζεηξά πνπ επηδφζεθαλ , παξνπζία ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ή ησλ λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλσλ εθπξνζψπσλ ηνπο, νη νπνίνη 

ιακβάλνπλ γλψζε ησλ ινηπψλ ζπκκεηερφλησλ ζηε δηαδηθαζία θαη ησλ ζηνηρείσλ πνπ 

ππνβιήζεθαλ απφ απηνχο. 
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2. Ζ απνζθξάγηζε ηνπ θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, ησλ ηερληθψλ 

πξνζθνξψλ θαη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ κπνξνχλ λα γίλνπλ ζε κία δεκφζηα 

ζπλεδξίαζε, θαηά ηελ θξίζε ηεο επηηξνπήο. 

3. Αξρηθά απνζθξαγίδεηαη ν θπξίσο θάθεινο πξνζθνξάο, ν θάθεινο ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, θαζψο θαη ν θάθεινο ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο, 

κνλνγξάθνληαη θαη ζθξαγίδνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή φια ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ 

ππνβάιινληαη θαηά ην ζηάδην απηφ θαη ε ηερληθή πξνζθνξά, αλά θχιιν. Ζ Δπηηξνπή 

θαηαρσξεί φζνπο ππέβαιαλ πξνζθνξέο, θαζψο θαη ηα ππνβιεζέληα απηψλ 

δηθαηνινγεηηθά θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ απηψλ ζε πξαθηηθφ, ην νπνίν 

ππνγξάθεηαη απφ ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο. ηε ζπλέρεηα απνζθξαγίδνληαη νη θάθεινη 

ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ κνλνγξάθνληαη απφ ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο. 

Αθνινχζσο, ε Δπηηξνπή πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο θαη 

ζπληάζζεη πξαθηηθφ γηα ηελ απφξξηςε ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ πνπ δελ γίλνληαη 

απνδεθηέο θαη ηελ απνδνρή ή θαη βαζκνιφγεζε ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ κε βάζε ην 

θξηηήξην αλάζεζεο. 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ, απνζθξαγίδνληαη 

νη ζθξαγηζκέλνη θάθεινη κε ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ησλ πξνζθνξψλ θαη αθνινπζεί 

ζρεηηθή αλαθνίλσζε ηηκψλ. Γηα φζεο πξνζθνξέο δελ θξίζεθαλ απνδεθηέο, νη θάθεινη 

ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά επηζηξέθνληαη. 

4. Σα απνηειέζκαηα θάζε ζηαδίνπ επηθπξψλνληαη κε απφθαζε ηνπ απνθαηλφκελνπ 

νξγάλνπ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε νπνία θνηλνπνηείηαη κε επηκέιεηα απηήο ζηνπο 

πξνζθέξνληεο ή ζηνπο ζπκκεηέρνληεο. Δηδηθά, γηα ηηο ζπκβάζεηο κε εθηηκψκελε αμία 

έσο εμήληα ρηιηάδεο (60.000) επξψ, πιένλ ΦΠΑ, πνπ δελ δηελεξγνχληαη κε 

ειεθηξνληθά κέζα, εθδίδεηαη κία απφθαζε, θαηά ηα αλσηέξσ, αλεμαξηήησο ηνπ 

θξηηεξίνπ αλάζεζεο. Γηα ηηο ζπκβάζεηο κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα 

απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, κφλν βάζεη ηηκήο αλεμαξηήησο πνζνχ θαη 

αλεμαξηήησο δηαδηθαζίαο, εθδίδεηαη κηα απφθαζε, κε ηελ νπνία επηθπξψλνληαη ηα 

απνηειέζκαηα: α) φισλ ησλ ζηαδίσλ ηεο παξαγξάθνπ 2 ζηελ πεξίπησζε αλνηθηήο 

δηαδηθαζίαο θαη β) ηνπ δεχηεξνπ ζηαδίνπ, ήηνη ηεο ππνβνιήο πξνζθνξψλ, ζηελ 

πεξίπησζε θιεηζηήο δηαδηθαζίαο θαη αληαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο κε 

δηαπξαγκάηεπζε.  

5. Καηά ηεο αλσηέξσ απφθαζεο ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ηνπ Γήκνπ ρσξεί έλζηαζε, 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 127 ηνπ Ν. 4412/2016. 
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6. Πξνζθνξέο πνπ δελ θξίζεθαλ απνδεθηέο θαη δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην πξαθηηθφ 

δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά επηζηξέθνληαη ζθξαγηζκέλεο ζηνλ πξνζθέξνληα.  

7.ηελ αλσηέξσ δηαδηθαζία ηεο απνζθξάγηζεο, αληί ηεο κνλνγξαθήο πνπ ζέηεη ε 

επηηξνπή αμηνιφγεζεο επί ησλ πξνζθνξψλ, κπνξεί λα γίλεηαη ρξήζε κεραληθνχ 

κέζνπ (δηάηξεζε), κε ην νπνίν ζα απνηππψλεηαη ε εκεξνκελία θαη ε ψξα 

απνζθξάγηζεο. 

 

ΑΡΘΡΟ  12
ν
 

Υξφλνο Ηζρχο ησλ πξνζθνξψλ 

 

 

Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ κε πνηλή απνθιεηζκνχ ρσξίο θακία αιιαγή αλεμάξηεηα απφ 

νπνηαδήπνηε αιιαγή ηεο ηζνηηκίαο ηνπ επξψ πξνο μέλα λνκίζκαηα, γηα ρξνληθφ 

δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ έμη (6) κελψλ απφ ηελ εκέξα ηνπ δηαγσληζκνχ. 

Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ησλ έμη (6) κελψλ, ζα απνξξίπηεηαη σο 

απαξάδεθηε. Ζ Δπηρείξεζε κπνξεί κε έγγξαθε γλσζηνπνίεζε πξνο ηνπο 

δηαγσληδφκελνπο λα παξαηείλεη πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο, ηελ πξνζεζκία θαηά αλψηαην 

φξην έμη (6) κήλεο, ρσξίο νη δηαγσληδφκελνη λα έρνπλ δηθαίσκα γηα αληηξξήζεηο. Μεηά 

ηε ιήμε θαη ηνπ παξαπάλσ ρξνληθνχ νξίνπ παξάηαζεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, 

καηαηψλεηαη ην απνηέιεζκα ηνπ δηαγσληζκνχ, εθηφο εάλ ζπκθσλεί θαη ν κεηνδφηεο 

γηα ηε ζπλέρηζε ηνπ δηαγσληζκνχ, απνδερφκελνο ηελ εθ λένπ παξάηαζε ηζρχνο ηεο 

πξνζθνξάο. 

 

 ΑΡΘΡΟ  13
ν
 

Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο 

 Γελ γίλνληαη δεθηέο κε πνηλή απνθιεηζκνχ ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο, ηεο 

πξνθεξπρζείζαο ππεξεζίαο. 

Ζ πξνζθνξά  ζα αθνξά είηε  ην ζχλνιν  ησλ εθδειψζεσλ είηε αλά νκάδα 

εθδειψζεσλ γηα ηηο νπνίεο ζπκκεηέρεη ν δηαγσληδφκελνο. Γελ ζα ιακβάλεηαη 

ππφςε πξνζθνξά, ε νπνία ζα δίδεηαη γηα κέξνο κφλν ησλ εθδειψζεσλ ηεο θάζε 

νκάδαο. 
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ΑΡΘΡΟ  14
ν
 

Πξνζθεξφκελε ηηκή 

1. Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά, δειαδή ε πξνζθεξφκελε ηηκή δίδεηαη ζε επξψ θαη 

ζα αλαθέξεηαη ε ηηκή ρσξίο Φ.Π.Α. ζε επξψ αξηζκεηηθά θαη νινγξάθσο. 

2.ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε 

λφκηκε επηβάξπλζε, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α., γηα παξάδνζε ηεο ππεξεζίαο 

ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 

3. Πξνζθνξά πνπ ζέηεη φξν αλαπξνζαξκνγήο, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

Πξνζθνξά πνπ δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή απνξξίπηεηαη σο 

απαξάδεθηε.  

4. Πξνζθνξά πνπ είλαη αφξηζηε θαη αλεπίδεθηε εθηίκεζεο ή είλαη ππφ αίξεζε, 

απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε, κεηά απφ πξνεγνχκελε γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο 

Αμηνιφγεζεο. 

5. Πξνζθνξέο πνπ παξνπζηάδνπλ, θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο 

Αμηνιφγεζεο, νπζηψδεηο απνθιίζεηο απφ ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηηο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ  15
ν
 

Δρεκχζεηα - πξφζβαζε ζηα έγγξαθα 

 

1. Ζ ΓΖ.Κ.Δ.Π.Α.Ο.  δελ απνθαιχπηεη πιεξνθνξίεο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ηηο 

νπνίεο έρνπλ ραξαθηεξίζεη σο εκπηζηεπηηθέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, ελδεηθηηθά, ησλ 

ηερληθψλ ή εκπνξηθψλ απνξξήησλ θαη ησλ εκπηζηεπηηθψλ πηπρψλ ησλ πξνζθνξψλ. 

2. Δθφζνλ έλαο νηθνλνκηθφο θνξέαο ραξαθηεξίδεη πιεξνθνξίεο σο εκπηζηεπηηθέο, 

ιφγσ χπαξμεο ηερληθνχ ή εκπνξηθνχ απνξξήηνπ, ζηε ζρεηηθή δήισζή ηνπ, αλαθέξεη 

ξεηά φιεο ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο λφκνπ ή δηνηθεηηθέο πξάμεηο πνπ επηβάιινπλ ηελ 

εκπηζηεπηηθφηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίαο. 

3. Γελ ραξαθηεξίδνληαη σο εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο ηηκέο κνλάδνο, 

ηηο πξνζθεξφκελεο πνζφηεηεο, ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά θαη ηα ζηνηρεία ηεο 

ηερληθήο πξνζθνξάο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αμηνιφγεζή ηεο. 
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4. Σν δηθαίσκα πξφζβαζεο ζηα έγγξαθα ησλ πξνζθνξψλ άιισλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ 

αζθείηαη, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ άξζξνπ πξψηνπ ηνπ               

Π.Γ. 28/2015. Δηδηθφηεξα, θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ δηαηάγκαηνο απηνχ, θάζε 

ελδηαθεξφκελνο έρεη ην δηθαίσκα, χζηεξα απφ γξαπηή αίηεζή ηνπ, λα ιακβάλεη 

γλψζε ησλ δηνηθεηηθψλ εγγξάθσλ. Χο δηνηθεηηθά έγγξαθα λννχληαη φζα 

ζπληάζζνληαη απφ ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο, φπσο εθζέζεηο, κειέηεο, πξαθηηθά, 

ζηαηηζηηθά ζηνηρεία, εγθχθιηεο νδεγίεο, απαληήζεηο, γλσκνδνηήζεηο θαη απνθάζεηο. 

5. Όπνηνο έρεη εηδηθφ έλλνκν ζπκθέξνλ δηθαηνχηαη, χζηεξα απφ γξαπηή αίηεζή ηνπ, 

λα ιακβάλεη γλψζε ησλ ηδησηηθψλ εγγξάθσλ πνπ θαηέρνπλ νη δεκφζηεο ππεξεζίεο θαη 

είλαη ζρεηηθά κε ππφζεζή ηνπ, ε νπνία εθθξεκεί ζε απηέο ή έρεη δηεθπεξαησζεί απφ 

απηέο. Σν δηθαίσκα δελ πθίζηαηαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ην έγγξαθν αθνξά ηελ 

ηδησηηθή ή νηθνγελεηαθή δσή ηξίηνπ, ή αλ παξαβιάπηεηαη απφξξεην πνπ πξνβιέπεηαη 

απφ εηδηθέο δηαηάμεηο.  

Σν δηθαίσκα πξφζβαζεο ζηα έγγξαθα αζθείηαη:  

α) κε κειέηε ηνπ εγγξάθνπ ζηε ΓΖ.Κ.Δ.Π.Α.Ο. ή  

β) κε ρνξήγεζε αληηγξάθνπ, εθηφο αλ ε αλαπαξαγσγή ηνπ κπνξεί λα βιάςεη ην 

πξσηφηππν. Ζ ζρεηηθή δαπάλε αλαπαξαγσγήο βαξχλεη ηνλ αηηνχληα. 

Ζ άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο γίλεηαη κε ηελ επηθχιαμε ηεο χπαξμεο ηπρφλ 

δηθαησκάησλ πλεπκαηηθήο ή βηνκεραληθήο ηδηνθηεζίαο. 

6. Δληφο είθνζη (20) εκεξψλ, ε ππεξεζία ππνρξενχηαη λα ρνξεγήζεη ζηνλ αηηνχληα ηα 

δεηνχκελα έγγξαθα ή αηηηνινγεκέλα λα απνξξίςεη ηε ζρεηηθή αίηεζή ηνπ. 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ  16
ν 

Δλζηάζεηο 

 

1. Δλζηάζεηο ππνβάιινληαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο θαηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ 

δηαγσληζκνχ ή ηεο λνκηκφηεηαο δηελέξγεηάο ηνπ, σο εμήο: 

Καηά πξάμεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο εληφο πξνζεζκίαο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ 

θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ θνξέα. 
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Ζ έλζηαζε θαηά ηεο δηαθήξπμεο ππνβάιιεηαη ζε πξνζεζκία πνπ εθηείλεηαη κέρξη 

ην ήκηζπ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο δηαθήξπμεο ζην 

ΚΖΜΓΖ κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. Γηα ηνλ 

ππνινγηζκφ ηεο πξνζεζκίαο απηήο ζπλππνινγίδνληαη θαη νη εκεξνκελίεο ηεο 

δεκνζίεπζεο θαη ηεο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. 

Ζ έλζηαζε ππνβάιιεηαη ελψπηνλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε νπνία απνθαζίδεη, 

ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα θαη ζην άξζξν 221, εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ 

απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο έλζηαζεο ε νπνία κπνξεί λα γίλεη θαη κε ειεθηξνληθά κέζα 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 376 παξάγξαθνο 11. ηελ πεξίπησζε ηεο έλζηαζεο θαηά ηεο 

δηαθήξπμεο ε αλαζέηνπζα αξρή απνθαζίδεη ζε θάζε πεξίπησζε πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή 

εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. Με ηελ άπξαθηε πάξνδν ησλ αλσηέξσ 

πξνζεζκηψλ ηεθκαίξεηαη ε απφξξηςε ηεο έλζηαζεο. Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο 

έλζηαζεο, απαηηείηαη, κε ηελ θαηάζεζε ηεο έλζηαζεο, ε θαηαβνιή παξαβφινπ, ππέξ 

ηνπ Γεκνζίνπ, πνζνχ ίζνπ κε ην έλα ηνηο εθαηφ (1%) επί ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο 

ζχκβαζεο. Σν παξάβνιν απηφ απνηειεί δεκφζην έζνδν. Σν παξάβνιν επηζηξέθεηαη 

κε πξάμε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, αλ ε έλζηαζε γίλεη δεθηή ή κεξηθψο δεθηή απφ ην 

απνθαζίδνλ δηνηθεηηθφ φξγαλν.  

Ζ αλαζέηνπζα αξρή ππνρξενχηαη λα γλσζηνπνηήζεη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ην 

πεξηερφκελν ησλ απνθάζεσλ ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ πνπ έιαβε γηα ηηο ελζηάζεηο. Ζ 

γλσζηνπνίεζε γίλεηαη κε ηελ απνζηνιή ζρεηηθνχ εγγξάθνπ ή ηεο ίδηαο ηεο απφθαζεο 

κε ηειενκνηνηππηθή ζπζθεπή (fax) ή κε ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν (e mail) ή κε θάζε 

άιιν πξφζθνξν θαη λφκηκν ηξφπν επί απνδείμεη.  

Οη ελζηάζεηο θνηλνπνηνχληαη επί πνηλή απνθιεηζκνχ , απφ ηνλ εληζηάκελν ζε απηφλ 

θαηά ηνπ νπνίνπ ζηξέθνληαη θαη ην αληίζηνηρν απνδεηθηηθφ απνζηέιιεηαη ζε θπζηθή 

κνξθή ζην αξκφδην φξγαλν ηεο Δπηρείξεζεο. 

Δλζηάζεηο πνπ δελ ππνβάιινληαη ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ ζεσξνχληαη σο κε 

ππνβιεζείζεο. 
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ΑΡΘΡΟ  17
ν
 

Πξφζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθψλ 

 

1.Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ε ΓΖ.Κ.Δ.Π.Α.Ο εηδνπνηεί εγγξάθσο ηνλ 

πξνζθέξνληα, ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε («πξνζσξηλφ αλάδνρν»), 

λα ππνβάιεη  εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο 

ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζε απηφλ, ηα πξσηφηππα ή αληίγξαθα πνπ εθ 

δίδνληαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 4250/2014 (Α' 74)  ησλ  

δηθαηνινγεηηθψλ πνπ απνδεηθλχνπλ ηα φζα δειψζεθαλ ζην ΣΔΤΓ , σο απνδεηθηηθά 

ζηνηρεία γηα ηελ κε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ θαη ηα νπνία είλαη ηα 

αθφινπζα: 

 Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ, έθδνζεο ηνπιάρηζηνλ ηνπ ηειεπηαίνπ 

ηξηκήλνπ, απφ ην νπνίν πξνθχπηεη φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί γηα αδίθεκα 

ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο.  

Σν παξφλ δηθαηνινγεηηθφ εθδίδεηαη γηα θαζέλα απφ ηα πξφζσπα πνπ 

ππνγξάθνπλ ην ΣΔΤΓ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ηεο παξνχζαο 

δηαθήξπμεο. 

 Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986, ζηελ νπνία ζα δειψλεη φινπο ηνπο 

νξγαληζκνχο θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζηνπο νπνίνπο νθείιεη λα θαηαβάιιεη 

εηζθνξέο ηφζν γηα ηα κέιε ηνπο φζν γηα ην απαζρνινχκελν ζε απηνχο 

πξνζσπηθφ. 

 Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο απφ ην νπνίν λα 

πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ππφ πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, αλαγθαζηηθή 

δηαρείξηζε, πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ ή άιιε αλάινγε θαηάζηαζε θαη επίζεο 

φηη δελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε ή έθδνζεο απφθαζεο 

αλαγθαζηηθήο εθθαζάξηζεο ή αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο ή πησρεπηηθνχ 

ζπκβηβαζκνχ ή ππφ άιιε αλάινγε δηαδηθαζία. 
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 Πηζηνπνηεηηθά φισλ ησλ νξγαληζκψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο 

(αζθαιηζηηθέο ελεκεξφηεηεο) ηφζν γηα ηνπο ίδηνπο ηνπο εξγνδφηεο φζν θαη 

γηα φιν ην απαζρνινχκελν ζε απηνχο πξνζσπηθφ, απφ ηα νπνία λα 

πξνθχπηνπλ φηη είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ 

ηελ θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζε απηνχο ηνπο 

νξγαληζκνχο θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Απφ ηα 

πεξηερφκελα ησλ πηζηνπνηεηηθψλ ρξεηάδεηαη λα πξνθχπηεη ζαθψο ε 

δηάξθεηα ηζρχνο ηνπο, έηζη ψζηε λα είλαη μεθάζαξν φηη ηα πηζηνπνηεηηθά 

απηά είλαη ζε ηζρχ ηνπιάρηζηνλ σο θαη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία 

ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. 

 

 

 Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε αξρή, απφ ην 

νπνίν λα πξνθχπηεη φηη είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ηνπο 

ππνρξεψζεηο (θνξνινγηθή ελεκεξφηεηα), ην νπνίν ρξεηάδεηαη λα είλαη ζε 

ηζρχ ηνπιάρηζηνλ σο θαη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ 

πξνζθνξψλ. 

 πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ επαγγεικαηηθνχ κεηξψνπ κε ην νπνίν λα 

πηζηνπνηείηαη αθελφο ε εγγξαθή ηνπο ζε απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγεικά 

ηνπο ην νπνίν εάλ δελ ζπλάδεη κε ην είδνο ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ ζα νδεγεί 

ζε απνθιεηζκφ ηνπ ζπκκεηέρνληνο. 

 

2. ε πεξίπησζε εγθαηάζηαζήο ηνπ ζηελ αιινδαπή, ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ 

παξαπάλσ εδαθίσλ εθδίδνληαη κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ είλαη 

εγθαηεζηεκέλνη, απφ ηελ νπνία θαη εθδίδεηαη ην ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ. 

Σα λνκηθά πξφζσπα, εκεδαπά ή αιινδαπά πξνζθνκίδνπλ φια ηα παξαπάλσ 

δηθαηνινγεηηθά, εθηφο ηνπ απνζπάζκαηνο πνηληθνχ κεηξψνπ, κε ηελ αθφινπζε 

ηξνπνπνίεζε:  
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Πηζηνπνηεηηθά φισλ ησλ νξγαληζκψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο (αζθαιηζηηθέο 

ελεκεξφηεηεο), απφ ηα νπνία λα πξνθχπηνπλ φηη είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηελ θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο ζε απηνχο ηνπο νξγαληζκνχο θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ 

δηαγσληζκνχ. Απφ ηα πεξηερφκελα ησλ πηζηνπνηεηηθψλ ρξεηάδεηαη λα πξνθχπηεη 

ζαθψο ε δηάξθεηα ηζρχνο ηνπο, έηζη ψζηε λα είλαη μεθάζαξν φηη ηα 

πηζηνπνηεηηθά απηά είλαη ζε ηζρχ ηνπιάρηζηνλ σο θαη ηελ θαηαιεθηηθή 

εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. 

Οη νκφξξπζκεο εηαηξείεο (Ο.Δ.) ζα πξνζθνκίζνπλ πηζηνπνηεηηθά φισλ ησλ 

νξγαληζκψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ηφζν γηα φια ηα κέιε ηνπο φζν θαη γηα φιν ην 

απαζρνινχκελν ζε απηέο πξνζσπηθφ 

Οη εηεξφξξπζκεο εηαηξείεο (Δ.Δ.) ζα πξνζθνκίζνπλ πηζηνπνηεηηθά φισλ ησλ 

νξγαληζκψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο κφλν γηα ηα νκφξξπζκα κέιε ηνπο θαη γηα φιν ην 

απαζρνινχκελν ζε απηέο πξνζσπηθφ. 

Οη εηαηξείεο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.) ζα πξνζθνκίζνπλ πηζηνπνηεηηθά φισλ 

ησλ νξγαληζκψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ησλ δηαρεηξηζηψλ ηνπο θαη γηα φιν ην 

απαζρνινχκελν ζε απηέο πξνζσπηθφ.  

Οη αλψλπκεο εηαηξείεο (Α.Δ.) ζα πξνζθνκίζνπλ πηζηνπνηεηηθά φισλ ησλ νξγαληζκψλ 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο γηα φιν ην απαζρνινχκελν ζε απηέο πξνζσπηθφ. Γελ ζα 

πξνζθνκίζνπλ αληίζηνηρα πηζηνπνηεηηθά γηα ηα κέιε ησλ Γηνηθεηηθψλ πκβνπιίσλ 

ηνπο. 

 

Σν απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ αθνξά ζηνπο δηαρεηξηζηέο γηα ηηο εηαηξείεο 

πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.), ηνπο δηαρεηξηζηέο θαη ηα νκφξξπζκα κέιε γηα ηηο 

πξνζσπηθέο εηαηξείεο (Ο.Δ θαη Δ.Δ), ζηνλ πξφεδξν θαη δηεπζχλνληα ζχκβνπιν γηα ηηο 

αλψλπκεο εηαηξείεο (Α.Δ) θαη ζε θάζε άιιε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ ζηνπο 

λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ηνπ. 
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3.   Απνδεηθηηθά έγγξαθα λφκηκεο ζχζηαζεο θαη εθπξνζψπεζεο  

 

i. Γηα Αλψλπκε Δηαηξεία απαηηείηαη:  

α) ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ απηήο,  

β) ζεηξά Φ.Δ.Κ. ζχζηαζεο, ηξνπνπνηήζεσλ θαηαζηαηηθνχ θαη  

γ) Φ.Δ.Κ., ζην νπνίν ππάξρεη δεκνζηεπκέλε νιφθιεξε ε αλαθνίλσζε κε 

ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη ηελ εθπξνζψπεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

εηαηξείαο. 

ii. Γηα Δ.Π.Δ., θσδηθνπνηεκέλν θαηαζηαηηθφ, απφ ην νπνίν πξνθχπηεη ν 

δηαρεηξηζηήο ηεο Δ.Π.Δ. 

iii. Δάλ ν πξνζθέξσλ είλαη πξνζσπηθή εηαηξεία (Ο.Δ., Δ.Δ.) πξέπεη λα 

πξνζθνκίζεη επηθπξσκέλν αληίγξαθν ηνπ ηειεπηαίνπ ηζρχνληνο 

θαηαζηαηηθνχ. 

Σα παξαπάλσ λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα θαη ζηνηρεία πξέπεη λα απνδεηθλχνπλ ηελ ελ 

γέλεη λνκηθή θαηάζηαζε ηνπ ζπκκεηέρνληνο θαη απφ απηά πξέπεη λα πξνθχπηνπλ ν 

Πξφεδξνο θαη Γηεπζχλσλ χκβνπινο Α.Δ., ηα ππφινηπα πξφζσπα πνπ έρνπλ 

δηθαίσκα λα δεζκεχνπλ κε ηελ ππνγξαθή ηνπο ην λνκηθφ πξφζσπν θαη ηα έγγξαθα 

ηεο λνκηκνπνίεζεο απηψλ, αλ απηφ δελ πξνθχπηεη επζέσο απφ ην θαηαζηαηηθφ 

αλαιφγσο κε ηε λνκηθή κνξθή ησλ εηαηξεηψλ ή θάζε άιινπ λνκηθνχ πξνζψπνπ.  

Σα θπζηθά πξφζσπα, ζα ππνβάιινπλ έλαξμε επηηεδεχκαηνο απφ ηελ αληίζηνηρε 

Γεκφζηα Οηθνλνκηθή Τπεξεζία θαη ηηο κεηαβνιέο ηνπ. Σα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα 

εθπξνζψπεζεο ζα ζπλνδεχνληαη κε πηζηνπνηεηηθφ πεξί κε ηξνπνπνίεζεο, ην 

νπνίν ζα έρεη εθδνζεί ην πνιχ δχν (2) κήλεο πξηλ απφ ηελ δηελέξγεηα ηνπ 

δηαγσληζκνχ, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη φηη δελ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί άιιε 

κεηαβνιή ζηελ εηαηξηθή θαηάζηαζε χζηεξα απφ ην ηειεπηαίν θαηαζηαηηθφ ή 

Φ.Δ.Κ. πνπ έρεη θαηαηεζεί. 

Αλ ζε θάπνηα ρψξα δελ εθδίδνληαη ηα παξαπάλσ πηζηνπνηεηηθά ή έγγξαθα ή 

λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα εθπξνζψπεζεο ή δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο παξαπάλσ 

πεξηπηψζεηο, κπνξνχλ λα αληηθαηαζηαζνχλ απφ ηα ηζρχνληα ζηε ρψξα εγθαηάζηαζεο 

ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, ηα νπνία ζα ππνβιεζνχλ καδί κε Τπεχζπλε δήισζε ηνπ      

Ν. 1599/1986, πνπ ζα ηα απαξηζκεί θαη ζα ηα αληηζηνηρίδεη. 
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4. Σα δηθαηνινγεηηθά πξνζθνκίδνληαη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ν νπνίνο 

παξαδίδεηαη εκπξφζεζκα ζηελ Δπηηξνπή αμηνιφγεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

5. Αλ δελ πξνζθνκηζζνχλ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ή ππάξρνπλ ειιείςεηο ζε 

απηά πνπ ππνβιήζεθαλ, παξέρεηαη πξνζεζκία ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν λα ηα 

πξνζθνκίζεη ή λα ηα ζπκπιεξψζεη εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε 

ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζε απηφλ. Ζ επηρείξεζε κπνξεί λα παξαηείλεη ηελ σο 

άλσ πξνζεζκία, εθφζνλ αηηηνινγείηαη απηφ επαξθψο θαη θαη’ αλψηαην φξην γηα 

δεθαπέληε (15) επηπιένλ εκέξεο. 

6. Αλ δελ πξνζθνκηζζνχλ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ή ππάξρνπλ ειιείςεηο ζε 

απηά πνπ ππνβιήζεθαλ ή θαηά ηνλ έιεγρν ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ 

δηαπηζησζεί φηη ηα ζηνηρεία πνπ δειψζεθαλ είλαη ςεπδή ή αλαθξηβή ή 

πξνζθνκίζζεθαλ λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο, δελ απνδεηθλχεηαη ε κε ζπλδξνκή ησλ 

ιφγσλ απνθιεηζκνχ ή ε πιήξσζε κηαο ή πεξηζζφηεξσλ απφ ηηο απαηηήζεηο ησλ 

θξηηεξίσλ πνηνηηθήο επηινγήο, ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ε 

θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ 

ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο, ρσξίο λα ιακβάλεηαη 

ππφςε ε πξνζθνξά ηνπ πξνζθέξνληνο πνπ απνξξίθζεθε. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο 

πξνζθέξνληεο δελ ππέβαιε αιεζή ή αθξηβή δήισζε ε δηαδηθαζία αλάζεζεο 

καηαηψλεηαη. 

7. Ζ δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ νινθιεξψλεηαη κε ηε 

ζχληαμε πξαθηηθνχ απφ ηελ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηε 

δηαβίβαζε ηνπ θαθέινπ ζην αξκφδην φξγαλν ηεο επηρείξεζεο γηα ηε ιήςε απφθαζεο 

είηε γηα ηελ θήξπμε ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ σο εθπηψηνπ είηε γηα ηε καηαίσζε ηεο 

δηαδηθαζίαο είηε θαηαθχξσζεο ηεο ζχκβαζεο. Σν απνηέιεζκα ηνπ ειέγρνπ ησλ 

παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ, επηθπξψλνληαη κε ηελ θαηαθπξσηηθή θαηαθχξσζεο. 

8. Όζνη ππέβαιαλ παξαδεθηέο πξνζθνξέο ιακβάλνπλ γλψζε ησλ παξαπάλσ 

δηθαηνινγεηηθψλ πνπ θαηαηέζεθαλ. 

9. Πξνζθνξέο πνπ παξνπζηάδνπλ, θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο αμηνιφγεζεο, 

νπζηψδεηο απνθιίζεηο απφ ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο 

απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 
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10. ε θάζε πεξίπησζε γηα ηελ θαηαθχξσζε απνθαζίδεη ην αξκφδην φξγαλν ηεο 

επηρείξεζεο. Ζ απφθαζε γηα ηελ θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ κπνξεί λα ιεθζεί θαη 

κεηά ηελ πάξνδν ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ θαη ε ζχκβαζε λα θαηαξηηζηεί έγθπξα, εάλ 

ζπκθσλεί θαη ν κεηνδφηεο 

 
 

ΑΡΘΡΟ  18
ν 

Αλαθνίλσζε Καηαθχξσζεο- χλαςε ζχκβαζεο 

 

1. Ζ ΓΖ.Κ.Δ.Π.Α.Ο ππνρξενχηαη λα θνηλνπνηήζεη ακέζσο ηελ απφθαζε 

θαηαθχξσζεο, καδί κε αληίγξαθν φισλ ησλ πξαθηηθψλ ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ θαη 

αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ζε θάζε πξνζθέξνληα εθηφο απφ ηνλ πξνζσξηλφ 

αλάδνρν κε θάζε πξφζθνξν ηξφπν, φπσο κε ηειενκνηνηππία, ειεθηξνληθφ 

ηαρπδξνκείν θ.ιπ., επί απνδείμεη. 

2. Ζ ΓΖ.Κ.Δ.Π.Α.Ο πξνζθαιεί ηνλ αλάδνρν λα πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ 

ζπκθσλεηηθνχ, εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο έγγξαθεο 

εηδηθήο πξφζθιεζεο. 

3. Ζ απφθαζε θαηαθχξσζεο δελ παξάγεη ηα έλλνκα απνηειέζκαηά ηεο, εθφζνλ ε 

επηρείξεζε δελ ηελ θνηλνπνίεζε ζε φινπο ηνπο πξνζθέξνληεο. 

4. Ζ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ έρεη απνδεηθηηθφ ραξαθηήξα. Δάλ ν αλάδνρνο δελ 

πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ην ζπκθσλεηηθφ, κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη ζηελ 

εηδηθή πξφθιεζε, θεξχζζεηαη έθπησηνο, θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ 

πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή 

άπνςε πξνζθνξά. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ πξνζέιζεη γηα ηελ 

ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, ε δηαδηθαζία αλάζεζεο καηαηψλεηαη. 

 

 

ΑΡΘΡΟ  19
ν 

Δγγπήζεηο  
 

 

1. Δγγχεζε ζπκκεηνρήο 

χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο α΄ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 

4412/2016, ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ζε ζπλνπηηθφ δηαγσληζκφ δελ απαηηείηαη. 
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2. Δγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο 

 

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο δεηείηαη απφ ηνλ πξνκεζεπηή 

ζηνλ νπνίν έγηλε ε θαηαθχξσζε. Αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 5% ηεο ζπλνιηθήο 

ζπκβαηηθήο αμίαο ρσξίο ην Φ.Π.Α. θαη θαηαηίζεηαη πξηλ ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζχκβαζεο θαη επηζηξέθεηαη ζην ζχλνιφ ηεο κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή 

παξαιαβή ηνπ ζπλφινπ ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο. 

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαιχπηεη ζπλνιηθά θαη ρσξίο δηαθξίζεηο 

ηελ εθαξκνγή φισλ ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη θάζε απαίηεζε ηεο ΓΖ.Κ.Δ.Π.Α.Ο. 

έλαληη ηνπ αλαδφρνπ. 

Δάλ ζην πξσηφθνιιν νξηζηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο αλαθέξνληαη 

παξαηεξήζεηο ή ππάξρεη εθπξφζεζκε παξάδνζε, ε επηζηξνθή ησλ εγγπήζεσλ θαιήο 

εθηέιεζεο γίλεηαη κεηά ηελ αληηκεηψπηζε, θαηά ηα πξνβιεπφκελα, ησλ 

παξαηεξήζεσλ θαη ηνπ εθπξφζεζκνπ. 

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο εθδίδεηαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ 

λφκηκα ζηα θξάηε - κέιε ηεο Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ ή ζηα 

θξάηε-κέξε ηεο Γ θαη έρνπλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ην δηθαίσκα 

απηφ. Μπνξνχλ, επίζεο, λα εθδίδνληαη απφ ην Δ.Σ.Α.Α. - Σ..Μ.Δ.Γ.Δ. ή λα 

παξέρνληαη κε γξακκάηην ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ κε 

παξαθαηάζεζε ζε απηφ ηνπ αληίζηνηρνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ. Αλ ζπζηαζεί 

παξαθαηαζήθε κε γξακκάηην παξαθαηάζεζεο ρξενγξάθσλ ζην Σακείν 

Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ, ηα ηνθνκεξίδηα ή κεξίζκαηα πνπ ιήγνπλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο εγγχεζεο επηζηξέθνληαη κεηά ηε ιήμε ηνπο ζηνλ ππέξ νπ ε εγγχεζε 

νηθνλνκηθφ θνξέα. 

Ζ εγγχεζε  θαιήο εθηέιεζεο πεξηιακβάλεη θαη’ ειάρηζηνλ ηα αθφινπζα ζηνηρεία: 

α) ηελ εκεξνκελία έθδνζεο, 

β) ηνλ εθδφηε, 

γ) ηελ αλαζέηνπζα αξρή πξνο ηελ νπνία απεπζχλνληαη , 

δ) ηνλ αξηζκφ ηεο εγγχεζεο, 

ε) ην πνζφ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε, 
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ζη) ηελ πιήξε επσλπκία, ηνλ Α.Φ.Μ. θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ππέξ 

ηνπ νπνίνπ εθδίδεηαη ε εγγχεζε, 

δ) ηνπο φξνπο φηη: 

αα) ε εγγχεζε παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, ν δε εθδφηεο παξαηηείηαη ηνπ 

δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη ηεο δηδήζεσο, θαη 

ββ) φηη ζε πεξίπησζε θαηάπησζεο απηήο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην 

εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο ραξηνζήκνπ, 

ε) ηα ζηνηρεία ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο θαη ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ 

δηαγσληζκνχ, 

ζ) ηελ εκεξνκελία ιήμεο ή ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο εγγχεζεο, 

η) ηελ αλάιεςε ππνρξέσζεο απφ ηνλ εθδφηε ηεο εγγχεζεο λα θαηαβάιεη ην πνζφ ηεο 

εγγχεζεο νιηθά ή κεξηθά εληφο πέληε (5) εκεξψλ κεηά απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζε 

εθείλνπ πξνο ηνλ νπνίν απεπζχλεηαη θαη  

ηα) ζηελ πεξίπησζε ησλ εγγπήζεσλ θαιήο εθηέιεζεο θαη πξνθαηαβνιήο, ηνλ αξηζκφ 

θαη ηνλ ηίηιν ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο. 

Οη εγγπήζεηο θαιήο εθηέιεζεο, αλεμάξηεηα απφ ην φξγαλν πνπ ηηο εθδίδεη, πξέπεη 

απαξαίηεηα λα αλαθέξνπλ φηη αλαθέξνπλ θαη νη εγγπήζεηο ζπκκεηνρήο, κε ηηο εμήο 

δηαθνξνπνηήζεηο: 

 

1. Γελ απαηηείηαη αλαθνξά ζηνλ αξηζκφ πξσηνθφιινπ ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο 

θαη ηελ εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

2. Θα αλαθέξνπλ ηηο πξνο παξνρή ππεξεζίεο. 

3. Όζνλ αθνξά ην ρξφλν ηζρχνο ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο, απηφο ζα πξέπεη λα 

είλαη κεγαιχηεξνο απφ ηνλ ζπκβαηηθφ ρξφλν παξάδνζεο ηεο ππεξεζίαο, θαηά ηνλ 

ρξφλν πνπ κε βάζε ηε ζχκβαζε ε ΓΖ.Κ.Δ.Π.Α.Ο ππνρξενχηαη ζηελ παξαιαβή, 

θαηά πέληε (5) κήλεο. 

Ζ ΓΖ.Κ.Δ.Π.Α.Ο επηθνηλσλεί κε ηνπο θνξείο πνπ θέξνληαη λα έρνπλ εθδψζεη ηηο 

εγγπεηηθέο επηζηνιέο πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη ηελ εγθπξφηεηά ηνπο. 
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ΑΡΘΡΟ  20
ν
 

Τπνγξαθή ηεο ζχκβαζεο 

 

1. Μεηά ηελ αλαθνίλσζε θαηαθχξσζεο, θαηαξηίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα 

ππεξεζία ηεο ΓΖ.Κ.Δ.Π.Α.Ο ε ζρεηηθή ζχκβαζε, πνπ ππνγξάθεηαη θαη απφ ηα δχν 

ζπκβαιιφκελα κέξε.  
 

2. Ζ ζχκβαζε ζπληάζζεηαη κε βάζε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο , ησλ ηεπρψλ 

πνπ ηελ ζπλνδεχνπλ θαη ηελ πξνζθνξά ηνπ κεηνδφηε πνπ έγηλε απνδεθηή απφ ηε 

ΓΖ.Κ.Δ.Π.Α.Ο. θαζψο θαη ηηο ηπρνχζεο ηξνπνπνηήζεηο φξσλ πνπ θαη απφ ηα δχν 

ζπκβαιιφκελα κέξε έγηλαλ απνδεθηέο.  Ζ ζχκβαζε ππνγξάθεηαη απφ ηνλ Πξφεδξν ή 

ην λνκίκσο εμνπζηνδνηεζέλ απφ απηφλ πξφζσπν.  

Ζ ζχκβαζε δελ κπνξεί λα πεξηέρεη φξνπο αληίζεηνπο κε ηα παξαπάλσ ζηνηρεία θαη 

πεξηιακβάλεη  ηνπιάρηζηνλ ηα εμήο:  
 
α. Σνλ ηφπν θαη ρξφλν ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο.  
 
β. Σα ζπκβαιιφκελα κέξε. 
 
γ. Σα πξνο παξνρή ππεξεζία.  

δ. Σελ ηηκή. 
 
ε. Σνλ ηφπν, ηξφπν θαη ρξφλν παξάδνζεο ησλ ππεξεζηψλ. 

ζη. Σηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο                             

δ. Σηο πξνβιεπφκελεο εγγπήζεηο θαη ξήηξεο.  

ε. Σνλ ηξφπν επίιπζεο ησλ ηπρφλ δηαθνξψλ. 
 
ζ. Σνλ ηξφπν πιεξσκήο θαη αλαπξνζαξκνγήο ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο, εθφζνλ 

πξνβιέπεηαη αλαπξνζαξκνγή. 
 
η. Σηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο εθηέιεζεο ηεο ππεξεζίαο.  

ηα. Σελ ηξφπν παξαιαβήο. 
 

3.  Σν αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο ζα παξακείλεη αλαιινίσην θαηά ηελ 

εθηέιεζε ηεο. Ζ ζχκβαζε ηξνπνπνηείηαη κφλν φηαλ απηφ πξνβιέπεηαη απφ ζπκβαηηθφ 

φξν ή φηαλ ζπκθσλήζνπλ γη' απηφ θαη ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε, χζηεξα απφ 

γλσκνδφηεζε ηεο επηηξνπήο αμηνιφγεζεο.  
 

4. Ζ ζχκβαζε ζεσξείηαη φηη εθηειέζηεθε φηαλ:  
 
α. Παξαιήθζεθε νξηζηηθά ε παξερφκελε ππεξεζία.   

β. Έγηλε ε απνπιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο, αθνχ πξνεγνπκέλσο 

επηβιήζεθαλ ηπρφλ θπξψζεηο ή εθπηψζεηο.  
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δ. Δθπιεξψζεθαλ θαη νη ηπρφλ ινηπέο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο θαη απφ ηα δχν 

ζπκβαιιφκελα κέξε θαη απνδεζκεχζεθαλ νη ζρεηηθέο εγγπήζεηο.  

 

 

ΑΡΘΡΟ  21
ν 

Γηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο 

 

Ζ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο ηζρχεη απφ ηελ ππνγξαθή ηεο έσο ηελ 31-12-2018   

 

 

ΑΡΘΡΟ  22
ν
 

Παξαθνινχζεζε ηεο ζχκβαζεο παξνρήο ππεξεζίαο 

Ζ παξαθνινχζεζε ηεο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο παξνρήο ππεξεζίαο θαη ε δηνίθεζε 

απηήο δηελεξγείηαη απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή ε νπνία νξίδεηαη κε απφθαζε ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο. Ζ αλσηέξσ επηηξνπή εηζεγείηαη ζην αξκφδην απφ θαηλφκελν 

φξγαλν γηα φια ηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ πξνζήθνπζα εθηέιεζε φισλ ησλ 

φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη ζηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ αλαδφρνπ, ζηε ιήςε 

ησλ επηβεβιεκέλσλ κέηξσλ ιφγσ κε ηήξεζεο ησλ σο άλσ φξσλ θαη ηδίσο γηα 

δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζε ηξνπνπνίεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη παξάηαζε ηεο 

δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο, κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ 

Ν.4412/2016. 

 

 

           ΑΡΘΡΟ  23
ν
 

 Παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο παξνρήο ππεξεζηψλ 

 

Ζ παξαιαβή ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ή/θαη παξαδνηέσλ γίλεηαη απφ επηηξνπή 

παξαιαβήο πνπ ζπγθξνηείηαη, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 11 εδάθην δ’ ηνπ άξζξνπ 

221 ηνπ Ν. 4412/2016.  

Καηά ηε δηαδηθαζία παξαιαβήο δηελεξγείηαη ν πξνβιεπφκελνο έιεγρνο, κπνξεί δε λα 

θαιείηαη λα παξαζηεί θαη ν αλάδνρνο. 

Αλ ε επηηξνπή παξαιαβήο θξίλεη φηη νη παξερφκελεο ππεξεζίεο  δελ αληαπνθξίλνληαη 

πιήξσο ζηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, ζπληάζζεηαη πξσηφθνιιν πξνζσξηλήο 

παξαιαβήο, πνπ αλαθέξεη ηηο παξεθθιίζεηο πνπ δηαπηζηψζεθαλ απφ ηνπο φξνπο ηεο 





31 

 

ζχκβαζεο θαη γλσκνδνηεί αλ νη αλαθεξφκελεο παξεθθιίζεηο επεξεάδνπλ ηελ 

θαηαιιειφιεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ  θαη ζπλεπψο αλ κπνξνχλ νη ηειεπηαίεο 

λα θαιχςνπλ ηηο ζρεηηθέο αλάγθεο. 

ηελ πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί φηη δελ επεξεάδεηαη ε θαηαιιειφιεηα, κε 

αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ, κπνξεί λα εγθξηζεί ε 

παξαιαβή ησλ ελ ιφγσ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ κε έθπησζε επί ηεο ζπκβαηηθήο 

αμίαο, ε νπνία ζα πξέπεη λα είλαη αλάινγε πξνο ηηο δηαπηζησζείζεο παξεθθιίζεηο. 

Μεηά ηελ έθδνζε ηεο σο άλσ απφθαζεο, ε επηηξνπή παξαιαβήο ππνρξενχηαη λα 

πξνβεί ζηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ηεο ζχκβαζεο θαη λα 

ζπληάμεη ζρεηηθφ πξσηφθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα 

ζηελ απφθαζε. 

Σν πξσηφθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο εγθξίλεηαη απφ ην αξκφδην απνθαηλφκελν 

φξγαλν κε απφθαζή ηνπ, ε νπνία θνηλνπνηείηαη ππνρξεσηηθά θαη ζηνλ αλάδνρν. Αλ 

παξέιζεη ρξνληθφ δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ 30 εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία 

ππνβνιήο ηνπ θαη δελ ιεθζεί ζρεηηθή απφθαζε γηα ηελ έγθξηζε ή ηελ απφξξηςή ηνπ, 

ζεσξείηαη φηη ε παξαιαβή έρεη ζπληειεζζεί απηνδίθαηα. 

Αλεμάξηεηα απφ ηελ, θαηά ηα αλσηέξσ, απηνδίθαηε παξαιαβή θαη ηελ πιεξσκή ηνπ 

αλαδφρνπ, πξαγκαηνπνηνχληαη νη πξνβιεπφκελνη απφ ηε ζχκβαζε έιεγρνη ζχκθσλα 

κε ηελ παξάγξαθν 6 ηνπ άξζξνπ 218 ηνπ Ν.4412/2016. Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο 

εθηέιεζεο δελ επηζηξέθεηαη πξηλ ηελ νινθιήξσζε φισλ ησλ πξνβιεπφκελσλ 

ειέγρσλ θαη ηε ζχληαμε ησλ ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ 

 

 

ΑΡΘΡΟ  24
ν
 

Απφξξηςε παξαδνηένπ – Αληηθαηάζηαζε 

 

1.ε πεξίπησζε νξηζηηθήο απφξξηςεο νιφθιεξνπ ή κέξνπο ησλ παξερφκελσλ 

ππεξεζηψλ ή /θαη παξαδνηέσλ, κε έθπησζε επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, κε απφθαζε 

ηνπ αξκφδηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο επηηξνπήο 

παξαιαβήο, κπνξεί λα εγθξίλεηαη αληηθαηάζηαζε ησλ ππεξεζηψλ ή/θαη παξαδνηέσλ 

απηψλ κε άιια, πνπ λα είλαη, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, κέζα ζε ηαθηή 

πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη απφ ηελ απφθαζε απηή. Αλ ε αληηθαηάζηαζε γίλεηαη κεηά ηε 

ιήμε ηεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο, ε πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη γηα ηελ 

αληηθαηάζηαζε δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξε ηνπ 25% ηεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο 
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ζχκβαζεο, ν δε πάξνρνο ησλ ππεξεζηψλ ζεσξείηαη σο εθπξφζεζκνο θαη ππφθεηηαη ζε 

πνηληθέο ξήηξεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 218 ηνπ Ν.4412/2016, ιφγσ εθπξφζεζκεο 

παξάδνζεο. 

2.Αλ ν αλάδνρνο δελ αληηθαηαζηήζεη ηηο ππεξεζίεο ή/θαη ηα παξαδνηέα πνπ 

απνξξίθζεθαλ κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ ηνπ ηάρζεθε θαη εθφζνλ έρεη ιήμεη ε 

ζπλνιηθή δηάξθεηαο, θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ππφθεηηαη ζηηο πξνβιεπφκελεο 

θπξψζεηο. 

 

ΑΡΘΡΟ 25ν 

ΑΝΧΣΔΡΑ ΒΗΑ 

Ο αλάδνρνο πνπ επηθαιείηαη αλσηέξα βία ππνρξενχηαη, κέζα ζε είθνζη (20) εκέξεο 

απφ ηφηε πνπ ζπλέβεζαλ ηα πεξηζηαηηθά πνπ ζπληζηνχλ ηελ αλσηέξα βία, λα 

αλαθέξεη εγγξάθσο απηά θαη λα πξνζθνκίζεη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ηα απαξαίηεηα 

απνδεηθηηθά ζηνηρεία. 

ΑΡΘΡΟ  26
ν 

Κήξπμε ηνπ πξνκεζεπηή έθπησηνπ 

 

1.Ο αλάδνρνο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηελ αλάζεζε πνπ έγηλε ζην 

φλνκα ηνπ θαη απφ θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απφ απηήλ, κε απφθαζε ηνπ 

αξκνδίνπ νξγάλνπ ηεο ΓΖ.Κ.Δ.Π.Α.Ο., χζηεξα  απφ γλσκνδφηεζε ηεο επηηξνπήο 

αμηνιφγεζεο:  

α) Δάλ ν αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ην ζπκθσλεηηθφ, κέζα ζηελ 

πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη ζηελ εηδηθή πξφθιεζε, θεξχζζεηαη έθπησηνο, θαηαπίπηεη 

ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ εάλ ππάξρεη θαη ε 

θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ 

ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο 

δελ πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, ε δηαδηθαζία αλάζεζεο 

καηαηψλεηαη, κε ηελ αηηηνινγία φηη ε επηιεγείζα πξνζθνξά θξίλεηαη σο κε 

ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε. 
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β) Δάλ δελ εθπιεξψζεη ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο ή δελ ζπκκνξθσζεί κε ηηο 

γξαπηέο εληνιέο ηεο ππεξεζίαο, πνπ είλαη ζχκθσλεο κε ηελ ζχκβαζε ή ηηο θείκελεο 

δηαηάμεηο θαη  αλ ππεξέβε ππαίηηα ηε ζπλνιηθή πξνζεζκία εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, 

ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ παξαηάζεσλ. 

2.ηελ πεξίπησζε ζπλδξνκήο ιφγνπ έθπησζεο ηνπ αλαδφρνπ απφ ζχκβαζε παξνρήο 

ππεξεζηψλ, ε αλαζέηνπζα αξρή θνηλνπνηεί ζηνλ αλάδνρν εηδηθή φριεζε, ε νπνία 

κλεκνλεχεη ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 203 ηνπ Ν.4412/2016 θαη πεξηιακβάλεη 

ζπγθεθξηκέλε πεξηγξαθή ησλ ελεξγεηψλ ζηηο νπνίεο νθείιεη λα πξνβεί ν αλάδνρνο 

ζέηνληαο πξνζεζκία γηα ηε ζπκκφξθσζή ηνπ. Ζ ηαζζφκελε πξνζεζκία πξέπεη λα 

είλαη εχινγε θαη αλάινγε ηεο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο θαη πάλησο φρη κηθξφηεξε ησλ 

δεθαπέληε (15) εκεξψλ. Αλ ε πξνζεζκία, πνπ ηέζεθε κε ηελ εηδηθή φριεζε, παξήιζε 

ρσξίο ν αλάδνρνο λα ζπκκνξθσζεί, θεξχζζεηαη έθπησηνο κέζα ζε πξνζεζκία ηξηάληα 

(30) εκεξψλ απφ ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο ζπκκφξθσζεο, κε απφθαζε 

ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. ηελ απφθαζε πξνζδηνξίδνληαη νη ιφγνη ηεο κε 

ζπκκφξθσζεο ηνπ αλαδφρνπ πξνο ηελ εηδηθή φριεζε θαη αηηηνινγείηαη ε έθπησζε κε 

αλαθνξά ζηνπο ιφγνπο πνπ νδήγεζαλ ζε απηήλ. 

2.Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε ή αλάζεζε ή 

ηελ ζχκβαζε φηαλ: 

α) Ζ ζχκβαζε δελ ππνγξάθεθε  κε επζχλε ηνπ θνξέα πνπ εθηειεί ηε ζχκβαζε. 

β) πληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο. 

3.ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε, αλάζεζε ή 

ζχκβαζε, επηβάιινληαη, κε απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ηεο επηρείξεζεο, χζηεξα 

απφ γλσκνδφηεζε ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο αμηνιφγεζεο, ην νπνίν ππνρξεσηηθά θαιεί 

ηνλ ελδηαθεξφκελν πξνο παξνρή εμεγήζεσλ, ε παξαθάησ θχξσζε: 

α) Οιηθή θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο  θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο. 

Δπηπιένλ κπνξεί λα επηβιεζεί πξνζσξηλφο απνθιεηζκφο ηνπ αλαδφρνπ απφ ην ζχλνιν 

ησλ ζπκβάζεσλ πξνκεζεηψλ ή ππεξεζηψλ ησλ θνξέσλ πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν 

εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο Ν.4412/2016 θαηά ηα εηδηθφηεξα πξνβιεπφκελα ζην     

άξζξν 74. 
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ΑΡΘΡΟ 27ν 

ΠΟΗΝΗΚΔ ΡΖΣΡΔ – ΔΚΠΣΧΖ 

1.Αλ νη ππεξεζίεο παξαζρεζνχλ απφ ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ κεηά ηε ιήμε ηεο 

δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο, θαη κέρξη ιήμεο ηνπ ρξφλνπ ηεο παξάηαζεο πνπ ρνξεγήζεθε 

είλαη δπλαηφλ λα επηβάιινληαη εηο βάξνο ηνπ πνηληθέο ξήηξεο, κε αηηηνινγεκέλε 

απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. 

2.Οη πνηληθέο ξήηξεο ππνινγίδνληαη σο εμήο: 

α) γηα θαζπζηέξεζε πνπ πεξηνξίδεηαη ζε ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δελ ππεξβαίλεη ην 

50% ηεο πξνβιεπφκελεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο ή ζε πεξίπησζε 

ηκεκαηηθψλ/ελδηακέζσλ πξνζεζκηψλ ηεο αληίζηνηρεο πξνζεζκίαο, επηβάιιεηαη 

πνηληθή ξήηξα 2,5% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ρσξίο ΦΠΑ ησλ ππεξεζηψλ πνπ 

παξαζρέζεθαλ εθπξφζεζκα, 

β) γηα θαζπζηέξεζε πνπ ππεξβαίλεη ην 50% επηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα 5% ρσξίο 

ΦΠΑ επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξαζρέζεθαλ εθπξφζεζκα, 

γ) νη πνηληθέο ξήηξεο γηα ππέξβαζε ησλ ηκεκαηηθψλ πξνζεζκηψλ είλαη αλεμάξηεηεο 

απφ ηηο επηβαιιφκελεο γηα ππέξβαζε ηεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο θαη 

δχλαληαη λα αλαθαινχληαη κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, αλ νη 

ππεξεζίεο πνπ αθνξνχλ ζηηο σο άλσ ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο παξαζρεζνχλ κέζα ζηε 

ζπλνιηθή ηεο δηάξθεηα θαη ηηο εγθεθξηκέλεο παξαηάζεηο απηήο θαη κε ηελ πξνυπφζεζε 

φηη ην ζχλνιν ηεο ζχκβαζεο έρεη εθηειεζηεί πιήξσο. 

3.Σν πνζφ ησλ πνηληθψλ ξεηξψλ αθαηξείηαη/ζπκςεθίδεηαη απφ/κε ηελ ακνηβή ηνπ 

αλαδφρνπ. 

4.Ζ επηβνιή πνηληθψλ ξεηξψλ δελ ζηεξεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ην δηθαίσκα λα 

θεξχμεη ηνλ αλάδνρν έθπησην. 
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ΑΡΘΡΟ  28
ν 

Σξφπνο Πιεξσκήο- Απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά γηα πιεξσκή ηνπ 

αλαδφρνπ 

 

1. Ζ πιεξσκή ηνπ πξνκεζεπηή ζα γίλεη ζην 100%  ηεο αμίαο ηεο ππεξεζίαο, κεηά ηελ 

νξηζηηθή παξαιαβή ηεο, θαη κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ λνκίκσλ δηθαηνινγεηηθψλ κέζα 

ζε εχινγν ρξφλν απαξαίηεην γηα ηελ έθδνζε ησλ ζρεηηθψλ εληαικάησλ πιεξσκήο. 

Όια ηα δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο ειέγρνληαη απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ 

επηρείξεζεο. 

Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη είλαη θαη’ ειάρηζηνλ ηα εμήο: 

α) Πξσηφθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ ηκήκαηνο πνπ αθνξά ε πιεξσκή ή ηνπ 

ζπλφινπ ηνπ ζπκβαηηθνχ αληηθεηκέλνπ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 219 ηνπ Ν.4412/2016. 

β) Σηκνιφγην ηνπ αλαδφρνπ εηο ηξηπινχλ. 

γ) Πηζηνπνηεηηθά Φνξνινγηθήο Δλεκεξφηεηαο θαη Αζθαιηζηηθήο Δλεκεξφηεηαο 

ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 

 

2. Σνλ πξνκεζεπηή βαξχλνπλ νη λφκηκεο θξαηήζεηο πνπ απνδίδνληαη απφ ηελ 

αλαζέηνπζα αξρή ζην Γεκφζην, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 29
ν 

 

Καλφλεο Γεκνζηφηεηαο ηεο Γηαθήξπμεο  

1. Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ιάβνπλ γλψζε ηεο δηαθήξπμεο ηηο εξγάζηκεο 

εκέξεο θαη ψξεο ζηε ΓΖ.Κ.Δ.Π.Α.Ο. θαη ειεθηξνληθά ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ 

Οξεζηηάδαο: www.orestiada.gr. 

2. Ζ πεξίιεςε ηεο παξνχζεο ζα απνζηαιεί γηα δεκνζίεπζε ζε κηα εκεξήζηα 

εθεκεξίδα ηνπ Ννκνχ θαη ηα έμνδα δεκνζίεπζεο ζα βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν. Δπίζεο 

ζα αλαξηεζεί ζην πξφγξακκα «δηαχγεηα», ζα θαηαρσξεζεί ζην Κ.Ζ.Μ.ΓΖ.. θαη ζα 

ηνηρνθνιιεζεί ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηεο ΓΖ.Κ.Δ.Π.Α.Ο. 

 

Ζ παξνχζα δηαθήξπμε εγθξίζεθε κε ηελ αξηζκ. 57/2018 απφθαζε ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 

http://www.orestiada.gr/
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ΑΡΘΡΟ  30
ν
 

Γεληθά 

 

Κάζε ηη πνπ δελ πξνβιέπεηαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε ζπκπιεξψλεηαη απφ 

ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016 , ηνπ Ν. 1069/1980 θαη ηνπ Ν. 3463/2006. 

 

 

 

                                      Οξεζηηάδα  18/05/2018 

 

 

   Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΓΖΚΔΠΑΟ 
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     ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α: ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΕΚΣΕΛΕΗ 

 
Ολνκαζία Σξάπεδαο...............................................................................  
Καηάζηεκα.............................................................................................  
Ηκεξνκελία Έθδνζεο..........  
Δπξώ.................................…  
Πξνο.: ……………………………………….  
ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ ΑΡ..................ΔΤΡΩ …..  
Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλωξίζνπκε όηη εγγπώκεζα κε ηελ παξνύζα επηζηνιή ε νπνία 

παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθύιαθηα, παξαηηνύκελνη ηνπ δηθαηώκαηνο ηεο δηαηξέζεωο θαη 

δηδήζεωο, ηνπ πνζνύ ηωλ ….(ολογράυως το ποσό)… επξώ (….αριθμητικώς το ποσό…  
€) ππέξ η… ……………………………………………………., Γ/λζε ………………………, κε 
ΑΦΜ  
………………. γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ηωλ όξωλ ηεο ζύκβαζεο ζπλνιηθήο αμίαο ……….. πνπ 
αθνξά ηελ ππεξεζία «……………………………………………», ζύκθωλα κε ηελ ππ΄ αξηζκ. 
..... ..../..../..2018 πξνθήξπμε.  
………………………………………………...  
Η παξνύζα εγγύεζε θαιύπηεη κόλν ηηο ππνρξεώζεηο η.. ελ ιόγω πνπ απνξξένπλ από ηελ 

θαιή εθηέιεζε ηεο αλωηέξω ζύκβαζεο θαζ΄ όιν ηνλ ρξόλν ηζρύνο ηεο.  
Σν παξαπάλω πνζό ηεξνύκε ζηε δηάζεζή ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί νιηθά ή κεξηθά ρωξίο θακηά 

από κέξνπο καο αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρωξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζεο 

εληόο πέληε (5) εκεξώλ, από ηελ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο.  
Απνδερόκαζηε λα παξαηείλνπκε ηελ ηζρύ ηεο εγγύεζεο ύζηεξα από απιό έγγξαθν ηεο 

Τπεξεζίαο ζαο, κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη ην ζρεηηθό αίηεκά ζαο ζα καο ππνβιεζεί πξηλ από 

ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο.  
ε πεξίπηωζε θαηάπηωζεο ηεο εγγύεζεο, ην πνζό ηεο θαηάπηωζεο ππόθεηηαη ζην ηζρύνλ 

ηέινο ραξηνζήκνπ.  
Η παξνύζα ηζρύεη κέρξη θαη ηελ...........................................  
Βεβαηνύηαη ππεύζπλα όηη ην πνζό ηωλ εγγπεηηθώλ καο επηζηνιώλ πνπ έρνπλ δνζεί ζην 
Γεκόζην θαη ηα ΝΠΓΓ ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζό ηεο παξνύζαο, δελ ππεξβαίλεη ην όξην 
ηωλ εγγπήζεωλ πνπ έρεη θαζνξηζζεί από ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ γηα ηελ Σξάπεδά καο. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





38 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β: ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 
 

       

(πκπιεξψλεηαη απφ ηνλ δηαγσληδφκελν νηθνλνκηθφ θνξέα)  

ΠΡΟ ΣΖ  ΓΖ.Κ.Δ.Π.Α.Ο ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ  ΟΡΔΣΗΑΓΑ, γηα ηελ:  

ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΑ: «ΔΝΟΗΚΗΑΖ ΔΞΔΓΡΑ, ΗΚΡΗΧΜΑΣΧΝ, 

ΦΧΣΗΣΗΚΟΤ & ΖΥΖΣΗΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ 2018» 

ΠΡ/ΜΟ:74.276,00€ ΜΔ ΦΠΑ 24% 

ΑΡ. ΜΔΛΔΣΖ: 33/2018 

CPV: 31518600-6, 32342410-9,3134300-2, 

44212310-5,45237000-7 

Κ.Α: 15.6471.01 (ΓΖ.Κ.Δ.Π.Α.Ο.)  

ΣΟΗΥΔΗΑ ΓΗΑΓΧΝΗΕΟΜΔΝΟΤ – ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΦΟΡΔΑ : 

EΠΧΝΤΜΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ: 

Γ/ΝΖ: 

ΓΟΤ/ΑΦΜ: 

ΣΖΛ/ΦΑΞ: 

Έιαβα γλψζε ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο θαη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηεο 

κειέηεο , ηνπο νπνίνπο απνδέρνκαη.  

(Οη δηαγσληδφκελνη ζα πξέπεη λα θαηαζέηνπλ πιήξσο ζπκπιεξσκέλν ην 

ππφδεηγκα ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο. Αλαιπηηθφηεξα,  

 ζηε ζηήιε ηνπ ππνδείγκαηνο κε ηίηιν: «ΑΡΗΘΜΟ  ΔΛΗΓΑ ΣΟΤ 

ΔΝΣΤΠΟΤ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΠΡΟΓΗΑΡΓΑΦΧΝ (MANUAL 

θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξείαο) ζα ζπκπιεξψλεηαη κε ζαθήλεηα ν αξηζκφο 

ηεο ζειίδαο  ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ (MANUAL θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξείαο) 

ζε πεξίπησζε εθηελνχο εληχπνπ ζα επηζεκαίλεηαη επδηάθξηηα ε αθξηβήο 

ζέζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ,  

 ζηε ζηήιε ηνπ ππνδείγκαηνο κε ηίηιν: «πηζηνπνηεηηθά, δήισζε 

ζπκκφξθσζεο, βεβαηψζεηο, Τπεχζπλεο Γειψζεηο» ζα αλαθέξεηαη ην 

ζπγθεθξηκέλν έληππν πνπ θαηαηίζεηαη.. 
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ΟΜΑΓΑ ΔΚΓΖΛΧΔΧΝ Α:«24ε  πλάληεζε Νέσλ Άξδαο 2018»      

α/α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΚΑΗ ΓΗΑΡΚΔΗΑ  ΔΚΓΖΛΧΖ ΚΑΣΑ ΣΖΝ 

ΟΠΟΗΑ ΑΠΑΗΣΔΗΣΑΗ ΔΝΟΗΚΗΑΖ 

ΔΞΔΓΡΑ,ΗΚΡΗΧΜΑΣΧΝ, ΦΧΣΗΣΗΚΟΤ & ΖΥΖΣΗΚΟΤ 

ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ 

 ΑΡΗΘΜΟ  ΔΛΗΓΑ 

ΣΟΤ ΔΝΣΤΠΟΤ 

ΣΔΥΝΗΚΧΝ 

ΠΡΟΓΗΑΡΓΑΦΧΝ 

(MANUAL 

θαηαζθεπάζηξηαο 

εηαηξείαο) 

ΠΗΣΟΠΟΗΖΣΗΚΑ, 

ΓΖΛΧΖ 

ΤΜΜΟΡΦΧΖ, 

ΒΔΒΑΗΧΔΗ, 

YΠΔΤΘΤΝΔ 

ΓΖΛΧΔΗ 

1 «24ε  πλάληεζε Νέσλ Άξδαο 2018»,  Καζηαληέο 

(25 – 29 Ηνπιίνπ 2018) 

  

 Απαηηνχκελνο Ζρεηηθφο Δμνπιηζκφο : 

Φεθηαθή Κνλζφια θεληξηθήο κίμεο ηνπιάρηζηνλ 48 

θαλαιηψλ εηζφδνπ θαη 8 ηνπιάρηζηνλ θαλαιηψλ εμφδνπ 

(AUX)+L,R,C.  

 

Φεθηαθή Κνλζφια κφληηνξ κίμεο 52 θαλαιηψλ εηζφδνπ θαη 

48 θαλαιηψλ εμφδνπ (AUX)+L,R,C., κε γξαθηθνχο 

ηζνζηαζκηζηέο ζε φιεο ηεο εμφδνπο θαη 4 κνλάδεο εθέ. 

 

Δλεξγφ spliter 48 θαλαιηψλ 1 είζνδν ζε 4 εμφδνπο αλά 

θαλάιη. 

 

Croscable 4 δξφκσλ γηα ηελ κε θαηαπφλεζε ησλ 

πνιπθαισδίσλ ηνπ ζπζηήκαηνο, ζπκπιήξσζε θαισδίσλ 

πηζαλνχ ζπκπιεξσκαηηθνχ εμνπιηζκνχ ησλ θαιιηηερλψλ, 

γηα ηελ κε δηαθνπή ηεο ζπλαπιίαο. 

 

χζηεκα ερείσλ θξεκαζηφ θάζεην κε 120ν  νξηδφληηαο 

δηαζπνξάο, (Line Array) ηεζζάξσλ ελεξγψλ δξφκσλ (4 way 

active), 30.000 watt rms κε ηνπο εληζρπηέο θαη επεμεξγαζηέο 

ηνπ. (16 δνξπθφξνπο κε κεγάθσλα 12” ή 15”) (24 

δνξπθφξνπο κε κεγάθσλα 8” ή 10”) + (24 SUB 18”) ή (12 

SUB 2x18”). 

 

6xΜφληηνξ ερεία θσλήο κε ηνπο εληζρπηέο ηνπο ελεξγά κε 

επεμεξγαζηή (15”+2”). 

 

8ΥΜφληηνξ ερεία κε ηνπο εληζρπηέο ηνπο (12”+2”). 

 

8ΥΜφληηνξ ερεία κε ηνπο εληζρπηέο ηνπο (15”+2”). 

 

2 ερνζηήιεο ερείσλ  γηα  SIDE κε ηνπο εληζρπηέο ηνπο ηξηψλ 
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δξφκσλ ελεξγά κε επεμεξγαζηή (2ρ18”+2ρ12”+3”)  

 

Έλα ζχζηεκα ερείσλ κε ηνπο εληζρπηέο ηνπο πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ πηζαλφλ ζε άιινπο ρψξνπο (πάξηη, 

Οξρήζηξεο, θ.ι.π.). χλνιν 10.000 watt rms. 

 

Μηθξφθσλα ελζχξκαηα, Καιψδηα, Πξνζαξκνζηέο νξγάλσλ 

(DI) ζχκθσλα κε ηα θαλάιηα ησλ θνλζφισλ πνπ ζα 

ρξεηαζηνχλ.  

 

10 Αζχξκαηα κηθξφθσλα ζπλδεδεκέλα κε θεληξηθή θεξαία ή 

απηφλνκεο κνλάδεο. 

 

χζηεκα AVIOM κε 12 θνλζνιάθηα  θαη αθνπζηηθά Δ5. 

 

8 αζχξκαηεο ζπζθεπέο αθνπζηηθψλ ζηέξεν κε θεληξηθή 

θεξαία ή απηφλνκεο κνλάδεο. 

 

6  ελζχξκαηεο ζπζθεπέο αθνπζηηθψλ ζηέξεν. 

 

8 αθνπζηηθά in ear 2 δξφκσλ. 

 

1 πιήξεο ζεη ληξακο (κε 2 ηνκ θαη 2 βαζηά). 

 

Πηαηίληα κε βάζεηο (Hi-Hat 2ρ14”, Crash 16”17”18”19”20”, 

Ride 20”22”, Splash 10”, China 16”18”). 

 

Κξνπζηά: 3 Κφγθαο, 2 Μπφγθνο, 4 ηπκπάιεο, 1 θνπξηίλα, 3 

πηαηίληα κε βάζεηο (16” & 18” crach, 20” RIDE). 

 

2 εληζρπηέο κπάζνπ (ν έλαο ηνπιάρηζηνλ 700watt κε 

θακπίλεο 4ρ10” +1ρ15”). 

 

2 εληζρπηέο θηζάξαο (φρη κε ιάκπεο). 

 

2 εληζρπηέο θηζάξαο (κε ιάκπεο 100watt κε μερσξηζηή 

θεθαιή θαη θακπίλα 4ρ12”). 

 

2 εληζρπηέο θηζάξαο combo κε ιάκπεο.  
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2 βαξπθεληξπζκέλα πλζεζάτδεξ. 

 

2 φρη βαξπθεληξπζκέλα πλζεζάτδεξ. 

 

1 ειεθηξηθφ πηάλν έπηπιν.  

 

χζηεκα κε κίθηε 4 θαλαιηψλ θαη δχν CD player κε mp3 

γηα DJ. 

 

Bacline βάζε ησλ RIDERS  ησλ ζπγθξνηεκάησλ 

 

Απαηηνχκελνο Δμνπιηζκφο Φσηηζκνχ: 

 

42 θεθαιέο BEAM 5R – 7R 

 

24 θεθαιέο  LED WASH  

 

7  Ρνκπνηηθέο θεθαιέο wash cmy 700 - 1200 

 

20 πξνβνιείο Par 64 κε ιάκπα 1000 watt cp61 κε πνηθηιία 

δειαηηλψλ 

 

2 ζεηξέο aircraft (8xPar 64, 250watt ην θάζε έλα) 

 

9 strobe 1500 watt 

 

8 bliders 4light 

 

12 ζεαηξηθνί πξνβνιείο 1.000 watt 

 

2 θαλφληα παξαθνινχζεζεο 2.5ΟΟ watt 

 

Κνλζφια θσηηζκνχ 1024 θαλαιηψλ DMX γηα δηαρείξηζε ησλ 

ξνκπνηηθψλ 

 

Κνλζφια θσηηζκνχ 512 θαλαιηψλ DMX γηα δηαρείξηζε ηνπ 
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ζεξκνχ θσηηζκνχ 

 

2 κεραλέο θαπλνχ  

 

2 κεραλέο νκίριεο  

 

Απαηηνχκελνο Δμνπιηζκφο Δηθφλαο -θεληθψλ: 

 

3 Κάκεξεο. 

 

2 DVD Player. 

 

 1 Laptop. 

 

Led Sceen  30 ηεηξαγσληθά κέηξα θαη server  

 

Κνλζφια εηθφλαο κε 8 εηζφδνπο θαη εθθέ 

 

1 Πξνβνιηθφ κε θσηεηλφηεηα 4.500 Lumens  

 

1 νζφλε νπίζζηαο πξνβνιήο 4mx3m  

 

Απαηηνχκελα Ηθξηψκαηα Αινπκηλίνπ-πζηήκαηα  

Αλχςσζεηο: 

 

Ζιεθηξηθφ ζθεπαζηφ ζχζηεκα αλχςσζεο βαξηάο 

θαηαζθεπήο απνηεινχκελν απφ 40cm truss Heavy Duty  κε 

δηαζηάζεηο: Μήθνο 12-14 κέηξα, Βάζνο 10 κέηξα, Ύςνο 8-

10 κέηξα, κε κπξνζηηλή, θεληξηθή θαη νπίζζηα ηξάζα 12-14 

κέηξα. 

 

6 Σδίληα θαη ηξάζεο ζχλνιν 30 κέηξσλ φρη απαξαίηεηα 

βαξέσο ηχπνπ γηα ρξήζε ζε άιια  ζεκεία ησλ εθδειψζεσλ 

(φρη ζε θαίξηα ζεκεία ηεο κεγάιεο ζθελήο ησλ ζπλαπιηψλ).  

Απαηηνχκελεο εμέδξεο : 

χλνιν εμέδξαο 200 η.κ.,  κε δχν ζθάιεο θαη θάγθεια 

αζθαιείαο. Δμέδξα κεγάισλ ζπλαπιηψλ χςνπο 1,70κ 

ηνπιάρηζηνλ. Γηάθνξα riser επί ηεο θεληξηθήο ζθελήο χςνπο 
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απφ 20 έσο 80 cm. 

 

Δμέδξα γηα πίζηα ρνξνχ χςνπο 40-50 cm. 

 

 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ……………… 

 

ΤΠΟΓΡΑΦΖ - ΦΡΑΓΗΓΑ 

 

 

 

 

ΟΜΑΓΑ ΔΚΓΖΛΧΔΧΝ Β:«Λνηπέο εθδειψζεηο» 

α/α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΚΑΗ ΓΗΑΡΚΔΗΑ  

ΔΚΓΖΛΧΖ ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΟΠΟΗΑ 

ΑΠΑΗΣΔΗΣΑΗ ΔΝΟΗΚΗΑΖ 

ΔΞΔΓΡΑ,ΗΚΡΗΧΜΑΣΧΝ, 

ΦΧΣΗΣΗΚΟΤ & ΖΥΖΣΗΚΟΤ 

ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ 

ΑΡΗΘΜΟ  

ΔΛΗΓΑ ΣΟΤ 

ΔΝΣΤΠΟΤ 

ΣΔΥΝΗΚΧΝ 

ΠΡΟΓΗΑΡΓΑΦΧΝ 

(MANUAL 

θαηαζθεπάζηξηαο 

εηαηξείαο) 

ΠΗΣΟΠΟΗΖΣΗΚΑ, 

ΓΖΛΧΖ 

ΤΜΜΟΡΦΧΖ, 

ΒΔΒΑΗΧΔΗ, 

YΠΔΤΘΤΝΔ 

ΓΖΛΧΔΗ 

1. «Γηνξηέο παιηνχ ζηαζκνχ», Οξεζηηάδα (16 

Ηνπλίνπ 2018)  

  

 Απαηηνχκελνο Ζρεηηθφο Δμνπιηζκφο: 

 

Ζρεηηθφ ζχζηεκα 5.000 w 

 

1 Κνλζφια θεληξηθήο κίμεο 32 θαλαιηψλ 

εηζφδνπ θαη 6 θαλαιηψλ εμφδνπ 

(AUX)+L,R,C. κε γξαθηθνχο ηζνζηαζκηζηέο 

ζε φιεο ηεο εμφδνπο θαη 4 κνλάδεο εθέ, 

 

1 Κνλζφια κφληηνξ κίμεο 16 θαλαιηψλ 

εηζφδνπ θαη 6 θαλαιηψλ εμφδνπ 

(AUX)+L,R,C. κε γξαθηθνχο ηζνζηαζκηζηέο 

ζε φιεο ηεο εμφδνπο θαη  

 

2 κνλάδεο εθέ, 
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8x Μφληηνξ ερεία κε ηνπο εληζρπηέο ηνπο 

 

Μηθξφθσλα ελζχξκαηα, Καιψδηα,  

 

Πξνζαξκνζηέο νξγάλσλ (DI) ζχκθσλα κε 

ηα θαλάιηα ησλ θνλζφισλ πνπ ζα 

ρξεηαζηνχλ.  

 

1splitter παζεηηθφ 32ch 1:2 

 

Απαηηνχκελνο Δμνπιηζκφο Φσηηζκνχ: 

 

4 ζθάθεο (400 w ε θάζε ιάκπα) κε ηξίπνδεο 

 

Απαηηνχκελεο Δμέδξεο: 

 

Ζ ζπλνιηθή επηθάλεηα ησλ εμεδξψλ ζα είλαη 

75ηκ. ηεηξαγσληθά κέηξα γηα ρξήζε απφ 

Οξρήζηξα θαη ρνξσδίεο κε επίπεδα 

ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο. 

 

2 «Οξέζηεηα 2018», Οξεζηηάδα (22 – 28 

Ηνπλίνπ 2018) 

  

 Απαηηνχκελνο Ζρεηηθφο Δμνπιηζκφο :  

 

Κνλζφια θεληξηθήο κίμεο 48 θαλαιηψλ 

εηζφδνπ θαη 8 θαλαιηψλ εμφδνπ 

(AUX)+L,R,C. Γξαθηθφ equalizer 2x31 

πεξηνρψλ, 16 ch Additional Compressor, 

12ch x Gates – Drawmer, 4 κνλάδεο εθέ  

θαη 1 x Digital recorder, 1 x CD player. 

 

Φεθηαθή θνλζφια κφληηνξ κίμεο 48 

θαλαιηψλ εηζφδνπ θαη 12 θαλαιηψλ εμφδνπ 

ηνπιάρηζηνλ (AUX)+L,R,C., κε γξαθηθνχο 

ηζνζηαζκηζηέο ζε φιεο ηεο εμφδνπο θαη 4 

κνλάδεο εθέ κε ελεξγφ spliter 48 θαλαιηψλ 

1 είζνδν ζε 4 εμφδνπο αλά θαλάιη. 

 

χζηεκα ερείσλ θξεκαζηφ θάζεην κε 120
ν
  

νξηδφληηαο δηαζπνξάο, (Line Array) 
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ηεζζάξσλ ελεξγψλ δξφκσλ (4 way active). 

10.000 watt rms κε ηνπο εληζρπηέο θαη 

επεμεξγαζηέο ηνπ. (8 δνξπθφξνπο κε 

κεγάθσλα 12” - 15”) ή (12 δνξπθφξνπο κε 

κεγάθσλα 8” - 10”) + (8 SUB 18”) ή (4 SUB 

2x18”). 

 

4xΜφληηνξ ερεία θσλήο κε ηνπο εληζρπηέο 

ηνπο ελεξγά κε επεμεξγαζηή (15”+2”). 

 

8xΜφληηνξ ερεία κε ηνπο εληζρπηέο ηνπο 

(15”+2”). 

Μηθξφθσλα ελζχξκαηα, Καιψδηα, 

Πξνζαξκνζηέο νξγάλσλ (DI) ζχκθσλα κε 

ηα θαλάιηα ησλ θνλζφισλ πνπ ζα 

ρξεηαζηνχλ.  

 

1 κεηαιιφθσλν  

 

1 μπιφθσλν 

 

2 –tom toms with stand 14’’-16’’  

 

1 ζεη cymbals (splash 10΄΄, crash 14΄΄, 16΄΄ 

and 18΄΄) with stands 

  

1 ζεη of bongos  

 

1 bar wind chimes (curtain) 36 bars  

 

 2 congas 

  

15 music stands with lights 

 

14 θαξέθιεο ρσξίο κπξάηζν 

  

6 Instrument stands (guitars, bouzouki) 

 

1 ειεθηξηθφ πηάλν έπηπιν  
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2 εληζρπηέο θηζάξαο combo κε ιάκπεο  

 

1 εληζρπηήο κπάζνπ κε θακπίλα 4x10”  

 

1 πιήξεο ζεη drums κε  10’’-12’’-14’’-16’’  

tom-22΄, BD - 2 snares θαη κε  9 stands for 

cymbals, 1 ζεη Hi-Hat. 

 

1 ζεη cymbals (hi-hat 14’’, Ride 20’’, Crash 

16’’, Crash 18’’, splash 10’’) 

 

Απαηηνχκελνο Δμνπιηζκφο Φσηηζκνχ : 

 

12 x Par61  

 

16 Led Par  

 

6 PC 1000W 

 

2 four light 

 

2 follow spot 

 

4  Ρνκπνηηθέο θεθαιέο spot cmy 1200  

 

4 Ρνκπνηηθέο θεθαιέο BEAM  7R  

 

2 x 4Light (650 watt) 

 

 Κνλζφια θσηηζκνχ 512 θαλαιηψλ DMX  

 

Κνλζφια εηθφλαο 12 θαλαιηψλ εηζφδνπ  

 

1 Κάκεξα,  
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2 DVD Player 

 

1 Laptop 

 

1 κεραλή νκίριεο  

 

Φσηηζηηθή κνλάδα θαλφλη follow-spot 

1200w 

 

Ρπζκηζηέο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

(DIMMER PACK) 

 

Απαηηνχκελεο Δμέδξεο 

 

Ζ ζπλνιηθή επηθάλεηα ησλ εμεδξψλ ζα είλαη 

75η.κ., κε επίπεδα, γηα ρξήζε απφ νξρήζηξα 

θαη ρνξσδίεο. 

 

Απαηηνχκελα ηθξηψκαηα αινπκηλίνπ - 

ζπζηήκαηα αλχςσζεο: 

 

2 πζηήκαηα Σξάζαο 30εθ. x 30εθ. , κήθνο 

12 κέηξα , ζε ζρήκα Π , χςνπο 6 κέηξα  κε 

κνηέξ. 

 

3 «Γηνξηή Πίηαο – Μειίλαο», Φηειηά (21 

Ηνπιίνπ 2018) 

  

 Απαηηνχκελνο Ζρεηηθφο Δμνπιηζκφο : 

 

Ζρεηηθφ ζχζηεκα 5.000 w 

 

1 Κνλζφια θεληξηθήο κίμεο 32 θαλαιηψλ 

εηζφδνπ θαη 6 θαλαιηψλ εμφδνπ 

(AUX)+L,R,C. κε γξαθηθνχο ηζνζηαζκηζηέο 

ζε φιεο ηεο εμφδνπο θαη  

 

4 κνλάδεο εθέ, 

 

1 Κνλζφια κφληηνξ κίμεο 16 θαλαιηψλ 

εηζφδνπ θαη 6 θαλαιηψλ εμφδνπ 
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(AUX)+L,R,C. κε γξαθηθνχο ηζνζηαζκηζηέο 

ζε φιεο ηεο εμφδνπο θαη  

 

2 κνλάδεο εθέ, 

 

8xΜφληηνξ ερεία κε ηνπο εληζρπηέο ηνπο 

12’’ 3 δξφκσλ 

Μηθξφθσλα ελζχξκαηα, Καιψδηα,  

 

Πξνζαξκνζηέο νξγάλσλ (DI) ζχκθσλα κε 

ηα θαλάιηα ησλ θνλζφισλ πνπ ζα 

ρξεηαζηνχλ.  

 

1splitter παζεηηθφ 32ch 1:2 

 

Απαηηνχκελoο Δμνπιηζκφο Φσηηζκνχ: 

 

4 ζθάθεο (400 w ε θάζε ιάκπα) κε ηξίπνδεο 

 

4 «Βχζζεηα 2018», Ν. Βχζζα (24 – 25 Ηνπιίνπ 

2018) 

  

 Απαηηνχκελνο  Ζρεηηθφο Δμνπιηζκφο: 

 

Ζρεηηθφ ζχζηεκα 5.000w 

 

1 Κνλζφια θεληξηθήο κίμεο 32 θαλαιηψλ 

εηζφδνπ θαη 6 θαλαιηψλ εμφδνπ 

(AUX)+L,R,C. κε γξαθηθνχο ηζνζηαζκηζηέο 

ζε φιεο ηεο εμφδνπο θαη  

 

4 κνλάδεο εθέ, 

 

1 Κνλζφια κφληηνξ κίμεο 16 θαλαιηψλ 

εηζφδνπ θαη 6 θαλαιηψλ εμφδνπ 

(AUX)+L,R,C. κε γξαθηθνχο ηζνζηαζκηζηέο 

ζε φιεο ηεο εμφδνπο θαη  

 

2 κνλάδεο εθέ, 
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8xΜφληηνξ ερεία κε ηνπο εληζρπηέο ηνπο 

 

Μηθξφθσλα ελζχξκαηα, Καιψδηα,  

 

Πξνζαξκνζηέο νξγάλσλ (DI) ζχκθσλα κε 

ηα θαλάιηα ησλ θνλζφισλ πνπ ζα 

ρξεηαζηνχλ.  

 

1splitter παζεηηθφ 32ch 1:2 

 

Απαηηνχκελoο Δμνπιηζκφο Φσηηζκνχ: 

 

4 ζθάθεο (400 w ε θάζε ιάκπα) κε ηξίπνδεο 

 

Απαηηνχκελεο εμέδξεο  

Δμέδξα 40 ηεηξαγσληθά, χςνο 80 εθ. κε δχν 

ζθάιεο. 

 

5 «Γηνξηή Καιακπνθηνχ», Ρίδηα (27 Ηνπιίνπ 

2018) 

  

 Απαηηνχκελνο Ζρεηηθφο Δμνπιηζκφο : 

 

Ζρεηηθφ ζχζηεκα 5.000w 

 

1 Κνλζφια θεληξηθήο κίμεο 32 θαλαιηψλ 

εηζφδνπ θαη 6 θαλαιηψλ εμφδνπ 

(AUX)+L,R,C. κε γξαθηθνχο ηζνζηαζκηζηέο 

ζε φιεο ηεο εμφδνπο θαη  

 

4 κνλάδεο εθέ, 

 

1 Κνλζφια κφληηνξ κίμεο 16 θαλαιηψλ 

εηζφδνπ θαη 6 θαλαιηψλ εμφδνπ 

(AUX)+L,R,C. κε γξαθηθνχο ηζνζηαζκηζηέο 

ζε φιεο ηεο εμφδνπο θαη  

 

2 κνλάδεο εθέ, 

 

8x Μφληηνξ ερεία κε ηνπο εληζρπηέο ηνπο 
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Μηθξφθσλα ελζχξκαηα, Καιψδηα,  

 

Πξνζαξκνζηέο νξγάλσλ (DI) ζχκθσλα κε 

ηα θαλάιηα ησλ θνλζφισλ πνπ ζα 

ρξεηαζηνχλ.  

 

1 splitter παζεηηθφ 32ch 1:2 

 

Απαηηνχκελνο Δμνπιηζκφο  Φσηηζκνχ: 

4 ζθάθεο (400w ε θάζε ιάκπα) κε 

ηξίπνδεο 

 

6 «σηήξεηα», Κππξίλνο (6 Απγνχζηνπ 2018)   

 Απαηηνχκελνο Ζρεηηθφο Δμνπιηζκφο: 

 

Ζρεηηθφ ζχζηεκα 5.000w 

 

1 Κνλζφια θεληξηθήο κίμεο 32 θαλαιηψλ 

εηζφδνπ θαη 6 θαλαιηψλ εμφδνπ 

(AUX)+L,R,C. κε γξαθηθνχο ηζνζηαζκηζηέο 

ζε φιεο ηεο εμφδνπο θαη 4 κνλάδεο εθέ, 

 

1 Κνλζφια κφληηνξ κίμεο 16 θαλαιηψλ 

εηζφδνπ θαη 6 θαλαιηψλ εμφδνπ 

(AUX)+L,R,C. κε γξαθηθνχο ηζνζηαζκηζηέο 

ζε φιεο ηεο εμφδνπο θαη  

 

2 κνλάδεο εθέ, 

 

8x Μφληηνξ ερεία κε ηνπο εληζρπηέο ηνπο 

 

Μηθξφθσλα ελζχξκαηα, Καιψδηα,  

 

Πξνζαξκνζηέο νξγάλσλ (DI) ζχκθσλα κε 

ηα θαλάιηα ησλ θνλζφισλ πνπ ζα 

ρξεηαζηνχλ.  

 

1 splitter παζεηηθφ 32ch 1:2 
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Απαηηνχκελνο Δμνπιηζκφο Φσηηζκνχ: 

 

4 ζθάθεο (400w ε θάζε ιάκπα) κε ηξίπνδεο 

 

7 «Φεζηηβάι Γθάηληαο», Πεληάινθνο (11 

Απγνχζηνπ 2018) 

  

 Απαηηνχκελνο Ζρεηηθφο Δμνπιηζκφο: 

 

Ζρεηηθφ ζχζηεκα 5.000w 

 

1 Κνλζφια θεληξηθήο κίμεο 32 θαλαιηψλ 

εηζφδνπ θαη 6 θαλαιηψλ εμφδνπ 

(AUX)+L,R,C. κε γξαθηθνχο ηζνζηαζκηζηέο 

ζε φιεο ηεο εμφδνπο θαη  

 

4 κνλάδεο εθέ, 

 

1 Κνλζφια κφληηνξ κίμεο 16 θαλαιηψλ 

εηζφδνπ θαη 6 θαλαιηψλ εμφδνπ 

(AUX)+L,R,C. κε γξαθηθνχο ηζνζηαζκηζηέο 

ζε φιεο ηεο εμφδνπο θαη  

 

2 κνλάδεο εθέ, 

 

8x Μφληηνξ ερεία κε ηνπο εληζρπηέο ηνπο 

 

Μηθξφθσλα ελζχξκαηα, Καιψδηα,  

 

Πξνζαξκνζηέο νξγάλσλ (DI) ζχκθσλα κε 

ηα θαλάιηα ησλ θνλζφισλ πνπ ζα 

ρξεηαζηνχλ.  

 

1 splitter παζεηηθφ 32ch 1:2 

 

Απαηηνχκελoο Δμνπιηζκφο Φσηηζκνχ: 

 

4 ζθάθεο (400 w ε θάζε ιάκπα) κε ηξίπνδεο 
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8 «Θενηφθεηα», Φπιάθην (22 - 23 Απγνχζηνπ 

2018) 

  

 Απαηηνχκελνο Ζρεηηθφο Δμνπιηζκφο: 

 

Ζρεηηθφ ζχζηεκα 8.000w 

 

1 Κνλζφια θεληξηθήο κίμεο 32 θαλαιηψλ 

εηζφδνπ θαη 6 θαλαιηψλ εμφδνπ 

(AUX)+L,R,C. κε γξαθηθνχο ηζνζηαζκηζηέο 

ζε φιεο ηεο εμφδνπο θαη  

 

4 κνλάδεο εθέ, 

 

1 Κνλζφια κφληηνξ κίμεο 32 θαλαιηψλ 

εηζφδνπ θαη 16 θαλαιηψλ εμφδνπ 

(AUX)+L,R,C. κε γξαθηθνχο ηζνζηαζκηζηέο 

ζε φιεο ηεο εμφδνπο θαη  

 

4 κνλάδεο εθέ, 

 

8xΜφληηνξ ερεία κε ηνπο εληζρπηέο ηνπο 

12’’ 3 δξφκσλ 

 

4 x Mφληηνξ ερεία κε ηνπο εληζρπηέο ηνπο 

15’’ 3 δξφκσλ 

 

1 ζεη ληξακο 

 

1 εληζρπηήο κπάζνπ 

 

1 εληζρπηήο θηζάξαο 

 

Μηθξφθσλα ελζχξκαηα, Καιψδηα,  

 

Πξνζαξκνζηέο νξγάλσλ (DI) ζχκθσλα κε 

ηα θαλάιηα ησλ θνλζφισλ πνπ ζα 

ρξεηαζηνχλ.  
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1 splitter παζεηηθφ 32ch 1:2 

Απαηηνχκελoο Δμνπιηζκφο  Φσηηζκνχ: 

 

8 led par RGBw 

Κνλζφια θσηηζκνχ 12ch 

 

4 ζθάθεο (400w ε θάζε ιάκπα) κε ηξίπνδεο 

 

Απαηηνχκελα Ηθξηψκαηα Αινπκηλίνπ - 

πζηήκαηα Αλχςσζεο : 

 

1  truss 30cm x 30cm , 12m  ζε ζρήκα "Π" 

κε ηδίληα. 

 

Απαηηνχκελεο εμέδξεο: 

Η ζςνολική επιθάνεια ηων εξεδπών θα είναι 

75η.μ., με επίπεδα,για σπήζη οπσήζηπαρ και 

σοπωδίαρ. 

 

9 «Απγνπζηηάηηθν Φεγγάξη», Γίθαηα (25 

Απγνχζηνπ 2018) 

  

 Ζρεηηθφ ζχζηεκα 10.000w 

 

1 Κνλζφια  θεληξηθήο κίμεο 48 θαλαιηψλ 

εηζφδνπ θαη 8 θαλαιηψλ εμφδνπ 

(AUX)+L,R,C. κε γξαθηθνχο ηζνζηαζκηζηέο 

ζε φιεο ηεο εμφδνπο θαη  

 

4 κνλάδεο εθέ, 

ή 1 ςεθηαθή θνλζφια 48 θαλαιηψλ εηζφδνπ 

θαη 16 θαλαιηψλ εμφδνπ. 

 

1 Κνλζφια κφληηνξ κίμεο ςεθηαθή 32 

θαλαιηψλ  εηζφδνπ θαη 16 θαλαιηψλ εμφδνπ 

 

8x Μφληηνξ ερεία κε ηνπο εληζρπηέο ηνπο 

12’’ 3 δξφκσλ 

 

4x Μφληηνξ ερεία κε ηνπο εληζρπηέο ηνπο 
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15’’ 3 δξφκσλ 

 

1 ζεη ληξακο 

 

1εληζρπηήο κπάζνπ 400 watt 

 

2 εληζρπηέο θηζάξαο 

 

1 ειεθηξηθφ πηάλν stage  

Μηθξφθσλα ελζχξκαηα, Καιψδηα, 

Πξνζαξκνζηέο νξγάλσλ (DI) ζχκθσλα κε 

ηα θαλάιηα ησλ θνλζφισλ πνπ ζα 

ρξεηαζηνχλ.  

 

1 splitter παζεηηθφ 48ch  1:2 

 

Απαηηνχκελνο Δμνπιηζκφο Φσηηζκνχ: 

24  πξνβνιείο Par 64 κε ιάκπα 1000 w cp61 

κε πνηθηιία δειαηηλψλ 

 

8 ζεαηξηθνί πξνβνιείο 

 

8 led par RGBw 

 

4 ξνκπνηηθέο θεθαιέο 575 spot  CMY 

 

4 ξνκπνηηθέο θεθαιέο beam   7R  ιάκπα 

 

Κνλζφια θσηηζκνχ 2048 θαλαιηψλ DMX 

γηα δηαρείξηζε ηνπ ζεξκνχ θσηηζκνχ, led 

par θαη ξνκπνηηθψλ 

 

Ρπζκηζηέο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

(DIMMER PACK) 

 

Απαηηνχκελα Ηθξηψκαηα Αινπκηλίνπ - 

πζηήκαηα Αλχςσζεο : 
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2  truss 30cm x 30cm , 12m  ζε ζρήκα "Π" 

κε ηδίληα. 

10 «Φαλνχξεηα», Οηλφε (25 – 27 Απγνχζηνπ 

2018) 

  

 Απαηηνχκελνο Ζρεηηθφο Δμνπιηζκφο : 

Ζρεηηθφ ζχζηεκα 5.000w 

 

1 Κνλζφια θεληξηθήο κίμεο 32 θαλαιηψλ 

εηζφδνπ θαη 6 θαλαιηψλ εμφδνπ 

(AUX)+L,R,C. κε γξαθηθνχο ηζνζηαζκηζηέο 

ζε φιεο ηεο εμφδνπο θαη  

 

4 κνλάδεο εθέ, 

 

1 Κνλζφια κφληηνξ κίμεο 16 θαλαιηψλ 

εηζφδνπ θαη 6 θαλαιηψλ εμφδνπ 

(AUX)+L,R,C. κε γξαθηθνχο ηζνζηαζκηζηέο 

ζε φιεο ηεο εμφδνπο θαη  

 

2 κνλάδεο εθέ, 

 

8Υ Μφληηνξ ερεία κε ηνπο εληζρπηέο ηνπο 

12’’ 3 δξφκσλ 

 

Μηθξφθσλα ελζχξκαηα, Καιψδηα,  

 

Πξνζαξκνζηέο νξγάλσλ (DI) ζχκθσλα κε 

ηα θαλάιηα ησλ θνλζφισλ πνπ ζα 

ρξεηαζηνχλ.  

 

1splitter παζεηηθφ 32ch 1:2 

 

Απαηηνχκελα Φσηηζηηθά: 

 

4 ζθάθεο (400w ε θάζε ιάκπα) κε ηξίπνδεο 

 

Απαηηνχκελεο εμέδξεο: 

 

Η ζςνολική επιθάνεια ηων εξεδπών θα είναι 

75η.μ., με επίπεδα, για σπήζη οπσήζηπαρ και  
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σοπωδίαρ. 

11 «19
ν
 Παλειιήλην Φεζηηβάι Δξαζηηερληθνχ 

Θεάηξνπ», Οξεζηηάδα (25 Απγνχζηνπ – 02 

επηεκβξίνπ 2018) 

  

 Απαηηνχκελνο Ζρεηηθφο Δμνπιηζκφο: 

 

1 Απηνεληζρπφκελε θνλζφια 16ch 2000watt 

 

8 Ζρεία 12’’ 3 δξφκσλ  

 

6 Μηθξφθσλα ελζχξκαηα 

 

2 Μηθξφθσλα Αζχξκαηα 

 

Καιψδηα ζχκθσλα κε ηα θαλάιηα ηεο 

θνλζφιαο πνπ ζα ρξεηαζηνχλ 

 

1 Μίθηεο DJ 4 ch 

 

2 CD-Player 

 

1 Πξνβνιηθφ κε θσηεηλφηεηα 4500 lumens 

 

1 Οζφλε νπίζζηαο πξνβνιήο 4x3 

 

Απαηηνχκελνο  Δμνπιηζκφο Φσηηζκνχ: 

 

12 πξνβνιείο PAR 64 κε ιάκπα 1.000 w 

cp61 κε πνηθηιία δειαηηλψλ 

 

16 ζεαηξηθνί  πξνβνιείο 1.000w 

 

1 θνλζφια θσηηζκνχ 2048 θαλαιηψλ dmx 

γηα δηαρείξηζε ηνπ ζεξκνχ θσηηζκνχ 

 

2 ζθάθεο (400w ε θάζε ιάκπα) 
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Ρπζκηζηέο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (Dimmer 

Pack) 

 

Απαηηνχκελα Ηθξηψκαηα Αινπκηλίνπ – 

πζηήκαηα Αλχςσζεο: 

 

1 χζηεκα Σξάζαο 30εθ. x 30εθ. , κήθνπο 

12 κέηξσλ , ζε ζρήκα «Π» , χςνπο 6 κέηξσλ  

κε ηδίληα. 

12 «Εαινπθηψηηθα», Υεηκψλην (29 Απγνχζηνπ 

2018) 

  

 Απαηηνχκελνο Ζρεηηθφο Δμνπιηζκφο : 

 

1 Κνλζφια κίμεο απηνεληζρπφκελε  2.000w, 

16 θαλαιηψλ εηζφδνπ θαη 6 θαλαιηψλ 

εμφδνπ (AUX)+L,R,C. κε 2 κνλάδεο εθέ. 

 

2x Μφληηνξ ερεία κε ηνπο εληζρπηέο ηνπο 

12’’ 3 δξφκσλ 

 

Μηθξφθσλα ελζχξκαηα, Καιψδηα,  

 

Πξνζαξκνζηέο νξγάλσλ (DI) ζχκθσλα κε 

ηα θαλάιηα ησλ θνλζφισλ πνπ ζα 

ρξεηαζηνχλ.  

 

Απαηηνχκελoο Δμνπιηζκφο Φσηηζκνχ:  

2 ζθάθεο (400w ε θάζε ιάκπα) κε ηξίπνδεο. 

  

13 «Βξαδηά κνπζηθήο ζηνλ Αε Γηψξγε 

Λεπηήο», Λεπηή 

(1 επηεκβξίνπ 2018) 
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 Απαηηνχκελνο Ζρεηηθφο Δμνπιηζκφο: 

 

Ζρεηηθφ ζχζηεκα 5.000w 

 

1 Κνλζφια θεληξηθήο κίμεο 32 θαλαιηψλ 

εηζφδνπ θαη 6 θαλαιηψλ 

εμφδνπ(AUX)+L,R,C. κε γξαθηθνχο 

ηζνζηαζκηζηέο ζε φιεο ηεο εμφδνπο θαη  

 

4 κνλάδεο εθέ, 

 

1 Κνλζφια κφληηνξ κίμεο 16 θαλαιηψλ 

εηζφδνπ θαη 6 θαλαιηψλ 

εμφδνπ(AUX)+L,R,C. κε γξαθηθνχο 

ηζνζηαζκηζηέο ζε φιεο ηεο εμφδνπο θαη  

 

2 κνλάδεο εθέ, 

 

8xΜφληηνξ ερεία κε ηνπο εληζρπηέο ηνπο 

 

Μηθξφθσλα ελζχξκαηα, Καιψδηα,  

 

Πξνζαξκνζηέο νξγάλσλ (DI) ζχκθσλα κε 

ηα θαλάιηα ησλ θνλζνιψλ πνπ ζα 

ρξεηαζηνχλ.  

 

1 splitter παζεηηθφ 32ch 1:2 

 

Απαηηνχκελoο Δμνπιηζκφο Φσηηζκνχ: 

 

4 ζθάθεο (400 w ε θάζε ιάκπα) κε ηξίπνδεο 

 

Απαηηνχκελεο Δμέδξεο 

 

Ζ ζπλνιηθή επηθάλεηα ησλ εμεδξψλ ζα είλαη 

75η.κ., κε επίπεδα,  γηα ρξήζε απφ 

νξρήζηξα θαη ρνξσδίεο. 

 

  

14 «Αγγέισλ Φσο 2018», Οξεζηηάδα (15 – 31   
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Γεθεκβξίνπ 2018) 

 Απαηηνχκελνο  Ζρεηηθφο Δμνπιηζκφο : 

 

Ζρεηηθφ ζχζηεκα 10.000w 

 

1 Κνλζφια  θεληξηθήο κίμεο 32 θαλαιηψλ 

εηζφδνπ θαη 6 θαλαιηψλ εμφδνπ 

(AUX)+L,R,C. κε γξαθηθνχο ηζνζηαζκηζηέο 

ζε φιεο ηεο εμφδνπο θαη 4 κνλάδεο εθέ, 

ή 1 ςεθηαθή θνλζφια 32 θαλαιηψλ εηζφδνπ 

θαη 16 θαλαιηψλ εμφδνπ. 

 

1 Κνλζφια κφληηνξ κίμεο ςεθηαθή 32 

θαλαιηψλ  εηζφδνπ θαη 16 θαλαιηψλ εμφδνπ 

 

8x Μφληηνξ ερεία κε ηνπο εληζρπηέο ηνπο 

 

1 ζεη ληξακο 

 

1ρ εληζρπηήο κπάζνπ 100 watt 

 

2xεληζρπηέο θηζάξαο 

 

1 ειεθηξηθφ πηάλν stage 

Μηθξφθσλα ελζχξκαηα, Καιψδηα,  

 

Πξνζαξκνζηέο νξγάλσλ (DI) ζχκθσλα κε 

ηα θαλάιηα ησλ θνλζφισλ πνπ ζα 

ρξεηαζηνχλ.  

 

1 splitter παζεηηθφ 32ch 1:2 

 

Απαηηνχκελoο Δμνπιηζκφο  Φσηηζκνχ: 

 

12x πξνβνιείο Par 64 κε ιάκπα 1.000 w 

cp61 κε πνηθηιία δειαηηλψλ 

 

8x led par RGBW 
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4 θεθαιέο ξνκπνηηθέο (575) CMY 

 

Κνλζφια θσηηζκνχ 2048 θαλαιηψλ DMX 

γηα δηαρείξηζε ηνπ ζεξκνχ θσηηζκνχ, led 

par θαη ξνκπνηηθψλ 

 

Ρπζκηζηέο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (Dimmer 

Pack)  

 

Απαηηνχκελα Ηθξηψκαηα Αινπκηλίνπ-

πζηήκαηα Αλχςσζεο 

 

χλνιν 60 ηεηξαγσληθά εμέδξα κε χςνο 1m, 

κε ζθέπαζηξν νξνθήο, δεμηά αξηζηεξά θαη 

πίζσ κε ζχζηεκα αλχςσζεο κνηέξ. 

 

Απαηηνχκελoο Δμνπιηζκφο  Δηθφλαο -

θεληθά 

 

1 Πξνβνιηθφ κε θσηεηλφηεηα 4.500 Lumens  

 

1 νζφλε εκπξφζζηαο πξνβνιήο 4x3  

 

 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ……………… 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ: ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

(πκπιεξψλεηαη απφ ηνλ δηαγσληδφκελν νηθνλνκηθφ θνξέα)  

ΠΡΟ ΣΖ  ΓΖ.Κ.Δ.Π.Α.Ο ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ  ΟΡΔΣΗΑΓΑ, γηα ηελ:  

ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΑ: «ΔΝΟΗΚΗΑΖ ΔΞΔΓΡΑ, ΗΚΡΗΧΜΑΣΧΝ, 

ΦΧΣΗΣΗΚΟΤ & ΖΥΖΣΗΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ 2018» 

ΠΡ/ΜΟ:74.276,00€ ΜΔ ΦΠΑ 24% 

ΑΡ. ΜΔΛΔΣΖ:   33/2018 

CPV: 31518600-6, 32342410-9,3134300-2, 

44212310-5,45237000-7 

Κ.Α: 15.6471.01 (ΓΖ.Κ.Δ.Π.Α.Ο.)  

ΣΟΗΥΔΗΑ ΓΗΑΓΧΝΗΕΟΜΔΝΟΤ – ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΦΟΡΔΑ : 

EΠΧΝΤΜΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ: 

Γ/ΝΖ: 

ΓΟΤ/ΑΦΜ: 

ΣΖΛ/ΦΑΞ: 

Αθνχ ιήθζεθε ππφςε: 

Ζ  κε  αξ. πξση. …….………… - ……/…../2018    Γηαθήξπμε  θαη ε ππ αξ. 

33/2018 κειέηε ηεο Γλζεο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Οξεζηηάδαο, γηα ηελ  

«ΔΝΟΗΚΗΑΖ ΔΞΔΓΡΑ, ΗΚΡΗΧΜΑΣΧΝ, ΦΧΣΗΣΗΚΟΤ & ΖΥΖΣΗΚΟΤ 

ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ 2018» ηεο  ΓΖ.Κ.Δ.Π.Α.Ο. ηνπ Γήκνπ Οξεζηηάδαο 

Απνδερφκαζηε 

Αλεπηθχιαθηα ηνπο παξαπάλσ φξνπο θαη δειψλνπκε φηη αλαιακβάλνπκε ηελ 

παξνρή ηεο ππεξεζίαο  πξνζθέξνληαο ηηο θάησζη ηηκέο: 

 

ΟΜΑΓΑ ΔΚΓΖΛΧΔΧΝ Α:«24ε  πλάληεζε Νέσλ Άξδαο 2018»      

α/α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΚΑΗ ΓΗΑΡΚΔΗΑ  ΔΚΓΖΛΧΖ ΚΑΣΑ 

ΣΖΝ ΟΠΟΗΑ ΑΠΑΗΣΔΗΣΑΗ ΔΝΟΗΚΗΑΖ 

ΔΞΔΓΡΑ,ΗΚΡΗΧΜΑΣΧΝ, ΦΧΣΗΣΗΚΟΤ & 

ΖΥΖΣΗΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ 

ΣΗΜΖ 

ΠΡΟΦΟΡΑ (€) 

1 «24ε  πλάληεζε Νέσλ Άξδαο 2018»,  Καζηαληέο 

(25 – 29 Ηνπιίνπ 2018) 

 

ΠΡΟΦΟΡΑ ΤΝΟΛΟΤ ΟΜΑΓΑ ΔΚΓΖΛΧΔΧΝ Α, 

ΥΧΡΗ ΦΠΑ (€)  ( Αξηζκεηηθψο)                                                                                                                                                                                             
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ΠΡΟΦΟΡΑ ΤΝΟΛΟΤ ΟΜΑΓΑ ΔΚΓΖΛΧΔΧΝ Α, ΥΧΡΗ ΦΠΑ (€)  

(Οινγξάθσο):  

 

 

                                                                                                                                                                                            

ΦΠΑ 24% (€)  

ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΔΝΗΚΟΤ ΤΝΟΛΟΤ ΟΜΑΓΑ 

ΔΚΓΖΛΧΔΧΝ Α, ΜΔ ΦΠΑ (€)  ( Αξηζκεηηθψο)                                                                                                                                                                                             

 

ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΔΝΗΚΟΤ ΤΝΟΛΟΤ ΟΜΑΓΑ ΔΚΓΖΛΧΔΧΝ Α, ΜΔ ΦΠΑ 

(Οινγξάθσο): 

 

 

 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ……………… 

ΤΠΟΓΡΑΦΖ – ΦΡΑΓΗΓΑ 
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ΟΜΑΓΑ ΔΚΓΖΛΧΔΧΝ Β:«Λνηπέο εθδειψζεηο» 

 

α/α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΚΑΗ ΓΗΑΡΚΔΗΑ  ΔΚΓΖΛΧΖ ΚΑΣΑ 

ΣΖΝ ΟΠΟΗΑ ΑΠΑΗΣΔΗΣΑΗ ΔΝΟΗΚΗΑΖ 

ΔΞΔΓΡΑ,ΗΚΡΗΧΜΑΣΧΝ, ΦΧΣΗΣΗΚΟΤ & 

ΖΥΖΣΗΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ 

ΣΗΜΖ 

ΠΡΟΦΟΡΑ (€) 

1. «Γηνξηέο παιηνχ ζηαζκνχ», Οξεζηηάδα (16 Ηνπλίνπ 

2018)  

 

2 «Οξέζηεηα 2018», Οξεζηηάδα (22 – 28 Ηνπλίνπ 2018)  

3 «Γηνξηή Πίηαο – Μειίλαο», Φηειηά (21 Ηνπιίνπ 2018)  

4 «Βχζζεηα 2018», Ν. Βχζζα (24 – 25 Ηνπιίνπ 2018)  

5 «Γηνξηή Καιακπνθηνχ», Ρίδηα (27 Ηνπιίνπ 2018)  

6 «σηήξεηα», Κππξίλνο (6 Απγνχζηνπ 2018)  

7 «Φεζηηβάι Γθάηληαο», Πεληάινθνο (11 Απγνχζηνπ 

2018) 

 

8 «Θενηφθεηα», Φπιάθην (22 - 23 Απγνχζηνπ 2018)  

9 «Απγνπζηηάηηθν Φεγγάξη», Γίθαηα (25 Απγνχζηνπ 

2018) 

 

10 «Φαλνχξεηα», Οηλφε (25 – 27 Απγνχζηνπ 2018)  

11 «19
ν
 Παλειιήλην Φεζηηβάι Δξαζηηερληθνχ Θεάηξνπ», 

Οξεζηηάδα (25 Απγνχζηνπ – 02 επηεκβξίνπ 2018) 

 

12 «Εαινπθηψηηθα», Υεηκψλην (29 Απγνχζηνπ 2018)  

13 «Βξαδηά κνπζηθήο ζηνλ Αε Γηψξγε Λεπηήο», Λεπηή 

(1 επηεκβξίνπ 2018) 

 

14 «Αγγέισλ Φσο 2018», Οξεζηηάδα (15 – 31 

Γεθεκβξίνπ 2018) 

 

ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΔΝΗΚΟΤ ΤΝΟΛΟΤ ΟΜΑΓΑ 

ΔΚΓΖΛΧΔΧΝ Β, ΥΧΡΗ ΦΠΑ (€)  ( Αξηζκεηηθψο)   

 

ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΔΝΗΚΟΤ ΤΝΟΛΟΤ ΟΜΑΓΑ ΔΚΓΖΛΧΔΧΝ Β, ΥΧΡΗ ΦΠΑ 

(Οινγξάθσο):                                                                                                                                                                                             

ΦΠΑ 24% (€)  

ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΔΝΗΚΟΤ ΤΝΟΛΟΤ ΟΜΑΓΑ 

ΔΚΓΖΛΧΔΧΝ Β, ΜΔ ΦΠΑ (€)  ( Αξηζκεηηθψο)                                                                                                                                                                                             

 

ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΔΝΗΚΟΤ ΤΝΟΛΟΤ ΟΜΑΓΑ ΔΚΓΖΛΧΔΧΝ Β, ΜΔ 
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ΦΠΑ(Οινγξάθσο): 

 

                                                                                                                                                                                              

 

 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ……………… 

ΤΠΟΓΡΑΦΖ - ΦΡΑΓΗΓΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





65 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ -  ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΣΤΠΟ ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ(ΣΕΤΔ) 

 *άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)+ νια διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των 

ορίων των οδθγιϊν 

Μζροσ I: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ανακζτουςα αργι/ανακζτοντα φορζα
1
 και τθ διαδικαςία 

ανάκεςθσ 

Παροχι πλθροφοριϊν δθμοςίευςθσ ςε εκνικό επίπεδο, με τισ οποίεσ είναι δυνατι θ 

αδιαμφιςβιτθτθ ταυτοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

 

Α: Ονομαςία, διεφκυνςθ και ςτοιχεία επικοινωνίασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ (αα)/ ανακζτοντα 

φορζα (αφ) 

- Ονομαςία: ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧ/Η ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 
ΟΡΕΣΙΑΔΑ (ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Ο.) 

- Κωδικόσ Ανακζτουςασ Αρχισ / Ανακζτοντα Φορζα ΚΘΜΔΘΣ :  51157  

- Ταχυδρομικι διεφκυνςθ / Ρόλθ / Ταχ. Κωδικόσ: ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩ 59 – ΟΡΕΣΙΑΔΑ - 68200 

- Αρμόδιοσ νια πλθροφορίεσ: ΕΤΘΤΜΙΟΤ ΜΑΡΙΑ 

-Τθλζφωνο:    2552027272 

- Θλ. ταχυδρομείο: dkepao@orestiada.gr 

- Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ τόπου): www.orestiada.gr 

 

Β: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 

- Τίτλοσ ι ςφντομθ περιγραφι τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνου του ςχετικοφ 

^V): ΕΝΟΙΚΙΑΗ ΕΞΕΔΡΑ ΙΚΡΙΩΜΑΣΩΝ, ΦΩΣΙΣΙΚΟΤ & ΗΧΗΣΙΚΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ 

ΕΣΟΤ 2018 – CPV: 31518600-6 , 32342410-9 , 3134300-2 , 44212310-5 , 45237000-7  

, Κωδικόσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ: 18REQ003109542 ( πρωτογενζσ αίτθμα ) 

- Θ ςφμβαςθ αναφζρεται ςε ζργα, προμικειεσ, ι υπθρεςίεσ : ΤΠΗΡΕΙΕ 

- Εφόςον υφίςτανται, ζνδειξθ φπαρξθσ ςχετικϊν τμθμάτων : [ ................... ] 

- Αρικμόσ αναφοράσ που αποδίδεται ςτον φάκελο από τθν ανακζτουςα αρχι (εάν υπάρχει): 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΡΟΛΟΙΡΕΣ ΡΛΘΟΦΟΙΕΣ ΣΕ ΚΑΟΕ ΕΝΟΤΘΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΟΑ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΡΛΘΩΘΟΥΝ ΑΡΟ ΤΟΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΕΑ 

1   Σε περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι /ανακζτων φορζασ είναι περιςςότερεσ (οι) τθσ (του) μίασ (ενόσ) κα 

αναφζρεται το ςφνολο αυτϊν 
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Μζροσ II: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα Α: Πλθροφορίεσ 

ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 
 

Στοιχεία αναγνϊριςθσ: Απάντθςθ: 

Ρλιρθσ Επωνυμία: [ 1 
Αρικμόσ φορολογικοφ μθτρϊου (ΑΦΜ):  

Εάν    δεν    υπάρχει    ΑΦΜ    ςτθ χϊρα εγκατάςταςθσ    

του    οικονομικοφ φορζα, αναφζρετε       άλλον      

εκνικό αρικμό ταυτοποίθςθσ, εφόςον απαιτείται και 

υπάρχει 

[ 1 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ: [........... 1 
Αρμόδιοσ ι αρμόδιοι

2
: [........... 1 

Τθλζφωνο: [ ...... ] 
Θλ. ταχυδρομείο: [........... 1 

Διεφκυνςθ    ςτο    Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ 

τόπου) (εάν υπάρχει): 
[........... 1 

Γενικζσ πλθροφορίεσ: Απάντθςθ: 

0 οικονομικόσ φορζασ είναι πολφ μικρι, μικρι ι 

μεςαία επιχείρθςθ
3
; 

 

Μόνο   ςε   πεοίπτωςθ   ποοιιικειασ κατ'  
αποκλειςτικότθτα,   του   άοκοου    20: ο  

οικονομικόσ φορζασ είναι προςτατευόμενο 

εργαςτιριο,    «κοινωνικι    επιχείρθςθ»
4
 ι προβλζπει  

τθν  εκτζλεςθ  ςυμβάςεων ςτο πλαίςιο   

προγραμμάτων προςτατευόμενθσ 

*+ Ναι *+ 'Οχι 

2 Επαναλάβετε τα ςτοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επϊνυμο, όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

3 Βλζπε ςφςταςθ τθσ Επιτροπισ, τθσ 6θσ Μαίου 2003, ςχετικά με τον οριςμό των πολφ μικρϊν, των μικρϊν και 

των μεςαίων επιχειριςεων (ΕΕ Ε 124 τθσ 20.5.2003, ο. 36). Οι πλθροφορίεσ αυτζσ απαιτοφνται μόνο για 

ςτατιςτικοφσ ςκοποφσ. 

Πολφ μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 10 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο 

ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμφρια 

ευρϊ. 

Μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 50 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο 

ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμφρια 

ευρϊ. 

Μεςαίεσ επιχειριςεισ: επιχειριςεισ που δεν είναι οφτε πολφ μικρζσ οφτε μικρζσ και οι οποίεσ απαςχολοφν 

λιγότερουσ από 250 εργαηομζνουσ και των οποίων ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν δεν υπερβαίνει τα 50 

εκατομμφρια ευρϊ και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμφρια ευρϊ. 

4 Ζχει δθλαδι ωσ κφριο ςκοπό τθν κοινωνικι και επαγγελματικι ζνταξθ ατόμων με αναπθρία ι μειονεκτοφντων 

ατόμων. 
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απαςχόλθςθσ;  
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίςτοιχο ποςοςτό των 

εργαηομζνων με αναπθρία ι μειονεκτοφντων 

εργαηομζνων; 

Γ .................. 1 

 

Εφόςον απαιτείται, προςδιορίςτε ςε ποια [ .................... ] 

κατθγορία ι κατθγορίεσ εργαηομζνων με αναπθρία ι 

μειονεκτοφντων εργαηομζνων ανικουν οι 

απαςχολοφμενοι. 

[....] 

Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ είναι 

εγγεγραμμζνοσ ςε επίςθμο κατάλογο/Μθτρϊο 

εγκεκριμζνων οικονομικϊν φορζων ι διακζτει 

ιςοδφναμο πιςτοποιθτικό (π.χ. βάςει εκνικοφ 

ςυςτιματοσ (προ)επιλογισ); 

*+ Ναι *+ Πχι *+ Άνευ αντικειμζνου 

Εάν ναι:  
Απαντιςτε ςτα υπόλοιπα τμιματα τθσ παροφςασ 

ενότθτασ, ςτθν ενότθτα Β και, όπου απαιτείται, ςτθν 

ενότθτα Γ του παρόντοσ μζρουσ, ςυμπλθρϊςτε το 

μζροσ V κατά περίπτωςθ, και ςε κάκε περίπτωςθ 

ςυμπλθρϊςτε και υπογράψτε το μζροσ VI. 

 

α) Αναφζρετε τθν ονομαςία του καταλόγου ι του 

πιςτοποιθτικοφ και τον ςχετικό αρικμό εγγραφισ ι 

πιςτοποίθςθσ, κατά περίπτωςθ: 

β) Εάν το πιςτοποιθτικό εγγραφισ ι θ πιςτοποίθςθ 

διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

α) 1 ........... ] 
β) (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων):*. ........ / /  ... / /  ... / / .  .. /  

γ) Αναφζρετε τα δικαιολογθτικά ςτα οποία βαςίηεται θ 

εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ και, κατά περίπτωςθ, τθν 

κατάταξθ ςτον επίςθμο κατάλογο
5
: 

V) [ ........ ] 

δ) Θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ καλφπτει όλα τα 

απαιτοφμενα κριτιρια επιλογισ; 

δ) *+ Ναι *+ Πχι 

Εάν όχι:  
Επιπροςκζτωσ.         ςυιιπλθοϊςτε τισ  
πλθοοφοοίεσ που λείπουν ςτο ιιζοοσ IV.  

ενότθτεσ Α. Β, Γ, ι Δ κατά πεοίπτωςθ ΜΟΝΟ εφόςον   

αυτό   απαιτείται   ςτθ ςχετικι 

 

 

5   Τα δικαιολογθτικά και θ κατάταξθ, εάν υπάρχουν, αναφζρονται ςτθν πιςτοποίθςθ. 





68 

 

διακιρυξθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ:   
ε) 0 οικονομικόσ φορζασ κα είναι ςε κζςθ να 

προςκομίςει βεβαίωςθ πλθρωμισ ειςφορϊν 

κοινωνικισ αςφάλιςθσ  και φόρων  ι να παράςχει 

πλθροφορίεσ που κα δίνουν τθ δυνατότθτα ςτθν 

ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα φορζα να τθ 

λάβει απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ 

δεδομζνων ςε    οποιοδιποτε    κράτοσ    μζλοσ αυτι 

διατίκεται δωρεάν; 

Εάν    θ    ςχετικι    τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

ε) *+ Ναι *+ Πχι 

(διαδικτυακι   διεφκυνςθ,   αρχι   ι φορζασ ζκδοςθσ, 

επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 

[ ....... % ..... ][■ ... Η ...... ; 

Τρόποσ ςυμμετοχισ: Απάντθςθ: 

0   οικονομικόσ   φορζασ   ςυμμετζχει ςτθ διαδικαςία 

ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ από κοινοφ με άλλουσ
6
; 

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν ναι, μεριμνιςτε για τθν υποβολι χωριςτοφ εντφπου ΤΕΥΔ από τουσ άλλουσ εμπλεκόμενουσ οικονομικοφσ 

φορείσ. 

Εάν ναι:  
α) Αναψζρετε τον  ρόλο του οικονομικοφ ψορζα     

ςτθν     ζνωςθ     ι κοινοπραξία (επικεψαλισ,  

υπεφκυνοσ για ςυγκεκριμζνα κακικοντα...): 

α);* ......... ] 

β) Ρροςδιορίςτε τουσ άλλουσ οικονομικοφσ ψορείσ 

που ςυμμετζχουν από κοινοφ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ 

δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

β): ί ...... 1 

γ)     Κατά     περίπτωςθ,     επωνυμία τθσ 

ςυμμετζχουςασ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ. 
V): [ ........ ] 

Τμιματα Απάντθςθ: 

Κατά περίπτωςθ, αναψορά του τμιματοσ ι των 

τμθμάτων για τα οποία ο οικονομικόσ ψορζασ 

επικυμεί να υποβάλει προςψορά. 

1 ] 

 
 

6   Ειδικότερα ωσ μζλοσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ ι άλλου παρόμοιου κακεςτϊτοσ. 
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Β: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ του οικονομικοφ φορζα 

Κατά περίπτωςθ, αναφζρετε το όνομα και τθ διεφκυνςθ του προςϊπου ι των προςϊπων που είναι 

αρμόδια/εξουςιοδοτθμζνα να εκπροςωποφν τον οικονομικό φορζα για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ 

ανάκεςθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 
 

Εκπροςϊπθςθ, εάν υπάρχει: Απάντθςθ: 

Ονοματεπϊνυ μο· 

ςυνοδευόμενο από τθν θμερομθνία και τον τόπο 

γζννθςθσ εφόςον απαιτείται: 

1
 
1 

Θζςθ/Ενεργϊν υπό τθν ιδιότθτα [........... 1 
Ταχυδρομικι διεφκυνςθ: 1 .......... 1 
Τθλζφωνο: [........... 1 
Θλ. ταχυδρομείο: [........... 1 

Εάν χρειάηεται, δϊςτε λεπτομερι ςτοιχεία ςχετικά με 

τθν εκπροςϊπθςθ (τισ μορφζσ τθσ, τθν ζκταςθ, τον 

ςκοπό ...): 
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Εάν ναι, επιςυνάψτε χωριςτό ζντυπο ΤΕΥΔ με τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ Α και 

Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ III, για κάκε ζνα από τουσ ςχετικοφσ φορείσ, δεόντωσ 

ςυμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο από τουσ νομίμουσ εκπροςϊπουσ αυτϊν. 

Επιςθμαίνεται ότι κα πρζπει να περιλαμβάνονται επίςθσ το τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ υπθρεςίεσ, είτε 

ανικουν απευκείασ ςτθν επιχείρθςθ του οικονομικοφ φορζα είτε όχι, ιδίωσ οι υπεφκυνοι για τον ζλεγχο τθσ 

ποιότθτασ και, όταν πρόκειται για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων, το τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ υπθρεςίεσ 

που κα ζχει ςτθ διάκεςθ του ο οικονομικόσ φορζασ για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

Εφόςον είναι ςχετικζσ για τθν ειδικι ικανότθτα ι ικανότθτεσ ςτισ οποίεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ, 

παρακαλείςκε να ςυμπεριλάβετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τα μζρθ IV και V για κάκε ζνα 

από τουσ οικονομικοφσ φορείσ. 

7 Επιςθμαίνεται ότι ςφμφωνα με το δεφτερο εδάφιο του άρκρου 78 "Όςον αφορά τα κριτιρια που ςχετίηονται 

με τουσ τίτλουσ ςπουδϊν και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ οτ' του Μζρουσ II του 

Παραρτιματοσ XII του Προςαρτιματοσ Α' ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία, οι οικονομικοί φορείσ, 

μποροφν ωςτόςο να βαςίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων μόνο εάν οι τελευταίοι κα εκτελζςουν τισ 

εργαςίεσ ι τισ υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ." 

Στιριξθ: Απάντθςθ: 

0 οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ 

άλλων οικονομικϊν φορζων προκειμζνου να 

ανταποκρικεί ςτα κριτιρια επιλογισ που κακορίηονται 

ςτο μζροσ IV και ςτα (τυχόν) κριτιρια και κανόνεσ που 

κακορίηονται ςτο μζροσ V κατωτζρω; 

*+Ναι *+Πχι 

 

Γ: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ ςτιριξθ ςτισ ικανότθτεσ άλλων ΦΟΡΕΩΝ
7 
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Δ: Πλθροφορίεσ ςχετικά με υπεργολάβουσ ςτθν ικανότθτα των οποίων δεν ςτθρίηεται ο 

οικονομικόσ φορζασ 

(Η παροφςα ενότθτα ςυμπλθρϊνεται μόνον εφόςον οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ απαιτοφνται ρθτϊσ 

από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα) 
 

Υπεργολαβικι ανάκεςθ: Απάντθςθ: 

0 οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να ανακζςει 

οποιοδιποτε μζροσ τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ υπό 

μορφι υπεργολαβίασ; 

*+Ναι Π'Οχι 

Εάν     ναι     παρακζςτε     κατάλογο των προτεινόμενων 

υπεργολάβων και το ποςοςτό τθσ ςφμβαςθσ που κα 

αναλάβουν : 

[...] 

Εάν θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ηθτοφν ρθτϊσ αυτζσ τισ πλθροφορίεσ (κατ' εωαοιιονι του 

άρκρου 131 παο. 5 ι εφόςον ο ποοςωζοων / υποφιφίοε οικονουικόε ωοοζαε προτίκεται να ανακζςει ςε 

τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που υπερβαίνει το ποςοςτό του 30% τθσ ςυνολικισ 

αξίασ τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 131 παο. 6 και 7, επιπλζον των πλθροφοριϊν που προβλζπονται 

ςτθν παροφςα ενότθτα, παρακαλείςκε να παράςχετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ 

ενότθτεσ Α και Β του παοόντοε υζοουε και ςφυωωνα υε το αζοοτ III νια κάκε υπεονολάβο (ι κατθνοοία 

υπεονολάβων). 
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Μζροσ III: Λόγοι αποκλειςμοφ Α: Λόγοι αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ
1 

το άρκρο 73 παρ. 1 ορίηονται οι ακόλουκοι λόγοι αποκλειςμοφ: 

1. ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ
2
· 

2. δωροδοκία
3
,
4
 

3. απάτθ
5
· 

4. τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ
6
· 

5. νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ
7
· 

6. παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων
8
. 

                                                           
8 Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 73 παρ. 3 α, εφόςον προβλζπεται ςτα ζννοαφα τθε ςφιιβαςπε είναι 
δυνατι θ κατ' εξαίρεςθ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου 
ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ. 
9 Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, 
για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ Ε 300 τθσ 11.11.2008, ς. 42). 
10 Σφμφωνα με άρκρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) αναφζρεται ωσ "διαφκορά". 
11 Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ Σφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ δωροδοκίασ ςτθν οποία ενζχονται 
υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΕ 0 195 τθσ 25.6.1997, ς. 
1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 22ασ Ιουλίου 
2003 για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ Ε 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54). Ρεριλαμβάνει 
επίςθσ τθ διαφκορά όπωσ ορίηεται ςτο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κφρωςθ και εφαρμογι τθσ Σφμβαςθσ 
ποινικοφ δικαίου για τθ διαφκορά και του Πρόςκετου ς' αυτιν Πρωτοκόλλου» (αφορά ςε προςκικθ κακόςον ςτο 
ν. Άρκρο 73 παρ. 1 β αναφζρεται θ κείμενθ νομοκεςία). 
12 Κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθ προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων των 
Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ Ζ 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48) όπωσ κυρϊκθκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) 
"Κφρωςθ τθσ Σφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων 
και των ςυναφϊν με αυτιν Πρωτοκόλλων. 
13 Ππωσ ορίηονται ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο του Συμβουλίου, τθσ 13θσ Ιουνίου 2002 για τθν 
καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ Ε 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3). Αυτόσ ο λόγοσ αποκλειςμοφ περιλαμβάνει επίςθσ 
τθν θκικι αυτουργία ι τθν απόπειρα εγκλιματοσ, όπωσ αναφζρονται ςτο άρκρο 4 τθσ εν λόγω απόφαςθσ-
πλαίςιο. 
14 Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 1 τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 
26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ 
νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ Ε 309 τθσ 
25.11.2005, ς.15) που ενςωματϊκθκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) "Πρόλθψθ και καταςτολι τθσ 
νομιμοποίθςθσ εςόδων από εγκλθματικζσ δραςτθριότθτεσ και τθσ χρθματοδότθςθσ τθσ τρομοκρατίασ και άλλεσ 
διατάξεισ". 
15 Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 
5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των 
κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ Ε 101 
τθσ 15.4.2011, ς. 1) θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι 
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Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ: Απάντθςθ: 

Υπάρχει τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ εισ 

βάροσ του οικονομικοφ φορζα ι οποιουδιποτε 

προςϊπου
16

 το οποίο είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, 

διευκυντικοφ ι εποπτικοφ του οργάνου ι ζχει εξουςία 

εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό 

για ζναν από τουσ λόγουσ που παρατίκενται ανωτζρω 

(ςθμεία 1-6), ι καταδικαςτικι απόφαςθ θ οποία ζχει 

εκδοκεί πριν από πζντε ζτθ κατά το μζγιςτο ι ςτθν 

οποία ζχει οριςτεί απευκείασ περίοδοσ αποκλειςμοφ 

που εξακολουκεί να ιςχφει; 

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν    θ    ςχετικι    τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά,      

αναφζρετε: (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 

ι ....... ιι ..... η ..... κ. .... ι17 

Εάν ναι, αναφζρετε
18

: 

α) Θμερομθνία τθσ καταδικαςτικισ απόφαςθσ 

προςδιορίηοντασ ποιο από τα ςθμεία 1 ζωσ 6 αφορά 

και τον λόγο ι τουσ λόγουσ τθσ καταδίκθσ, 

β) Ρροςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί * +· 

γ) Εάν ορίηεται απευκείασ ςτθν καταδικαςτικι 

απόφαςθ: 

α) Θμερομθνία:) +, ςθμείο-(-α): * +, λόγοσ(-οι): * + 

β) ί .......] 
γ) Διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ * ................ ] 
και ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) * + 

Εάν    θ    ςχετικι    τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά,      

αναφζρετε: (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 

[ ..... Η .... ][.... 11 .... I19 

Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, ο 

οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να 

αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν φπαρξθ     

ςχετικοφ     λόγου αποκλειςμοφ 

*+ Ναι *+ Πχι 

νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόλθψθ και καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και 

προςταςία των κυμάτων αυτισ και άλλεσ διατάξεισ.". 

16 Θ εν λόγω υποχρζωςθ αφορά ιδίωσ: α) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε) και 

προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε και Ε.Ε), τουσ διαχειριςτζσ, β) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε), τον 

Διευκφνοντα Σφμβουλο κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο τθσ 

παρ. 1 του άρκρου 73 ) 

17 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

18 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

19 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 
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(«αυτοκάκαρςθ»)
20

;  

Εάν   ναι,    περιγράψτε    τα    μζτρα που 

λιφκθκαν
21

: 

[ ....... ] 

20 Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί με τελεςίδικθ απόφαςθ από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςία 

ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δε μπορεί να κάνει χριςθ αυτισ τθσ δυνατότθτασ κατά τθν 

περίοδο αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ (άρκρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο) 

21 Λαμβανομζνου υπόψθ του χαρακτιρα των εγκλθμάτων που ζχουν διαπραχκεί (μεμονωμζνα, κατ' 

εξακολοφκθςθ, ςυςτθματικά ...), θ επεξιγθςθ πρζπει να καταδεικνφει τθν επάρκεια των μζτρων που 

λιφκθκαν. 
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Πλθρωμι   φόρων  ι   ειςφορϊν κοινωνικισ Απάντθςθ:  
αςφάλιςθσ:   
1) 0 οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει 1) Ναι *+ Πχι  
όλεσ τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν   
πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ   
αςφάλιςθσ", ςτθν Ελλάδα και ςτθ χϊρα ςτθν   
οποία είναι τυχόν εγκατεςτθμζνοσ ;   

  ΦΟΡΟΙ ΕΙΦΟΡΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ  
   ΑΦΑΛΙΗ  
Εάν όχι αναφζρετε:  α)* ..... +· α)* ...... ]'  
α)  Χϊρα ι  κράτοσ  μζλοσ για το οποίο     
πρόκειται:     
β) Ροιο είναι το ςχετικό ποςό;  β)* ...... 1 β)* ...... ]  

  
γ)Ρωσ    διαπιςτϊκθκε    θ    ακζτθςθ των     
υποχρεϊςεων;  γ.1)*+Ναι *+Πχι γ.1) *+ Ναι *+Πχι  
1) Μζςω δικαςτικισ ι διοικθτικισ απόφαςθσ;     
- Θ εν λόγω απόφαςθ είναι τελεςίδικθ και  -*+Ναι*+Πχι -*+ Ναι *+Πχι  
δεςμευτικι;  -Γ 1· -Γ 1·  
- Αναφζρατε τθν θμερομθνία καταδίκθσ ι  ι ...... I ι ...... I  
ζκδοςθσ απόφαςθσ  -[ ........ Ι" "[ ........ +·  
- Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ,     
εφόςον ορίηεται απευκείασ ςε αυτιν, τθ     
διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ:     
  ν·2)* +· Υ-2)* +·  
2) Με άλλα μζςα; Διευκρινιςτε:     
δ) 0 οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει τισ  δ) *+ Ναι Π Πχι δ) *+ Ναι *+ Πχι  
υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντοσ τουσ  Εάν ναι, να Εάν ναι, να  
φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ  αναφερκοφν αναφερκοφν  
που οφείλει ςυμπεριλαμβανόμενων κατά  λεπτομερείσ λεπτομερείσ  
περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των  πλθροφορίεσ πλθροφορίεσ  
προςτίμων, είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό  [ ....... 1 ι ι  
διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ ;

23 
  ι ..... 1  

  
 

Β: Λόγοι που ςχετίηονται με τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ 

22 Στθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςθ του ςτθν Ελλάδα, 

οι υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και 

τθν επικουρικι αςφάλιςθ (άρκρο 73 παρ. 2 δεφτερο εδάφιο). 

23 Σθμειϊνεται ότι, ςφμφωνα με το άρκρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόςον προβλζπεται ςτα ζννοαϊα τθσ 

ςφμβαςθσ είναι δυνατι θ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό λόγω ακζτθςθσ υποχρεϊςεων 

καταβολισ φόρων ι αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν κατ' εξαίρεςθ, για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου 

ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ ι/και όταν ο αποκλειςμόσ κα 
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Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
καταβολι των φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
αςφάλιςθσ       διατίκεται θλεκτρονικά, εγγράφων):

24 

αναφζρετε: [ ...... ][■ ... )[■ ... ] 

ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά των φόρων ι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν 

ζχουν καταβλθκεί, ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ ενθμερϊκθκε ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω 

ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε 

χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να λάβει μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ 

παραγράφου 2 του άρκρου 73, πριν από τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι ςε ανοικτζσ 

διαδικαςίεσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ 24 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 
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Γ: Λόγοι που ςχετίηονται με αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι επαγγελματικό 

παράπτωμα 
 

Πλθροφορίεσ      ςχετικά      με πικανι 

αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι 

επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντθςθ: 

0 οικονομικόσ φορζασ ζχει, εν γνϊςει του, ακετιςει 

τισ υποχρεϊςεισ του ςτουσ τομείσ του    

περιβαλλοντικοφ,    κοινωνικοφ και εργατικοφ 

δικαίου
25

; 

Π Ναι *+ Πχι 

Εάν ναι, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να 

αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν φπαρξθ 

αυτοφ του λόγου αποκλειςμοφ («αυτοκάκαρςθ»); 

Π Ναι *+ Πχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν: * ......................... ] 

Βρίςκεται    ο    οικονομικόσ    φορζασ ςε οποιαδιποτε       

από      τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ
26

: 

α) πτϊχευςθ, ι 

β) διαδικαςία εξυγίανςθσ, ι 

γ) ειδικι εκκακάριςθ, ι 

δ) αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το 

δικαςτιριο, ι 

ε) ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 

ςυμβιβαςμοφ, ι 

ςτ)           αναςτολι επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων, 

ι 

η)   ςε   οποιαδιποτε   ανάλογθ κατάςταςθ 

προκφπτουςα   από   παρόμοια διαδικαςία 

προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου 

Εάν ναι: 
- Ραρακζςτε λεπτομερι ςτοιχεία: 

- Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ ωςτόςο 

ο οικονομικόσ φορζασ, κα δφναται να 

Π Ναι *+ Πχι 

-[ ............................ 1 

-[ ............................ 1 

 

25 Ππωσ αναφζρονται για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτισ 

κείμενεσ διατάξεισ, ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ι ςτο άρκρο 18 παρ. 2 . 26. Θ απόδοςθ όρων είναι 

ςφμφωνθ με τθν παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 
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εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβανόμενθσ υπόψθ τθσ 

εφαρμοςτζασ εκνικισ νομοκεςίασ και των μζτρων 

ςχετικά με τθ ςυνζχε ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ 

του λειτουργίασ υπό αυτζσ αυτζσ τισ περιςτάςεισ
27 

Εάν    θ    ςχετικι    τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): * .......... // ..... //. ... ] 

Ζχει διαπράξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμα
28

; 

Εάν   ναι,   να   αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Οχι 

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

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ μζτρα 

αυτοκάκαρςθσ; 

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν: 

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

Ζχει    ςυνάψει    ο    οικονομικόσ φορζασ ςυμφωνίεσ 

με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςκοπό τθ 

ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ; 

Εάν   ναι,   να   αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Οχι 

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

 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ μζτρα 

αυτοκάκαρςθσ; 

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν: 

[ ....... ] 

Γνωρίηει ο οικονομικόσ φορζασ τθν φπαρξθ τυχόν 

ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων
29

, λόγω τθσ ςυμμετοχισ 

του ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ; 

Εάν   ναι,   να   αναφερκοφν λεπτομερείσ 

*+ Ναι *+ Πχι 

27 Άρκρο 73 παρ. 5. 

28 Εφόςον ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ γίνεται αναφορά ςε ςυγκεκριμζνθ διάταξθ, να ςυμπλθρωκεί ανάλογα 

το ΤΕΥΔ πχ άρκρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

29 Οπωσ προςδιορίηεται ςτο άρκρο 24 ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 
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πλθροφορίεσ: [ .............. ] 

Ζχει παράςχει ο οικονομικόσ φορζασ ι επιχείρθςθ 

ςυνδεδεμζνθ με αυτόν ςυμβουλζσ ςτθν ανακζτουςα 

αρχι ι ςτον ανακζτοντα φορζα ι ζχει με άλλο τρόπο 

αναμειχκεί ςτθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ 

ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ
30

; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 
[ .......................... ] 

Ζχει επιδείξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρι ι 

επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια
31

 κατά τθν εκτζλεςθ 

ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ 

δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με 

ανακζτοντα φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ 

παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν πρόωρθ 

καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ , 

αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 

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

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ μζτρα 

αυτοκάκαρςθσ; 

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν: 

[ ....... ] 

Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να επιβεβαιϊςει ότι: 

α) δεν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων 

κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν που απαιτοφνται 

για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων 

αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ, 

β) δεν ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ, 

γ) ιταν ςε κζςθ να υποβάλλει χωρίσ κακυςτζρθςθ τα 

δικαιολογθτικά που απαιτοφνται από τθν ανακζτουςα 

αρχι/ανακζτοντα φορζα 

δ) δεν ζχει επιχειριςει να επθρεάςει με 

*+ Ναι *+ Πχι 

30 Ρρβλ άρκρο 48. 

31 Θ απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν περιπτ. ςτ παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον 

Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 
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ακζμιτο    τρόπο    τθ    διαδικαςία λιψθσ  
αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του  
ανακζτοντα      φορζα,      να αποκτιςει  
εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να  
του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ  
διαδικαςία  ανάκεςθσ  ι   να  παράςχει εξ  
αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που  
ενδζχεται   να  επθρεάςουν   ουςιωδϊσ τισ  
αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν  
επιλογι ι τθν ανάκεςθ;  
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Ονομαςτικοποίθςθ μετοχϊν εταιρειϊν που 

ςυνάπτουν δθμόςιεσ ςυμβάςεισ Άρκρο 8 παρ. 4 ν. 

3310/2005
32

: 

Απάντθςθ: 

Συντρζχουν οι προχποκζςεισ εφαρμογισ τθσ *) Ναι *+Πχι 
παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 3310/2005 ;  
 (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

 ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

 εγγράφων): *. ......... ][. ..... ][. ..... ] 

 Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ μζτρα 

 αυτοκάκαρςθσ; 

 *+ Ναι 1] Όχι 

 Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

 λιφκθκαν: 

 1 ......... 7 
 

Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΜΟΤ 

32 Για ςυμβάςεισ ζργου, θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ οποίασ υπερβαίνει το ζνα εκατομμφριο (1.000.000) ευρϊ εκτόσ 

ΦΡΑ (άρκρο 79 παρ. 2). Ρρβλ και άρκρο 375 παρ. 10. 
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Μζροε IV: Κριτιρια επιλονιε 

Πςον αφορά τα κριτιρια επιλογισ (ενότθτα α  ι ενότθτεσ Α ζωσ Δ του παρόντοσ μζρουσ), ο οικονομικόσ φορζασ 

δθλϊνει ότι: 

α: Γενικι ζνδειξθ για όλα τα κριτιρια επιλογισ 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να ςυμπλθρϊςει αυτό το πεδίο μόνο ςτθν περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι ι 

ο ανακζτων φορζασ ζχει δθλϊςει ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που 

αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ, ότι ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να ςυμπλθρϊςει μόνο τθν Ενότθτα α του 

Μζρουσ IV χωρίσ να υποχρεοφται να ςυμπλθρϊςει οποιαδιποτε άλλθ ενότθτα του Μζρουσ IV: 
 

Εκπλιρωςθ όλων των απαιτοφμενων 

κριτθρίων επιλογισ 

Απάντθςθ 

Ρλθροί όλα τα απαιτοφμενα κριτιρια επιλογισ; *+ Ναι *+ Πχι 

 
 
 

Α: Καταλλθλότθτα 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ ιιόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ ζχουν 

προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι 

ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ. 
 

Καταλλθλότθτα Απάντθςθ 

1) 0 οικονομικόσ φορζασ είναι εγγεγραμμζνοσ ςτα   

ςχετικά   επαγγελματικά   ι εμπορικά μθτρϊα που 

τθροφνται ςτθν Ελλάδα ι ςτο κράτοσ μζλοσ 

εγκατάςταςθσ
33

; του: 

Εάν    θ    ςχετικι    τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 

αναφζρετε: 

(...) 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 

επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 

Ι ...... Π ... Η ... ] 

2) Για ςυμβάςεισ υπθρεςιϊν: 

Χρειάηεται ειδικι ζγκριςθ ι να είναι ο οικονομικόσ 

φορζασ μζλοσ ςυγκεκριμζνου οργανιςμοφ για να ζχει 

τθ δυνατότθτα να παράςχει τισ ςχετικζσ υπθρεςίεσ ςτθ 

χϊρα εγκατάςταςιστου 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 

αναφζρετε: 

(+ Ναι *+ Πχι 

Εάν ναι, διευκρινίςτε για ποια πρόκειται και δθλϊςτε 

αν τθ διακζτει ο οικονομικόσ φορζασ: 
*·..+ *+ Ναι *+Πχι 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 

επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): *. ......... ] 

ι. ..... Η- .. 1 

33 Ππωσ περιγράφεται ςτο Ραράρτθμα XI του Ρροςαρτιματοσ Α, οι οικονομικοί φορείσ από οριςμζνα κράτθ 

μζλθ οφείλουν να ςυμμορφϊνονται με άλλεσ απαιτιςεισ που κακορίηονται ςτο Παράρτθμα αυτό. 
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Β: Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ ζχουν 

προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι 

ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ. 
 

Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια Απάντθςθ: 

Ια) 0 («γενικόσ») ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν 

του  οικονομικοφ   φορζα  για τον αρικμό οικονομικϊν   

ετϊν   που   απαιτοφνται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 

πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ : 

και/ι, 

1β) 0 μζςοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του 

οικονομικοφ φορζα για τον αρικμό ετϊν που 

απαιτοφνται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 

πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι 

ο εξισ 
Μ

: 

Εάν   θ   ςχετικι   τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 

αναφζρετε: 

ζτοσ: * ........ + κφκλοσ εργαςιϊν:* .......... +*...+νόμιςμα 

ζτοσ: * ........ + κφκλοσ εργαςιϊν:* .......... +*...+νόμιςμα 

ζτοσ: * ........ + κφκλοσ εργαςιϊν:* .......... +*...+νόμιςμα 

(αρικμόσ ετϊν, μζςοσ κφκλοσ εργαςιϊν): 

[ ....... ]-[ ..... +*.··+νόμιςμα 

(διαδικτυακι   διεφκυνςθ,   αρχι   ι φορζασ ζκδοςθσ, 

επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 

[■  ... Π- .... Π- ... 1 

2α) 0 ετιςιοσ («ειδικόσ») κφκλοσ εργαςιϊν του 

οικονομικοφ φορζα ςτον επιχειρθματικό τομζα 

που καλφπτεται από τθ ςφμβαςθ και 

προςδιορίηεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 

πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ για τον    

αρικμό    οικονομικϊν    ετϊν που απαιτοφνται είναι ο 

εξισ: 

και/ι, 

2β) 0 μζςοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του 

οικονομικοφ φορζα ςτον τομζα και για τον 

αρικμό ετϊν που απαιτοφνται ςτθ ςχετικι 

διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα 

τθσ ςφμβαςθσ είναι ο εξισ
35

: 

Εάν   θ   ςχετικι   τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 

αναφζρετε: 

ζτοσ: * ........ + κφκλοσ εργαςιϊν:* .......... +*...+νόμιςμα 

ζτοσ: * ........ + κφκλοσ εργαςιϊν:* .......... +*...+νόμιςμα 

ζτοσ: * ........ + κφκλοσ εργαςιϊν:* .......... +*...+νόμιςμα 

(αρικμόσ ετϊν, μζςοσ κφκλοσ εργαςιϊν): 

[ ....... ]-[ ..... +*.··+νόμιςμα 

(διαδικτυακι   διεφκυνςθ,   αρχι   ι φορζασ ζκδοςθσ, 

επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 

Ι ....... Π- .... Π- ... ] 

34 Μόνον εφόςον επιτρζπεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που 

αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ. 

35 Μόνον εφόςον επιτρζπεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που 

αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ. 
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3) Σε περίπτωςθ που οι πλθροφορίεσ ςχετικά με τον 

κφκλο εργαςιϊν (γενικό ι ειδικό) δεν είναι διακζςιμεσ 

για ολόκλθρθ τθν απαιτοφμενθ περίοδο, αναφζρετε 

τθν θμερομθνία που ιδρφκθκε ι άρχιςε τισ 

δράςτθριότθτζσ του ο οικονομικόσ φορζασ: 

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

 

4)Πςον αφορά τισ χρθματοοικονομικζσ αναλογίεσ
36

 

που ορίηονται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 

πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, ο 

οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ότι οι πραγματικζσ τιμζσ 

των απαιτοφμενων αναλογιϊν ζχουν ωσ εξισ: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 

αναφζρετε: 

(προςδιοριςμόσ τθσ απαιτοφμενθσ αναλογίασ-αναλογία 

μεταξφ χ   και γ
37

 -και θ αντίςτοιχθ αξία) 

(διαδικτυακι   διεφκυνςθ,   αρχι   ι φορζασ ζκδοςθσ, 

επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 

[ ...... ][■ .. ][■ .. ] 

5) Το αςφαλιςμζνο ποςό ςτθν αςφαλιςτικι κάλυψθ   

επαγγελματικϊν   κινδφνων του 

οικονομικοφ φορζα είναι το εξισ: 

Εάν οι εν λόγω πλθροφορίεσ διατίκενται θλεκτρονικά, 

αναφζρετε: 

[ ....... +*...+νόμιςμα 

(διαδικτυακι   διεφκυνςθ,   αρχι   ι φορζασ ζκδοςθσ, 

επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 

[ ....... ][■ ... ][■ ... ) 

6) Πςον αφορά τισ λοιπζσ οικονομικζσ ι 

χρθματοοικονομικζσ απαιτιςεισ, οι οποίεσ (ενδζχεται 

να) ζχουν προςδιοριςτεί ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 

πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, ο 

οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ότι: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ που ενδζχεται να ζχει 

προςδιοριςτεί ςτθ ςχετικι προκιρυξθ ι ςτα ζγγραφα 

τθσ ςφμβαςθσ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

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

(διαδικτυακι   διεφκυνςθ,   αρχι   ι φορζασ ζκδοςθσ, 

επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 

[ ....... ][■ ... ][■ ... ) 

36 Ρ.χ αναλογία μεταξφ περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων 

37 Ρ.χ αναλογία μεταξφ περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων 
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Γ: Σεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ ιιόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ ζχουν 

οριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα 

ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ . 
 

Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα Απάντθςθ: 

Ια) Μόνο για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων: 

Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου αναφοράσ
38

, ο 

οικονομικόσ φορζασ ζχει εκτελζςει τα ακόλουκα 

ζργα του είδουσ που ζχει προςδιοριςτεί: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν καλι 

εκτζλεςθ και ολοκλιρωςθ των ςθμαντικότερων 

εργαςιϊν διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

Αρικμόσ ετϊν (θ περίοδοσ αυτι προςδιορίηεται ςτθ 

ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα 

τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ): 
*.··+  

Ζργα: * ......... 1 
(διαδικτυακι   διεφκυνςθ,   αρχι   ι φορζασ ζκδοςθσ, 

επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 

[■ .... Π- ... Π- .. ] 

1β) Μόνο για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν και 

δθμόςιεσ ςυμβάςεισ υπθρεςιϊν: 

Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου αναφοράσ
39

, ο 

οικονομικόσ φορζασ ζχει προβεί ςτισ ακόλουκεσ 

κυριότερεσ παραδόςεισ αγακϊν του είδουσ που 

ζχει προςδιοριςτεί ι ζχει παράςχει τισ 

ακόλουκεσ κυριότερεσ υπθρεςίεσ του είδουσ 

που ζχει προςδιοριςτεί: 

Κατά τθ ςφνταξθ του ςχετικοφ καταλόγου αναφζρετε 

τα ποςά, τισ θμερομθνίεσ και τουσ παραλιπτεσ 

δθμόςιουσ ι ιδιωτικοφσ
40

: 

Αρικμόσ ετϊν (θ περίοδοσ αυτι προςδιορίηεται ςτθ 

ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα 

τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ): 

[ ...............] 
Περινραφι ποςά θμερομθνίεσ παραλιπτεσ 

    

 

2) 0 οικονομικόσ φορζασ μπορεί να χρθςιμοποιιςει το 

ακόλουκο τεχνικό προςωπικό ι τισ ακόλουκεσ 

τεχνικζσ υπθρεςίεσ
41

, ιδίωσ τουσ υπεφκυνουσ για 

τον 

[................................................... 1 

38 Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να ηθτοφν ζωσ πζντε ζτθ και να επιτρζπουν τθν τεκμθρίωςθ εμπειρίασ που 

υπερβαίνει τα πζντε ζτθ. 

39 Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να ηθτοφν ζωσ τρία ζτθ και να επιτρζπουν τθν τεκμθρίωςθ εμπειρίασ που 

υπερβαίνει τα τρία ζτθ. 

40 Ρρζπει να απαρικμοφνται όλοι οι παραλιπτεσ και ο κατάλογοσ πρζπει να περιλαμβάνει τόςο δθμόςιουσ 

όςο και ιδιωτικοφσ πελάτεσ για τα ςχετικά αγακά ι υπθρεςίεσ. 

41 Πςον αφορά το τεχνικό προςωπικό ι τισ τεχνικζσ υπθρεςίεσ που δεν ανικουν άμεςα ςτθν επιχείρθςθ του 

οικονομικοφ φορζα, αλλά ςτων οποίων τισ ικανότθτεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ, όπωσ κακορίηεται 

ςτο μζροσ II, ενότθτα Γ, πρζπει να ςυμπλθρϊνονται χωριςτά ζντυπα ΤΕΥΔ. 
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ζλεγχο τθσ ποιότθτασ: 

Στθν περίπτωςθ δθμόςιων ςυμβάςεων ζργων, ο 

οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να χρθςιμοποιιςει το 

ακόλουκο τεχνικό προςωπικό ι τισ ακόλουκεσ τεχνικζσ 

υπθρεςίεσ για τθν εκτζλεςθ του ζργου: 

[ ...... ] 

3) 0 οικονομικόσ φορζασ χρθςιμοποιεί τον ακόλουκο 

τεχνικό εξοπλιςμό και λαμβάνει τα ακόλουκα 

μζτρα για τθν διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ και τα 

μζςα μελζτθσ και ζρευνασ 

που διακζτει είναι τα ακόλουκα: 

[ ...... ] 

4) 0 οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να εφαρμόςει τα 

ακόλουκα ςυςτιματα διαχείριςθσ τθσ αλυςίδασ 

εφοδιαςμοφ και 

ανίχνευςθσ κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ: 

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

5) Για ςφνκετα προϊόντα ι υπθρεςίεσ που 9α 

παραςχεκοφν ι, κατ' εξαίρεςθ, για προϊόντα ι 

υπθρεςίεσ που πρζπει να ανταποκρίνονται ςε 

κάποιον ιδιαίτερο ςκοπό: 

0 οικονομικόσ φορζασ κα επιτρζπει τθ διενζργεια 

ελζγχων
42

 όςον αφορά το παραγωγικό δυναμικό ι 

τισ τεχνικζσ ικανότθτεσ του οικονομικοφ φορζα και, 

εφόςον κρίνεται αναγκαίο, όςον αφορά τα μζςα 

μελζτθσ και ζρευνασ που αυτόσ διακζτει κακϊσ και 

τα μζτρα που λαμβάνει για τον ζλεγχο τθσ 

ποιότθτασ; 

*+ Ναι *+ Πχι 

6) Οι ακόλουκοι τίτλοι ςπουδϊν και 

επαγγελματικϊν προςόντων διατίκενται από: 

α) τον ίδιο τον πάροχο υπθρεςιϊν ι τον εργολάβο, 

και/ι (ανάλογα με τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτθ 

ςχετικι πρόςκλθςθ ι διακιρυξθ ι ςτα ζγγραφα τθσ 

ςφμβαςθσ) 

β) τα διευκυντικά ςτελζχθ του: 

α)1 ........................................... ] 

β)* ......... 1 

7) 0 οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να εφαρμόηει        

τα        ακόλουκα μζτρα 

[ ...... ] 

42 Ο ζλεγχοσ πρόκειται να διενεργείται από τθν ανακζτουςα αρχι ι, εφόςον αυτι ςυναινζςει, εξ ονόματοσ τθσ 

από αρμόδιο επίςθμο οργανιςμό τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο προμθκευτισ ι ο πάροχοσ 

υπθρεςιϊν. 
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περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ κατά τθν εκτζλεςθ 

τθσ ςφμβαςθσ: 

 

8) Το μζςο ετιςιο εργατοχπαλλθλικό δυναμικό 

του οικονομικοφ φορζα και ο αρικμόσ των 

διευκυντικϊν ςτελεχϊν του κατά τα τελευταία τρία ζτθ 

ιταν τα εξισ: 

Ζτοσ,     μζςο     ετιςιο εργατοχπαλλθλικό προςωπικό: 

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

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

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

Ζτοσ, αρικμόσ διευκυντικϊν ςτελεχϊν: 

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

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

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

9) 0 οικονομικόσ φορζασ κα ζχει ςτθ διάκεςθ του τα 

ακόλουκα μθχανιματα, εγκαταςτάςεισ και 

τεχνικό εξοπλιςμό για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ: 

[ ....... ] 

10) 0 οικονομικόσ φορζασ προτίκεται, να ανακζςει 

ςε τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ
43

 το 

ακόλουκο τμιμα (δθλ. ποςοςτό) τθσ ςφμβαςθσ: 

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

11) Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν : 

0 οικονομικόσ φορζασ κα παράςχει τα απαιτοφμενα 

δείγματα, περιγραφζσ ι φωτογραφίεσ των προϊόντων 

που κα προμθκεφςει, τα οποία δεν χρειάηεται να 

ςυνοδεφονται από πιςτοποιθτικά γνθςιότθτασ· 

Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει 

περαιτζρω ότι κα προςκομίςει τα απαιτοφμενα 

πιςτοποιθτικά γνθςιότθτασ. 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίχεται θλεκτρονικά, 

αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Πχι *+ Ναι *+ Πχι 

(διαδικτυακι   διεφχυνςθ,   αρχι   ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): * ......... //....../ /  .... /  

12) Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν: 
Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να προςκομίςει *+ Ναι *+ Πχι 

43 Επιςθμαίνεται ότι εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει αποφαςίςει να ανακζςει τμιμα τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ 

υπό μορφι υπεργολαβίασ και ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ του υπεργολάβου για τθν εκτζλεςθ του εν λόγω 

τμιματοσ, τότε κα πρζπει να ςυμπλθρωκεί χωριςτό ΤΕΥΔ για τουσ ςχετικοφσ υπεργολάβουσ, βλζπε μζροσ II, 

ενότθτα Γ ανωτζρω. 
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τα απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά που ζχουν  
εκδοκεί από επίςθμα  ινςτιτοφτα ελζγχου  
ποιότθτασ   ι   υπθρεςίεσ αναγνωριςμζνων  
ικανοτιτων,   με  τα οποία  βεβαιϊνεται θ  
καταλλθλότθτα          των προϊόντων,  
επαλθκευόμενθ με παραπομπζσ ςτισ τεχνικζσ  
προδιαγραφζσ ι ςε πρότυπα, και τα οποία  
ορίηονται ςτθ  ςχετικι  διακιρυξθ   ι ςτθν  
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που  
αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ;  
Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και αναφζρετε  
ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να [ ..................................................... ] 
προςκομιςτοφν:  
Εάν   θ    ςχετικι    τεκμθρίωςθ διατίχεται (διαδικτυακι   διεφκυνςθ,   αρχι   ι φορζασ 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

 εγγράφων): *. ......... // ..... / /  ... ]  
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Δ: υςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ ιιόνον όταν τα ςυςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ 

και/ι τα πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ ζχουν ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα 

φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 
 

Συςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα 

περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 

Απάντθςθ: 

Θα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να 

προςκομίςει πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί από 

ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ που βεβαιϊνουν ότι ο 

οικονομικόσ φορζασ ςυμμορφϊνεται με τα 

απαιτοφμενα πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ, 

ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ προςβαςιμότθτασ για 

άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ; 

Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και διευκρινίςτε ποια 

άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να προςκομιςτοφν 

όςον αφορά το ςφςτθμα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 

αναφζρετε: 

() Ναι *+'Οχι 

[ ........... 1 [ ......... 1 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *. ......... ][. ..... ][. ..... / 

Θα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να 

προςκομίςει πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί από 

ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ που βεβαιϊνουν ότι ο 

οικονομικόσ φορζασ ςυμμορφϊνεται με τα 

απαιτοφμενα ςυςτιματα ι πρότυπα 

περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ; 

Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και διευκρινίςτε ποια 

άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να προςκομιςτοφν 

όςον αφορά τα ςυςτιματα ι πρότυπα 

περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 

αναφζρετε: 

Π Ναι *+ Πχι 

[ ........... 1 [ ......... 1 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *. ......... ][. ..... ][. ..... ] 
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Μζροσ V: Περιοριςμόσ του αρικμοφ των πλθροφντων τα κριτιρια επιλογισ υποψθφίων 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ υόνον όταν θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων 

φορζασ ζχει προςδιορίςει αντικειμενικά και χωρίσ διακρίςεισ κριτιρια ι κανόνεσ που πρόκειται να 

εφαρμοςτοφν για τον περιοριςμό του αρικμοφ των υποψθφίων που κα προςκλθκοφν να υποβάλουν 

προςφορά ι να ςυμμετάςχουν ςτον διάλογο. Οι πλθροφορίεσ αυτζσ, οι οποίεσ μποροφν να ςυνοδεφονται από 

απαιτιςεισ όςον αφορά τα πιςτοποιθτικά (ι το είδοσ τουσ) ι τισ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων, εφόςον 

ςυντρζχει περίπτωςθ,_που κα πρζπει να προςκομιςτοφν, ορίηονται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ 

ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

Για κλειςτζσ διαδικαςίεσ, αντανωνιςτικζε διαδικαςίεσ ιχε διαποανιχάτευςθ. διαδικαςίεσ ανταγωνιςτικοφ 

διαλόγου και ςυμπράξεισ καινοτομίασ μόνον: 

 

Ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ότι: 
 

Περιοριςμόσ του αρικμοφ Απάντθςθ: 

Πλθροί τα αντικειμενικά και χωρίσ διακρίςεισ 

κριτιρια ι κανόνεσ που πρόκειται να εφαρμοςτοφν 

για τον περιοριςμό του αρικμοφ των υποψθφίων με 

τον ακόλουκο τρόπο: 

Εφόςον ηθτοφνται οριςμζνα πιςτοποιθτικά ι λοιπζσ 

μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων, αναφζρετε για 

κακζνα από αυτά αν ο οικονομικόσ φορζασ διακζτει 

τα απαιτοφμενα ζγγραφα: 

Εάν οριςμζνα από τα εν λόγω πιςτοποιθτικά ι 

λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν ςτοιχείων διατίκενται 

θλεκτρονικά
44

, αναφζρετε για το κακζνα: 

[....] 
*+ Ναι *+ Πχι

45 

(διαδικτυακι   διεφκυνςθ,   αρχι   ι φορζασ 

ζκδοςθσ,   επακριβι   ςτοιχεία  αναφοράσ των 

εγγράφων): * .............. ][........ // .......... V46 

44 Διευκρινίςτε ποιο ςτοιχείο αφορά θ απάντθςθ. 

45 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

46 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 
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Μζροσ VI: Σελικζσ δθλϊςεισ 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι τα ςτοιχεία που ζχω αναφζρει ςφμφωνα με τα μζρθ I - IV 

ανωτζρω είναι ακριβι και ορκά και ότι ζχω πλιρθ επίγνωςθ των ςυνεπειϊν ςε περίπτωςθ ςοβαρϊν ψευδϊν 

δθλϊςεων. 

0 κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι είμαιςε κζςθ, κατόπιν αιτιματοσ και χωρίσ κακυςτζρθςθ, να 

προςκομίςω τα πιςτοποιθτικά και τισ λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων που αναφζρονται
47

, εκτόσ εάν: 

α) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει τθ δυνατότθτα να λάβει τα ςχετικά δικαιολογθτικά απευκείασ 

με πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται δωρεάν
43

. 

 
β) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχουν ιδθ ςτθν κατοχι τουσ τα ςχετικά ζγγραφα. 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ δίδω επιςιμωσ τθ ςυγκατάκεςθ μου ςτ... *προςδιοριςμόσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι 

του ανακζτοντα φορζα, όπωσ κακορίηεται ςτο μζροσ I, ενότθτα Α+, προκειμζνου να αποκτιςει πρόςβαςθ ςε 

δικαιολογθτικά των πλθροφοριϊν τισ οποίεσ ζχω υποβάλλει ςτ... *να προςδιοριςτεί το αντίςτοιχο 

μζροσ/ενότθτα/ςθμείο+ του παρόντοσ Τυποποιθμζνου Εντφπου Υπεφκυνθσ Διλωςθσ για τουσ ςκοποφσ τ... 

*προςδιοριςμόσ τθσ διαδικαςίασ προμικειασ: (ςυνοπτικι περιγραφι, παραπομπι ςτθ δθμοςίευςθ ςτον εκνικό 

τφπο, ζντυπο και θλεκτρονικό, αρικμόσ αναφοράσ)+. 

 
Ημερομθνία, τόποσ και, όπου ηθτείται ι είναι απαραίτθτο, υπογραφι(-ζσ): *. ..................... ] 
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47 Ρρβλ και άρκρο 1 ν. 4250/2014 

48 Υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει παράςχει τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ 

{διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζα ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων) που παρζχουν τθ δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα φορζα 

να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα ςτοιχεία αυτά πρζπει να ςυνοδεφονται από τθ ςχετικι 

ςυγκατάκεςθ για τθν εν λόγω πρόςβαςθ. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΔΗΜΟ ΟΡΕΣΙΑΔΑ 
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 
ΣΜΗΜΑ  Η/Μ  ΕΡΓΩΝ & ΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ 

 

 

 

 

 

 

ΜΔΛΔΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΑ: «ΔΝΟΗΚΗΑΖ ΔΞΔΓΡΑ, ΗΚΡΗΧΜΑΣΧΝ, 

ΦΧΣΗΣΗΚΟΤ & ΖΥΖΣΗΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ 2018» 

 

ΠΡ/ΜΟ: 74.276,00€  ΜΔ ΦΠΑ 24% 

ΑΡ. ΜΔΛΔΣΖ:   33/2018 

CPV: 31518600-6, 32342410-9,3134300-2, 

44212310-5,45237000-7 

Κ.Α: 15.6471.01 (ΓΖ.Κ.Δ.Π.Α.Ο.) 

 

 

 

 

 

Οξεζηηάδα, 15/05/2017 

 

               ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 

1.ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΚΘΔΖ 

2. ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ 

3. ΤΓΓΡΑΦΖ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ 

4. ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 

5.ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΔΗΜΟ ΟΡΕΣΙΑΔΑ 
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ 
ΣΜΗΜΑ  Η/Μ  ΕΡΓΩΝ & ΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ 

ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΑ: «ΕΝΟΙΚΙΑΗ ΕΞΕΔΡΑ, 
ΙΚΡΙΩΜΑΣΩΝ, ΦΩΣΙΣΙΚΟΤ & ΗΧΗΣΙΚΟΤ 
ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ 2018» 
ΠΡ/ΜΟ: 74.276,00€  ΜΕ ΦΠΑ 24% 
ΑΡ. ΜΕΛΕΣΗ:   33/2018 
CPV: 31518600-6, 32342410-9,3134300-2, 
44212310-5,45237000-7 
Κ.Α: 15.6471.01 (ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Ο.) 
 
 

 

 

 

ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΚΘΔΖ 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΡΓΑΗΧΝ ΚΑΗ ΠΡΟΓΗΑΦΡΑΦΔ ΤΛΗΚΧΝ 

Ζ κειέηε αθνξά ηελ παξνρή ππεξεζίαο γηα «ελνηθίαζε εμέδξαο, ηθξησκάησλ 

θσηηζκνχ & ερεηηθνχ εμνπιηζκνχ» γηα ην ζχλνιν ησλ πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ 

ηεο Γεκνηηθήο Κνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο Πνιηηηζηηθήο Αλάπηπμεο Οξεζηηάδαο 

(ΓΖ.Κ.Δ.Π.Α.Ο.), ηνπ Γήκνπ Οξεζηηάδαο, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2018. 
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Ζ ζπλνιηθή δαπάλε έρεη πξνυπνινγηζζεί ζε 74.276,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 

ΦΠΑ 24% θαη ζα βαξχλεη ηνλ θσδηθφ  Κ.Α.:15.6471.01 ηνπ πξνυπνινγηζκνχ  έηνπο 

2018 ηεο ΓΖ.Κ.Δ.Π.Α.Ο. 

Ζ παξνρή ηεο ππεξεζία ηεο ελνηθίαζεο ηνπ εμνπιηζκνχ γηα ηελ ερεηηθή θαη 

θσηηζηηθή θάιπςε γηα ηηο πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο ζα πξέπεη απαξαίηεηα λα πιεξνί  

ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο ζπγγξαθήο ππνρξεψζεσλ θαη ζα εθηειεζηεί κε ζπλνπηηθέο 

δηαδηθαζίεο ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016. 

Ζ ελνηθίαζε εμέδξαο, ηθξησκάησλ θσηηζκνχ & ερεηηθνχ εμνπιηζκνχ αθνξά ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε δχν νκάδσλ  εθδειψζεσλ ηεο ΓΖ.Κ.Δ.Π.Α.Ο σο εμήο: 

ΟΜΑΓΑ ΔΚΓΖΛΧΔΧΝ Α: «24
ε
  πλάληεζε Νέσλ Άξδαο 2018»,ελδεηθηηθνχ 

πξ/ζκνχ 45.880,00€ κε ΦΠΑ 

ΟΜΑΓΑ ΔΚΓΖΛΧΔΧΝ Β: «ΛΟΗΠΔ ΔΚΓΖΛΧΔΗ», ελδεηθηηθνχ πξ/ζκνχ 

28.393,00€ κε ΦΠΑ  θαη πεξηιακβάλεη ηηο παξαθάησ εθδειψζεηο: 

1) «Γηνξηέο παιηνχ ζηαζκνχ, Οξεζηηάδα» (16 Ηνπλίνπ 2018), 1 εκέξα,  

2) «Οξέζηεηα 2018», Οξεζηηάδα (22 – 28 Ηνπλίνπ 2018), 7 εκέξεο, 

3) «Γηνξηή Πίηαο – Μειίλαο», Φηειηά (21 Ηνπιίνπ 2018), 1 εκέξα,  

4) «Βχζζεηα 2018», Ν. Βχζζα (24 – 25 Ηνπιίνπ 2018), 2 εκέξεο,   

5) «24ε πλάληεζε Νέσλ Άξδαο 2018», Καζηαληέο, (25 – 29 Ηνπιίνπ 2018), 5 

εκέξεο,  

6)  «Γηνξηή Καιακπνθηνχ», Ρίδηα (27 Ηνπιίνπ 2018), 1 εκέξα, 

7) «σηήξεηα», Κππξίλνο (6 Απγνχζηνπ 2018), 1 εκέξα, 

8) «Φεζηηβάι Γθάηληαο», Πεληάινθνο (11 Απγνχζηνπ 2018), 1 εκέξα 

9) «Θενηφθεηα», Φπιάθην (22 – 23 Απγνχζηνπ 2018), 2 εκέξεο,  

10) «Απγνπζηηάηηθν Φεγγάξη», Γίθαηα (25 Απγνχζηνπ 2018), 1 εκέξα, 

11) «Φαλνχξεηα», Οηλφε (25 – 27 Απγνχζηνπ 2018), 3 εκέξεο,  

12) «19ν Παλειιήλην Φεζηηβάι Δξαζηηερληθνχ Θεάηξνπ», Οξεζηηάδα (25 Απγνχζηνπ 

– 02 επηεκβξίνπ 2018), 9 εκέξεο,  

13) «Εαινπθηψηηθα», Υεηκψλην (29 Απγνχζηνπ 2018), 1 εκέξα,  

14) «Βξαδηά κνπζηθήο ζηνλ Αε Γηψξγε Λεπηήο, Λεπηή (1 επηεκβξίνπ 2018), 1 

εκέξα,  

15) «Αγγέισλ Φσο 2018», Οξεζηηάδα (15 – 31 Γεθεκβξίνπ 2018), 17 εκέξεο 

 

πγθεθξηκέλα ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά θάζε εθδήισζεο,  αλά νκάδα εθδειψζεσλ 

, έρνπλ σο εμήο: 

ΟΜΑΓΑ ΔΚΓΖΛΧΔΧΝ Α - «24 πλάληεζε Νέσλ Άξδαο 2018» 

Σνπνζεζία εθδειψζεσλ: Καζηαληέο  

Ζκεξνκελία: 25-29 Ηνπιίνπ 2018 

Δλδεηθηηθφο Πξ/ζκφο ρσξίο ΦΠΑ:37.000,00€ 

Λφγσ  ηνπ φηη ε  ζπγθεθξηκέλε εθδήισζε απνηειεί  έλα απφ ηα κεγαιχηεξα θεζηηβάι 

ζηελ Διιάδα, νη απαηηήζεηο ησλ θαιιηηερλψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ  είλαη κεγάιεο θαη ε 

θάιπςε ηνπ ρψξνπ ζε θνηλφ κπνξεί λα θηάζεη ηα 10.000 άηνκα , ηα παξαθάησ 

ραξαθηεξηζηηθά, νη πξνδηαγξαθέο θαη  νη πνζφηεηεο ησλ εηδψλ  είλαη ηα απαξαίηεηα 

γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ εθδειψζεσλ. 

Κεληξηθή θελή 

Απαηηνχκελν Πξνζσπηθφ : 5 άηνκα γηα ήρν, 3 άηνκα  γηα θψηα, 1 άηνκα γηα εηθφλα. 

Απαηηνχκελνο Ζρεηηθφο Δμνπιηζκφο : 

Φεθηαθή Κνλζφια θεληξηθήο κίμεο ηνπιάρηζηνλ 48 θαλαιηψλ εηζφδνπ θαη 8 

ηνπιάρηζηνλ θαλαιηψλ εμφδνπ (AUX)+L,R,C.  

Φεθηαθή Κνλζφια κφληηνξ κίμεο 52 θαλαιηψλ εηζφδνπ θαη 48 θαλαιηψλ εμφδνπ 

(AUX)+L,R,C., κε γξαθηθνχο ηζνζηαζκηζηέο ζε φιεο ηεο εμφδνπο θαη 4 κνλάδεο εθέ. 

Δλεξγφ spliter 48 θαλαιηψλ 1 είζνδν ζε 4 εμφδνπο αλά θαλάιη. 
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Croscable 4 δξφκσλ γηα ηελ κε θαηαπφλεζε ησλ πνιπθαισδίσλ ηνπ ζπζηήκαηνο, 

ζπκπιήξσζε θαισδίσλ πηζαλνχ ζπκπιεξσκαηηθνχ εμνπιηζκνχ ησλ θαιιηηερλψλ, γηα 

ηελ κε δηαθνπή ηεο ζπλαπιίαο. 

χζηεκα ερείσλ θξεκαζηφ θάζεην κε 120ν  νξηδφληηαο δηαζπνξάο, (Line Array) 

ηεζζάξσλ ελεξγψλ δξφκσλ (4 way active), 30.000 watt rms κε ηνπο εληζρπηέο θαη 

επεμεξγαζηέο ηνπ. (16 δνξπθφξνπο κε κεγάθσλα 12” ή 15”) (24 δνξπθφξνπο κε 

κεγάθσλα 8” ή 10”) + (24 SUB 18”) ή (12 SUB 2x18”). 

6xΜφληηνξ ερεία θσλήο κε ηνπο εληζρπηέο ηνπο ελεξγά κε επεμεξγαζηή (15”+2”). 

8ΥΜφληηνξ ερεία κε ηνπο εληζρπηέο ηνπο (12”+2”). 

8ΥΜφληηνξ ερεία κε ηνπο εληζρπηέο ηνπο (15”+2”). 

2 ερνζηήιεο ερείσλ  γηα  SIDE κε ηνπο εληζρπηέο ηνπο ηξηψλ δξφκσλ ελεξγά κε 

επεμεξγαζηή (2ρ18”+2ρ12”+3”)  

Έλα ζχζηεκα ερείσλ κε ηνπο εληζρπηέο ηνπο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ πηζαλφλ ζε 

άιινπο ρψξνπο (πάξηη, Οξρήζηξεο, θ.ι.π.). χλνιν 10.000 watt rms. 

Μηθξφθσλα ελζχξκαηα, Καιψδηα, Πξνζαξκνζηέο νξγάλσλ (DI) ζχκθσλα κε ηα 

θαλάιηα ησλ θνλζφισλ πνπ ζα ρξεηαζηνχλ.  

10 Αζχξκαηα κηθξφθσλα ζπλδεδεκέλα κε θεληξηθή θεξαία ή απηφλνκεο κνλάδεο. 

χζηεκα AVIOM κε 12 θνλζνιάθηα  θαη αθνπζηηθά Δ5. 

8 αζχξκαηεο ζπζθεπέο αθνπζηηθψλ ζηέξεν κε θεληξηθή θεξαία ή απηφλνκεο κνλάδεο. 

6  ελζχξκαηεο ζπζθεπέο αθνπζηηθψλ ζηέξεν. 

8 αθνπζηηθά in ear 2 δξφκσλ. 

1 πιήξεο ζεη ληξακο (κε 2 ηνκ θαη 2 βαζηά). 

Πηαηίληα κε βάζεηο (Hi-Hat 2ρ14”, Crash 16”17”18”19”20”, Ride 20”22”, Splash 10”, 

China 16”18”). 

Κξνπζηά: 3 Κφγθαο, 2 Μπφγθνο, 4 ηπκπάιεο, 1 θνπξηίλα, 3 πηαηίληα κε βάζεηο (16” & 

18” crach, 20” RIDE). 

2 εληζρπηέο κπάζνπ (ν έλαο ηνπιάρηζηνλ 700watt κε θακπίλεο 4ρ10” +1ρ15”). 

2 εληζρπηέο θηζάξαο (φρη κε ιάκπεο). 

2 εληζρπηέο θηζάξαο (κε ιάκπεο 100watt κε μερσξηζηή θεθαιή θαη θακπίλα 4ρ12”). 

2 εληζρπηέο θηζάξαο combo κε ιάκπεο.  

2 βαξπθεληξπζκέλα πλζεζάτδεξ. 

2 φρη βαξπθεληξπζκέλα πλζεζάτδεξ. 

1 ειεθηξηθφ πηάλν έπηπιν.  

χζηεκα κε κίθηε 4 θαλαιηψλ θαη δχν CD player κε mp3 γηα DJ. 

Bacline βάζε ησλ RIDERS  ησλ ζπγθξνηεκάησλ 

Απαηηνχκελνο Δμνπιηζκφο Φσηηζκνχ: 

42 θεθαιέο BEAM 5R – 7R 

24 θεθαιέο  LED WASH  

7  Ρνκπνηηθέο θεθαιέο wash cmy 700 - 1200 

20 πξνβνιείο Par 64 κε ιάκπα 1000 watt cp61 κε πνηθηιία δειαηηλψλ 

2 ζεηξέο aircraft (8xPar 64, 250watt ην θάζε έλα) 

9 strobe 1500 watt 

8 bliders 4light 

12 ζεαηξηθνί πξνβνιείο 1.000 watt 

2 θαλφληα παξαθνινχζεζεο 2.5ΟΟ watt 

Κνλζφια θσηηζκνχ 1024 θαλαιηψλ DMX γηα δηαρείξηζε ησλ ξνκπνηηθψλ 

Κνλζφια θσηηζκνχ 512 θαλαιηψλ DMX γηα δηαρείξηζε ηνπ ζεξκνχ θσηηζκνχ 

2 κεραλέο θαπλνχ  

2 κεραλέο νκίριεο  

Απαηηνχκελνο Δμνπιηζκφο Δηθφλαο -θεληθψλ: 

3 Κάκεξεο. 





ειίδα 96 απφ 110 

 

2 DVD Player. 

 1 Laptop. 

Led Sceen  30 ηεηξαγσληθά κέηξα θαη server  

Κνλζφια εηθφλαο κε 8 εηζφδνπο θαη εθθέ 

1 Πξνβνιηθφ κε θσηεηλφηεηα 4.500 Lumens  

1 νζφλε νπίζζηαο πξνβνιήο 4mx3m  

Απαηηνχκελα Ηθξηψκαηα Αινπκηλίνπ-πζηήκαηα Αλχςσζεηο: 

Ζιεθηξηθφ ζθεπαζηφ ζχζηεκα αλχςσζεο βαξηάο θαηαζθεπήο απνηεινχκελν απφ 

40cm truss Heavy Duty  κε δηαζηάζεηο: Μήθνο 12-14 κέηξα, Βάζνο 10 κέηξα, Ύςνο 

8-10 κέηξα, κε κπξνζηηλή, θεληξηθή θαη νπίζζηα ηξάζα 12-14 κέηξα. 

6 Σδίληα θαη ηξάζεο ζχλνιν 30 κέηξσλ φρη απαξαίηεηα βαξέσο ηχπνπ γηα ρξήζε ζε 

άιια  ζεκεία ησλ εθδειψζεσλ (φρη ζε θαίξηα ζεκεία ηεο κεγάιεο ζθελήο ησλ 

ζπλαπιηψλ).  

Απαηηνχκελεο εμέδξεο : 

χλνιν εμέδξαο 200 η.κ.,  κε δχν ζθάιεο θαη θάγθεια αζθαιείαο. Δμέδξα κεγάισλ 

ζπλαπιηψλ χςνπο 1,70κ ηνπιάρηζηνλ. Γηάθνξα riser επί ηεο θεληξηθήο ζθελήο χςνπο 

απφ 20 έσο 80 cm. 

Δμέδξα γηα πίζηα ρνξνχ χςνπο 40-50 cm. 

ΟΜΑΓΑ  ΔΚΓΖΛΧΔΧΝ  Β : «ΛΟΗΠΔ ΔΚΓΖΛΧΔΗ»: 

1.«Γηνξηέο παιηνχ ζηαζκνχ»   

Σνπνζεζία εθδήισζεο:  Οξεζηηάδα  

Ζκεξνκελία: 16 Ηνπλίνπ 2018 

Δλδεηθηηθφο Πξ/ζκφο ρσξίο ΦΠΑ:600,00€ 

Απαηηνχκελν Πξνζσπηθφ : 2 γηα ήρν. 

Απαηηνχκελνο Ζρεηηθφο Δμνπιηζκφο: 

Ζρεηηθφ ζχζηεκα 5.000 w 

1 Κνλζφια θεληξηθήο κίμεο 32 θαλαιηψλ εηζφδνπ θαη 6 θαλαιηψλ εμφδνπ 

(AUX)+L,R,C. κε γξαθηθνχο ηζνζηαζκηζηέο ζε φιεο ηεο εμφδνπο θαη 4 κνλάδεο εθέ, 

1 Κνλζφια κφληηνξ κίμεο 16 θαλαιηψλ εηζφδνπ θαη 6 θαλαιηψλ εμφδνπ 

(AUX)+L,R,C. κε γξαθηθνχο ηζνζηαζκηζηέο ζε φιεο ηεο εμφδνπο θαη 2 κνλάδεο εθέ, 

8x Μφληηνξ ερεία κε ηνπο εληζρπηέο ηνπο 

Μηθξφθσλα ελζχξκαηα, Καιψδηα, Πξνζαξκνζηέο νξγάλσλ (DI) ζχκθσλα κε ηα 

θαλάιηα ησλ θνλζφισλ πνπ ζα ρξεηαζηνχλ.  

1splitter παζεηηθφ 32ch 1:2 

Απαηηνχκελνο Δμνπιηζκφο Φσηηζκνχ: 

4 ζθάθεο (400 w ε θάζε ιάκπα) κε ηξίπνδεο 

Απαηηνχκελεο Δμέδξεο: 

Ζ ζπλνιηθή επηθάλεηα ησλ εμεδξψλ ζα είλαη 75ηκ. ηεηξαγσληθά κέηξα γηα ρξήζε απφ 

Οξρήζηξα θαη ρνξσδίεο κε επίπεδα ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο. 

2.«Οξέζηεηα 2018»   

Σνπνζεζία εθδήισζεο:  Οξεζηηάδα  

Ζκεξνκελία: 22-28 Ηνπλίνπ 2018 

Δλδεηθηηθφο Πξ/ζκφο ρσξίο ΦΠΑ:5.000,00€ 

Απαηηνχκελν Πξνζσπηθφ: 2 άηνκα γηα ήρν, 2 άηνκα γηα θψηα, 1 άηνκν γηα back line.  

Απαηηνχκελνο Ζρεηηθφο Δμνπιηζκφο :  

Κνλζφια θεληξηθήο κίμεο 48 θαλαιηψλ εηζφδνπ θαη 8 θαλαιηψλ εμφδνπ 

(AUX)+L,R,C. Γξαθηθφ equalizer 2x31 πεξηνρψλ, 16 ch Additional Compressor, 

12ch x Gates – Drawmer, 4 κνλάδεο εθέ  θαη 1 x Digital recorder, 1 x CD player. 

Φεθηαθή θνλζφια κφληηνξ κίμεο 48 θαλαιηψλ εηζφδνπ θαη 12 θαλαιηψλ εμφδνπ 

ηνπιάρηζηνλ (AUX)+L,R,C., κε γξαθηθνχο ηζνζηαζκηζηέο ζε φιεο ηεο εμφδνπο θαη 4 

κνλάδεο εθέ κε ελεξγφ spliter 48 θαλαιηψλ 1 είζνδν ζε 4 εμφδνπο αλά θαλάιη. 
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χζηεκα ερείσλ θξεκαζηφ θάζεην κε 120
ν
  νξηδφληηαο δηαζπνξάο, (Line Array) 

ηεζζάξσλ ελεξγψλ δξφκσλ (4 way active). 10.000 watt rms κε ηνπο εληζρπηέο θαη 

επεμεξγαζηέο ηνπ. (8 δνξπθφξνπο κε κεγάθσλα 12” - 15”) ή (12 δνξπθφξνπο κε 

κεγάθσλα 8” - 10”) + (8 SUB 18”) ή (4 SUB 2x18”). 

4xΜφληηνξ ερεία θσλήο κε ηνπο εληζρπηέο ηνπο ελεξγά κε επεμεξγαζηή (15”+2”). 

8xΜφληηνξ ερεία κε ηνπο εληζρπηέο ηνπο (15”+2”). 

Μηθξφθσλα ελζχξκαηα, Καιψδηα, Πξνζαξκνζηέο νξγάλσλ (DI) ζχκθσλα κε ηα 

θαλάιηα ησλ θνλζφισλ πνπ ζα ρξεηαζηνχλ.  

1 κεηαιιφθσλν  

1 μπιφθσλν 

2 –tom toms with stand 14’’-16’’  

1 ζεη cymbals (splash 10΄΄, crash 14΄΄, 16΄΄ and 18΄΄) with stands 

 1 ζεη of bongos  

1 bar wind chimes (curtain) 36 bars  

 2 congas 

 15 music stands with lights 

 14 θαξέθιεο ρσξίο κπξάηζν 

 6 Instrument stands (guitars, bouzouki) 

1 ειεθηξηθφ πηάλν έπηπιν  

2 εληζρπηέο θηζάξαο combo κε ιάκπεο  

1 εληζρπηήο κπάζνπ κε θακπίλα 4x10”  

1 πιήξεο ζεη drums κε  10’’-12’’-14’’-16’’  tom-22΄, BD - 2 snares θαη κε  9 stands 

for cymbals, 1 ζεη Hi-Hat. 

1 ζεη cymbals (hi-hat 14’’, Ride 20’’, Crash 16’’, Crash 18’’, splash 10’’) 

Απαηηνχκελνο Δμνπιηζκφο Φσηηζκνχ : 

12 x Par61  

16 Led Par  

6 PC 1000W 

2 four light 

2 follow spot 

4  Ρνκπνηηθέο θεθαιέο spot cmy 1200  

4 Ρνκπνηηθέο θεθαιέο BEAM  7R  

2 x 4Light (650 watt) 

 Κνλζφια θσηηζκνχ 512 θαλαιηψλ DMX  

Κνλζφια εηθφλαο 12 θαλαιηψλ εηζφδνπ  

1 Κάκεξα,  

2 DVD Player 

1 Laptop 

1 κεραλή νκίριεο  

Φσηηζηηθή κνλάδα θαλφλη follow-spot 1200w 

Ρπζκηζηέο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (DIMMER PACK) 

Απαηηνχκελεο Δμέδξεο 

Ζ ζπλνιηθή επηθάλεηα ησλ εμεδξψλ ζα είλαη 75η.κ., κε επίπεδα, γηα ρξήζε απφ 

νξρήζηξα θαη ρνξσδίεο. 

Απαηηνχκελα ηθξηψκαηα αινπκηλίνπ - ζπζηήκαηα αλχςσζεο: 

2 πζηήκαηα Σξάζαο 30εθ. x 30εθ. , κήθνο 12 κέηξα , ζε ζρήκα Π , χςνπο 6 κέηξα  

κε κνηέξ. 

3.«Γηνξηή Πίηαο (Μειίλαο)» 

Σνπνζεζία εθδήισζεο:  Φηειηά 

Ζκεξνκελία: 21 Ηνπιίνπ 2018 

Δλδεηθηηθφο Πξ/ζκφο ρσξίο ΦΠΑ:500,00€ 
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Απαηηνχκελν Πξνζσπηθφ : 2 γηα ήρν. 

Απαηηνχκελνο Ζρεηηθφο Δμνπιηζκφο : 

Ζρεηηθφ ζχζηεκα 5.000 w 

1 Κνλζφια θεληξηθήο κίμεο 32 θαλαιηψλ εηζφδνπ θαη 6 θαλαιηψλ εμφδνπ 

(AUX)+L,R,C. κε γξαθηθνχο ηζνζηαζκηζηέο ζε φιεο ηεο εμφδνπο θαη 4 κνλάδεο εθέ, 

1 Κνλζφια κφληηνξ κίμεο 16 θαλαιηψλ εηζφδνπ θαη 6 θαλαιηψλ εμφδνπ 

(AUX)+L,R,C. κε γξαθηθνχο ηζνζηαζκηζηέο ζε φιεο ηεο εμφδνπο θαη 2 κνλάδεο εθέ, 

8xΜφληηνξ ερεία κε ηνπο εληζρπηέο ηνπο 12’’ 3 δξφκσλ 

Μηθξφθσλα ελζχξκαηα, Καιψδηα, Πξνζαξκνζηέο νξγάλσλ (DI) ζχκθσλα κε ηα 

θαλάιηα ησλ θνλζφισλ πνπ ζα ρξεηαζηνχλ.  

1splitter παζεηηθφ 32ch 1:2 

Απαηηνχκελoο Δμνπιηζκφο Φσηηζκνχ: 

4 ζθάθεο (400 w ε θάζε ιάκπα) κε ηξίπνδεο 

4.«Βχζζεηα 2018»  

Σνπνζεζία εθδήισζεο:  Ν. Βχζζα 

Ζκεξνκελία: 24-25 Ηνπιίνπ 2018 

Δλδεηθηηθφο Πξ/ζκφο ρσξίο ΦΠΑ:1.400,00€ 

Απαηηνχκελν Πξνζσπηθφ : 2 γηα ήρν. 

Απαηηνχκελνο  Ζρεηηθφο Δμνπιηζκφο: 

Ζρεηηθφ ζχζηεκα 5.000w 

1 Κνλζφια θεληξηθήο κίμεο 32 θαλαιηψλ εηζφδνπ θαη 6 θαλαιηψλ εμφδνπ 

(AUX)+L,R,C. κε γξαθηθνχο ηζνζηαζκηζηέο ζε φιεο ηεο εμφδνπο θαη 4 κνλάδεο εθέ, 

1 Κνλζφια κφληηνξ κίμεο 16 θαλαιηψλ εηζφδνπ θαη 6 θαλαιηψλ εμφδνπ 

(AUX)+L,R,C. κε γξαθηθνχο ηζνζηαζκηζηέο ζε φιεο ηεο εμφδνπο θαη 2 κνλάδεο εθέ, 

8xΜφληηνξ ερεία κε ηνπο εληζρπηέο ηνπο 

Μηθξφθσλα ελζχξκαηα, Καιψδηα, Πξνζαξκνζηέο νξγάλσλ (DI) ζχκθσλα κε ηα 

θαλάιηα ησλ θνλζφισλ πνπ ζα ρξεηαζηνχλ.  

1splitter παζεηηθφ 32ch 1:2 

Απαηηνχκελoο Δμνπιηζκφο Φσηηζκνχ: 

4 ζθάθεο (400 w ε θάζε ιάκπα) κε ηξίπνδεο 

Απαηηνχκελεο εμέδξεο  

Δμέδξα 40 ηεηξαγσληθά, χςνο 80 εθ. κε δχν ζθάιεο. 

5.«Γηνξηή Καιακπνθηνχ» 

Σνπνζεζία εθδήισζεο:  Ρίδηα 

Ζκεξνκελία: 27 Ηνπιίνπ 2018 

Δλδεηθηηθφο Πξ/ζκφο ρσξίο ΦΠΑ:300,00€ 

Απαηηνχκελν Πξνζσπηθφ : 2 γηα ήρν. 

Απαηηνχκελνο Ζρεηηθφο Δμνπιηζκφο : 

Ζρεηηθφ ζχζηεκα 5.000w 

1 Κνλζφια θεληξηθήο κίμεο 32 θαλαιηψλ εηζφδνπ θαη 6 θαλαιηψλ εμφδνπ 

(AUX)+L,R,C. κε γξαθηθνχο ηζνζηαζκηζηέο ζε φιεο ηεο εμφδνπο θαη 4 κνλάδεο εθέ, 

1 Κνλζφια κφληηνξ κίμεο 16 θαλαιηψλ εηζφδνπ θαη 6 θαλαιηψλ εμφδνπ 

(AUX)+L,R,C. κε γξαθηθνχο ηζνζηαζκηζηέο ζε φιεο ηεο εμφδνπο θαη 2 κνλάδεο εθέ, 

8x Μφληηνξ ερεία κε ηνπο εληζρπηέο ηνπο 

Μηθξφθσλα ελζχξκαηα, Καιψδηα, Πξνζαξκνζηέο νξγάλσλ (DI) ζχκθσλα κε ηα 

θαλάιηα ησλ θνλζφισλ πνπ ζα ρξεηαζηνχλ.  

1 splitter παζεηηθφ 32ch 1:2 

Απαηηνχκελνο Δμνπιηζκφο  Φσηηζκνχ: 

5 ζθάθεο (400w ε θάζε ιάκπα) κε ηξίπνδεο 

6.«σηήξεηα»  
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Σνπνζεζία εθδήισζεο:  Κππξίλν 

Ζκεξνκελία: 06 Απγνχζηνπ  2018 

Δλδεηθηηθφο Πξ/ζκφο ρσξίο ΦΠΑ:500,00€ 

Απαηηνχκελν Πξνζσπηθφ : 2 γηα ήρν. 

Απαηηνχκελνο Ζρεηηθφο Δμνπιηζκφο: 

Ζρεηηθφ ζχζηεκα 5.000w 

1 Κνλζφια θεληξηθήο κίμεο 32 θαλαιηψλ εηζφδνπ θαη 6 θαλαιηψλ εμφδνπ 

(AUX)+L,R,C. κε γξαθηθνχο ηζνζηαζκηζηέο ζε φιεο ηεο εμφδνπο θαη 4 κνλάδεο εθέ, 

1 Κνλζφια κφληηνξ κίμεο 16 θαλαιηψλ εηζφδνπ θαη 6 θαλαιηψλ εμφδνπ 

(AUX)+L,R,C. κε γξαθηθνχο ηζνζηαζκηζηέο ζε φιεο ηεο εμφδνπο θαη 2 κνλάδεο εθέ, 

8x Μφληηνξ ερεία κε ηνπο εληζρπηέο ηνπο 

Μηθξφθσλα ελζχξκαηα, Καιψδηα, Πξνζαξκνζηέο νξγάλσλ (DI) ζχκθσλα κε ηα 

θαλάιηα ησλ θνλζφισλ πνπ ζα ρξεηαζηνχλ.  

1 splitter παζεηηθφ 32ch 1:2 

Απαηηνχκελνο Δμνπιηζκφο Φσηηζκνχ: 

4 ζθάθεο (400w ε θάζε ιάκπα) κε ηξίπνδεο 

7.«Φεζηηβάι Γθάηληαο»  

Σνπνζεζία εθδήισζεο:  Πεληάινθνο 

Ζκεξνκελία: 11 Απγνχζηνπ  2018 

Δλδεηθηηθφο Πξ/ζκφο ρσξίο ΦΠΑ:500,00€ 

Απαηηνχκελν Πξνζσπηθφ : 2 γηα ήρν. 

Απαηηνχκελνο Ζρεηηθφο Δμνπιηζκφο: 

Ζρεηηθφ ζχζηεκα 5.000w 

1 Κνλζφια θεληξηθήο κίμεο 32 θαλαιηψλ εηζφδνπ θαη 6 θαλαιηψλ εμφδνπ 

(AUX)+L,R,C. κε γξαθηθνχο ηζνζηαζκηζηέο ζε φιεο ηεο εμφδνπο θαη 4 κνλάδεο εθέ, 

1 Κνλζφια κφληηνξ κίμεο 16 θαλαιηψλ εηζφδνπ θαη 6 θαλαιηψλ εμφδνπ 

(AUX)+L,R,C. κε γξαθηθνχο ηζνζηαζκηζηέο ζε φιεο ηεο εμφδνπο θαη 2 κνλάδεο εθέ, 

8x Μφληηνξ ερεία κε ηνπο εληζρπηέο ηνπο 

Μηθξφθσλα ελζχξκαηα, Καιψδηα, Πξνζαξκνζηέο νξγάλσλ (DI) ζχκθσλα κε ηα 

θαλάιηα ησλ θνλζφισλ πνπ ζα ρξεηαζηνχλ.  

1 splitter παζεηηθφ 32ch 1:2 

Απαηηνχκελoο Δμνπιηζκφο Φσηηζκνχ: 

4 ζθάθεο (400 w ε θάζε ιάκπα) κε ηξίπνδεο 

8.«Θενηφθεηα»  

Σνπνζεζία εθδήισζεο:  Φπιάθην 

Ζκεξνκελία: 22-23 Απγνχζηνπ  2018 

Δλδεηθηηθφο Πξ/ζκφο ρσξίο ΦΠΑ:1.100,00€ 

Απαηηνχκελν Πξνζσπηθφ : 2 γηα ήρν. 

Απαηηνχκελνο Ζρεηηθφο Δμνπιηζκφο: 

Ζρεηηθφ ζχζηεκα 8.000w 

1 Κνλζφια θεληξηθήο κίμεο 32 θαλαιηψλ εηζφδνπ θαη 6 θαλαιηψλ εμφδνπ 

(AUX)+L,R,C. κε γξαθηθνχο ηζνζηαζκηζηέο ζε φιεο ηεο εμφδνπο θαη 4 κνλάδεο εθέ, 

1 Κνλζφια κφληηνξ κίμεο 32 θαλαιηψλ εηζφδνπ θαη 16 θαλαιηψλ εμφδνπ 

(AUX)+L,R,C. κε γξαθηθνχο ηζνζηαζκηζηέο ζε φιεο ηεο εμφδνπο θαη 4 κνλάδεο εθέ, 

8xΜφληηνξ ερεία κε ηνπο εληζρπηέο ηνπο 12’’ 3 δξφκσλ 

4 x Mφληηνξ ερεία κε ηνπο εληζρπηέο ηνπο 15’’ 3 δξφκσλ 

1 ζεη ληξακο 

1 εληζρπηήο κπάζνπ 

1 εληζρπηήο θηζάξαο 

Μηθξφθσλα ελζχξκαηα, Καιψδηα, Πξνζαξκνζηέο νξγάλσλ (DI) ζχκθσλα κε ηα 

θαλάιηα ησλ θνλζφισλ πνπ ζα ρξεηαζηνχλ.  
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1 splitter παζεηηθφ 32ch 1:2 

Απαηηνχκελoο Δμνπιηζκφο  Φσηηζκνχ: 

8 led par RGBw 

Κνλζφια θσηηζκνχ 12ch 

4 ζθάθεο (400w ε θάζε ιάκπα) κε ηξίπνδεο 

Απαηηνχκελα Ηθξηψκαηα Αινπκηλίνπ - πζηήκαηα Αλχςσζεο : 

1  truss 30cm x 30cm , 12m  ζε ζρήκα "Π" κε ηδίληα. 

Απαηηνχκελεο εμέδξεο: 

Ζ ζπλνιηθή επηθάλεηα ησλ εμεδξψλ ζα είλαη 75η.κ., κε επίπεδα,γηα ρξήζε νξρήζηξαο 

θαη ρνξσδίαο. 

9.«Απγνπζηηάηηθν Φεγγάξη »  

Σνπνζεζία εθδήισζεο:  Γίθαηα 

Ζκεξνκελία: 25 Απγνχζηνπ  2018 

Δλδεηθηηθφο Πξ/ζκφο ρσξίο ΦΠΑ:1.600,00€ 

Απαηηνχκελν Πξνζσπηθφ : 3 γηα ήρν, 2γηα θψηα. 

Απαηηνχκελνο  Ζρεηηθφο Δμνπιηζκφο : 

Ζρεηηθφ ζχζηεκα 10.000w 

1 Κνλζφια  θεληξηθήο κίμεο 48 θαλαιηψλ εηζφδνπ θαη 8 θαλαιηψλ εμφδνπ 

(AUX)+L,R,C. κε γξαθηθνχο ηζνζηαζκηζηέο ζε φιεο ηεο εμφδνπο θαη 4 κνλάδεο εθέ, 

ή 1 ςεθηαθή θνλζφια 48 καναλιών ειζόδου και 16 καναλιών εξόδου. 

1 Κνλζφια κφληηνξ κίμεο ςεθηαθή 32 θαλαιηψλ  εηζφδνπ θαη 16 θαλαιηψλ εμφδνπ 

8x Μφληηνξ ερεία κε ηνπο εληζρπηέο ηνπο 12’’ 3 δξφκσλ 

4x Μφληηνξ ερεία κε ηνπο εληζρπηέο ηνπο 15’’ 3 δξφκσλ 

1 ζεη ληξακο 

1εληζρπηήο κπάζνπ 400 watt 

2 εληζρπηέο θηζάξαο 

1 ειεθηξηθφ πηάλν stage  

Μηθξφθσλα ελζχξκαηα, Καιψδηα, Πξνζαξκνζηέο νξγάλσλ (DI) ζχκθσλα κε ηα 

θαλάιηα ησλ θνλζφισλ πνπ ζα ρξεηαζηνχλ.  

1 splitter παζεηηθφ 48ch  1:2 

Απαηηνχκελνο Δμνπιηζκφο Φσηηζκνχ: 

24  πξνβνιείο Par 64 κε ιάκπα 1000 w cp61 κε πνηθηιία δειαηηλψλ 

8 ζεαηξηθνί πξνβνιείο 

8 led par RGBw 

4 ξνκπνηηθέο θεθαιέο 575 spot  CMY 

4 ξνκπνηηθέο θεθαιέο beam   7R  ιάκπα 

Κνλζφια θσηηζκνχ 2048 θαλαιηψλ DMX γηα δηαρείξηζε ηνπ ζεξκνχ θσηηζκνχ, led 

par θαη ξνκπνηηθψλ 

Ρπζκηζηέο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (DIMMER PACK) 

Απαηηνχκελα Ηθξηψκαηα Αινπκηλίνπ - πζηήκαηα Αλχςσζεο : 

2  truss 30cm x 30cm , 12m  ζε ζρήκα "Π" κε ηδίληα. 

10.«Φαλνχξεηα» 

Σνπνζεζία εθδήισζεο: Οηλφε  

Ζκεξνκελία: 25-27 Απγνχζηνπ  2018 

Δλδεηθηηθφο Πξ/ζκφο ρσξίο ΦΠΑ:1.200,00€ 

Απαηηνχκελν Πξνζσπηθφ : 2 γηα ήρν. 

Απαηηνχκελνο Ζρεηηθφο Δμνπιηζκφο : 

Ζρεηηθφ ζχζηεκα 5.000w 

1 Κνλζφια θεληξηθήο κίμεο 32 θαλαιηψλ εηζφδνπ θαη 6 θαλαιηψλ εμφδνπ 

(AUX)+L,R,C. κε γξαθηθνχο ηζνζηαζκηζηέο ζε φιεο ηεο εμφδνπο θαη 4 κνλάδεο εθέ, 





ειίδα 101 απφ 110 

 

1 Κνλζφια κφληηνξ κίμεο 16 θαλαιηψλ εηζφδνπ θαη 6 θαλαιηψλ εμφδνπ 

(AUX)+L,R,C. κε γξαθηθνχο ηζνζηαζκηζηέο ζε φιεο ηεο εμφδνπο θαη 2 κνλάδεο εθέ, 

8Υ Μφληηνξ ερεία κε ηνπο εληζρπηέο ηνπο 12’’ 3 δξφκσλ 

Μηθξφθσλα ελζχξκαηα, Καιψδηα, Πξνζαξκνζηέο νξγάλσλ (DI) ζχκθσλα κε ηα 

θαλάιηα ησλ θνλζφισλ πνπ ζα ρξεηαζηνχλ.  

1splitter παζεηηθφ 32ch 1:2 

Απαηηνχκελα Φσηηζηηθά: 

4 ζθάθεο (400w ε θάζε ιάκπα) κε ηξίπνδεο 

Απαηηνχκελεο εμέδξεο: 

Ζ ζπλνιηθή επηθάλεηα ησλ εμεδξψλ ζα είλαη 75η.κ., κε επίπεδα, γηα ρξήζε νξρήζηξαο 

θαη  ρνξσδίαο. 

11.«19
ν
 Παλειιήλην Φεζηηβάι Δξαζηηερληθνχ Θεάηξνπ»  

Σνπνζεζία εθδήισζεο: Οξεζηηάδα 

Ζκεξνκελία: 25Απγνχζηνπ-02 επηεκβξίνπ  2018 

Δλδεηθηηθφο Πξ/ζκφο ρσξίο ΦΠΑ:2.000,00€ 

Απαηηνχκελνο Ζρεηηθφο Δμνπιηζκφο: 

1 Απηνεληζρπφκελε θνλζφια 16ch 2000watt 

8 Ζρεία 12’’ 3 δξφκσλ  

6 Μηθξφθσλα ελζχξκαηα 

2 Μηθξφθσλα Αζχξκαηα 

Καιψδηα ζχκθσλα κε ηα θαλάιηα ηεο θνλζφιαο πνπ ζα ρξεηαζηνχλ 

1 Μίθηεο DJ 4 ch 

2 CD-Player 

1 Πξνβνιηθφ κε θσηεηλφηεηα 4500 lumens 

1 Οζφλε νπίζζηαο πξνβνιήο 4x3 

Απαηηνχκελνο  Δμνπιηζκφο Φσηηζκνχ: 

12 πξνβνιείο PAR 64 κε ιάκπα 1.000 w cp61 κε πνηθηιία δειαηηλψλ 

16 ζεαηξηθνί  πξνβνιείο 1.000w 

1 θνλζφια θσηηζκνχ 2048 θαλαιηψλ dmx γηα δηαρείξηζε ηνπ ζεξκνχ θσηηζκνχ 

2 ζθάθεο (400w ε θάζε ιάκπα) 

Ρπζκηζηέο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (Dimmer Pack) 

Απαηηνχκελα Ηθξηψκαηα Αινπκηλίνπ – πζηήκαηα Αλχςσζεο: 

1 χζηεκα Σξάζαο 30εθ. x 30εθ. , κήθνπο 12 κέηξσλ , ζε ζρήκα «Π» , χςνπο 6 

κέηξσλ  κε ηδίληα. 

12.«Εαινπθηψηηθα»  

Σνπνζεζία εθδήισζεο: Νέν Υεηκψλην 

Ζκεξνκελία: 29 Απγνχζηνπ 2018 

Δλδεηθηηθφο Πξ/ζκφο ρσξίο ΦΠΑ:200,00€ 

Απαηηνχκελν Πξνζσπηθφ : 1 γηα ήρν. 

Απαηηνχκελνο Ζρεηηθφο Δμνπιηζκφο : 

1 Κνλζφια κίμεο απηνεληζρπφκελε  2.000w, 16 θαλαιηψλ εηζφδνπ θαη 6 θαλαιηψλ 

εμφδνπ (AUX)+L,R,C. κε 2 κνλάδεο εθέ. 

2x Μφληηνξ ερεία κε ηνπο εληζρπηέο ηνπο 12’’ 3 δξφκσλ 

Μηθξφθσλα ελζχξκαηα, Καιψδηα, Πξνζαξκνζηέο νξγάλσλ (DI) ζχκθσλα κε ηα 

θαλάιηα ησλ θνλζφισλ πνπ ζα ρξεηαζηνχλ.  

Απαηηνχκελoο Δμνπιηζκφο Φσηηζκνχ: 

2 ζθάθεο (400w ε θάζε ιάκπα) κε ηξίπνδεο. 

13.«Βξαδηά κνπζηθήο ζηνλ Αε Γηψξγε Λεπηήο» 

Σνπνζεζία εθδήισζεο: Λεπηή 

Ζκεξνκελία: 1 επηεκβξίνπ 2018 

Δλδεηθηηθφο Πξ/ζκφο ρσξίο ΦΠΑ:1.000,00€ 
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Απαηηνχκελν Πξνζσπηθφ : 2 γηα ήρν. 

Απαηηνχκελνο Ζρεηηθφο Δμνπιηζκφο: 

Ζρεηηθφ ζχζηεκα 5.000w 

1 Κνλζφια θεληξηθήο κίμεο 32 θαλαιηψλ εηζφδνπ θαη 6 θαλαιηψλ 

εμφδνπ(AUX)+L,R,C. κε γξαθηθνχο ηζνζηαζκηζηέο ζε φιεο ηεο εμφδνπο θαη 4 

κνλάδεο εθέ, 

1 Κνλζφια κφληηνξ κίμεο 16 θαλαιηψλ εηζφδνπ θαη 6 θαλαιηψλ 

εμφδνπ(AUX)+L,R,C. κε γξαθηθνχο ηζνζηαζκηζηέο ζε φιεο ηεο εμφδνπο θαη 2 

κνλάδεο εθέ, 

8xΜφληηνξ ερεία κε ηνπο εληζρπηέο ηνπο 

Μηθξφθσλα ελζχξκαηα, Καιψδηα, Πξνζαξκνζηέο νξγάλσλ (DI) ζχκθσλα κε ηα 

θαλάιηα ησλ θνλζνιψλ πνπ ζα ρξεηαζηνχλ.  

1 splitter παζεηηθφ 32ch 1:2 

Απαηηνχκελoο Δμνπιηζκφο Φσηηζκνχ: 

4 ζθάθεο (400 w ε θάζε ιάκπα) κε ηξίπνδεο 

Απαηηνχκελεο Δμέδξεο 

Ζ ζπλνιηθή επηθάλεηα ησλ εμεδξψλ ζα είλαη 75η.κ., κε επίπεδα,  γηα ρξήζε απφ 

νξρήζηξα θαη ρνξσδίεο. 

14. «Αγγέισλ Φσο 2018»  

Σνπνζεζία εθδήισζεο: Οξεζηηάδα 

Ζκεξνκελία: 15 – 31 Γεθεκβξίνπ 2018 

Δλδεηθηηθφο Πξ/ζκφο ρσξίο ΦΠΑ:7.000,00€ 

Απαηηνχκελν Πξνζσπηθφ : 2 γηα ήρν, 1 γηα θψηα. 

Απαηηνχκελνο  Ζρεηηθφο Δμνπιηζκφο : 

Ζρεηηθφ ζχζηεκα 10.000w 

1 Κνλζφια  θεληξηθήο κίμεο 32 θαλαιηψλ εηζφδνπ θαη 6 θαλαιηψλ εμφδνπ 

(AUX)+L,R,C. κε γξαθηθνχο ηζνζηαζκηζηέο ζε φιεο ηεο εμφδνπο θαη 4 κνλάδεο εθέ, 

ή 1 ςεθηαθή θνλζφια 32 θαλαιηψλ εηζφδνπ θαη 16 θαλαιηψλ εμφδνπ. 

1 Κνλζφια κφληηνξ κίμεο ςεθηαθή 32 θαλαιηψλ  εηζφδνπ θαη 16 θαλαιηψλ εμφδνπ 

8x Μφληηνξ ερεία κε ηνπο εληζρπηέο ηνπο 

1 ζεη ληξακο 

1ρ εληζρπηήο κπάζνπ 100 watt 

2xεληζρπηέο θηζάξαο 

1 ειεθηξηθφ πηάλν stage 

Μηθξφθσλα ελζχξκαηα, Καιψδηα, Πξνζαξκνζηέο νξγάλσλ (DI) ζχκθσλα κε ηα 

θαλάιηα ησλ θνλζφισλ πνπ ζα ρξεηαζηνχλ.  

1 splitter παζεηηθφ 32ch 1:2 

Απαηηνχκελoο Δμνπιηζκφο  Φσηηζκνχ: 

12x πξνβνιείο Par 64 κε ιάκπα 1.000 w cp61 κε πνηθηιία δειαηηλψλ 

8x led par RGBW 

4 θεθαιέο ξνκπνηηθέο (575) CMY 

Κνλζφια θσηηζκνχ 2048 θαλαιηψλ DMX γηα δηαρείξηζε ηνπ ζεξκνχ θσηηζκνχ, led 

par θαη ξνκπνηηθψλ 

Ρπζκηζηέο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (Dimmer Pack)  

Απαηηνχκελα Ηθξηψκαηα Αινπκηλίνπ-πζηήκαηα Αλχςσζεο 

χλνιν 60 ηεηξαγσληθά εμέδξα κε χςνο 1m, κε ζθέπαζηξν νξνθήο, δεμηά αξηζηεξά 

θαη πίζσ κε ζχζηεκα αλχςσζεο κνηέξ. 

Απαηηνχκελoο Δμνπιηζκφο  Δηθφλαο -θεληθά 

1 Πξνβνιηθφ κε θσηεηλφηεηα 4.500 Lumens  

1 νζφλε εκπξφζζηαο πξνβνιήο 4x3  

Γεληθέο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο εμέδξαο & ηθξησκάησλ  
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Η. Δθφζνλ πξφθεηηαη γηα εμέδξεο θαη ηθξηψκαηα ζε ηεκάρηα, πξνθαηαζθεπαζκέλα θαη 

ζπλαξκνινγνχκελα επί ηφπνπ κε ρξήζε απνθιεηζηηθά γηα εθδειψζεηο πξέπεη :  

Να θέξεη φιεο ηηο πηζηνπνηήζεηο ηεο Δπξσπατθήο λνκνζεζίαο γηα ηελ θαηαιιειφηεηα 

ρξήζεο ηεο φπσο: EN 13814( DIN 4112), EN 1090, DIN 18800,VD TUV 1507, ή λα 

θέξνπλ ηελ πηζηνπνίεζε ηεο θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξίαο ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ 

ραξαθηεξηζηηθά.  

Σν δάπεδν λα είλαη ζηηβαξή θαη ζπκπαγήο θαηαζθεπή, λα είλαη/ή λα θέξεη επέλδπζε 

ψζηε λα είλαη αληηνιηζζεηηθφ θαη αδηάβξνρν. Θα απνηειείηαη απφ ηεκάρηα κε 

δπλαηφηεηα ζπλαξκνιφγεζεο θαη απμνκείσζεο ησλ δηαζηάζεσλ. 

H πιαηθφξκα λα έρεη πηζηνπνηεκέλε αληνρή θνξηίνπ ηνπιάρηζηνλ 750 Kg/ηκ
2
 , λα 

έρεη επίζεο ηελ δπλαηφηεηα ρξήζεο ηεο σο εμέδξα, παζαξέια, πίζηα ρνξνχ, θεξθίδα. 

ηελ επηθάλεηα ηεο λα κελ ππάξρνπλ βίδεο, εμνρέο, επηζέκαηα.  

Σν ζχζηεκα εμέδξαο λα δηαζέηεη φια ηα πεξηθεξεηαθά ζπζηήκαηα γηα ηελ ρξήζε ηεο 

γηα φιεο ηηο πξναλαθεξζείζεο ρξήζεηο φπσο: θεξθίδα, εμέδξα, ξάκπα, παζαξέια, 

πίζηα ρνξνχ. 

Σν ηεχρνο ηεο πξνζθνξάο ζα ζπλνδεχεηαη απφ ηα επίζεκα (MANUALS). 

II. Δθφζνλ πξφθεηηαη γηα θαηαζθεπέο δαπέδσλ εξγαζίαο ηφηε λα θέξνπλ ζχκθσλα κε 

ηελ ΚΤΑ 16440/Φ10.4/445 (ΦΔΚ 756Β’/28-9-1993) φιεο ηηο πηζηνπνηήζεηο ηεο 

Διιεληθήο & Δπξσπατθήο λνκνζεζίαο φπσο απηέο ηζρχνπλ ζήκεξα θαη εηδηθφηεξα 

ζπκκφξθσζε κε ηα Δλαξκνληζκέλα Δπξσπατθά Πξφηππα CEN-HD 1000/88 ή CEN –

HD 1039, Διιεληθά Πξφηππα ΔΛΟΣ 1165, 1196. 

Ζ επηινγή ησλ πιηθψλ θαηαζθεπήο ζα είλαη ζχκθσλα κε ηα πξφηππα DIN 4421:1982, 

ΔΛΟΣ ΔΝ39:2001. Ζ πνηφηεηα ηνπ ράιπβα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ θαηαζθεπή 

φισλ ησλ ζσιήλσλ θαη ησλ ινηπψλ εμαξηεκάησλ ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ ζα είλαη 

St 37-2, DIN 17.100. Θα θέξνπλ θιίκαθα/εο αλφδνπ - θαζφδνπ, δάπεδν φκνην κε 

απηφ πνπ αλαθέξζεθε παξαπάλσ, Θα θέξνπλ θαηά πεξίζηαζε πεξηκεηξηθά 

πξνζηαηεπηηθά θάγθεια. Σν κέγηζην θάζεηα εθαξκνδφκελν νκνηφκνξθν 

θαηαλεκεκέλν θνξηίν ζα είλαη 75 kn/m
2
. Σν κέγηζην θάζεηα εθαξκνδφκελν 

νκνηφκνξθν θαηαλεκεκέλν γξακκηθφ θνξηίν ξάβδσλ, δνθψλ θαη ζπλαθψλ ζα είλαη 

45 kn/m
2
. 

Όινη νη πξνζθεξφκελνη ηχπνη θαηαζθεπψλ ζα ζπλνδεχνληαη απφ πιήξε ηερληθφ 

θάθειν πνπ ζα πξέπεη λα πεξηέρεη πέξαλ ηεο πεξηγξαθήο ηεο θαηαζθεπήο θαη :  

1. Βεβαίσζε εμέηαζεο ηχπνπ.  

2. Πξφηππα πνπ αθνινπζήζεθαλ γηα ηελ έθδνζεο ηεο παξαπάλσ βεβαίσζεο ζχκθσλα 

κε ηελ Κ.ΤΑ 16440/Φ. 10.4/445/1993 (ΦΔΚ 756/Β/28.9.1993).  

3. Γεληθά θαη εηδηθά ζηνηρεία ηεο θαηαζθεπήο.  

4. Μειέηε αληνρήο ( ππνγεγξακκέλε απφ Γηπισκαηνχρν Πνιηηηθφ Μεραληθφ).  

5. Τιηθά θαηαζθεπήο.  

6. Πηζηνπνηεηηθά πξψησλ πιψλ.  

7. Μεζφδνπο ειέγρνπ θαηαζθεπήο. 

Ο πξνζθεξφκελνο εμνπιηζκφο ερεηηθφο θαη θσηηζηηθφο, ζα πξέπεη λα θέξεη 

πηζηνπνηήζεηο CE θαη λα είλαη ν θαηάιιεινο γηα ρξήζε ζηνπο αληίζηνηρνπο ρψξνπο. 

Ζ πξνζθνξά ζα ζπλνδεχεηαη απφ ιίζηα ησλ πξνζθεξφκελσλ πιηθψλ αλά θαηεγνξία, 

κε αλαθνξά ζηνλ ηχπν θαη ηελ εκπνξηθή νλνκαζία απηνχ. Ο πξνζθέξσλ δχλαηαη ζε 

κεκνλσκέλα ελδεηθηηθά πεξηγξαθφκελα ζηελ παξνχζα ηκήκαηα ηνπ ερεηηθνχ ή, 

θσηηζηηθνχ εμνπιηζκνχ, λα πξνζθέξεη ελαιιαθηηθφ εμνπιηζκφ ν νπνίνο ζα είλαη 

ηζνδχλακεο ή θαιχηεξεο απφδνζεο ή θαη πνηφηεηαο.  
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ΓΔΝΗΚΑ 

Οη πξνδηαγξαθέο φισλ ησλ κεραλεκάησλ & εμαξηεκάησλ ζα θαίλνληαη ζηα επίζεκα 

εγρεηξίδηα (MANUALS) ηεο θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξείαο αληίγξαθα ησλ νπνίσλ ζα 

ζπλνδεχνπλ ηελ πξνζθνξά, γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ.  

Ο εμνπιηζκφο ζα πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκνο θαη εγθαηεζηεκέλνο έγθαηξα ζχκθσλα 

κε ηελ θάζε εθδήισζε, ζε ρξφλν πνπ ζα νξίδεη ππεχζπλνο ηεο ΓΖ.Κ.Δ.Π.Α.Ο θαη φρη 

ζχκθσλα κε ηελ θξίζε ηνπ ηδίνπ ηνπ αλαδφρνπ. 

Ο εμνπιηζκφο ζα κπνξεί λα ππνζηεί κεηαηξνπέο, ψζηε λα κπνξεί λα θαιχςεη ηηο 

ζπλήζεηο απαηηήζεηο ησλ θαιιηηερλψλ πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ ζηηο εθδειψζεηο. 

Ο αλάδνρνο, ζα πξέπεη λα παξέρεη φια ηα παξαπάλσ, κε ηηο ζπγθεθξηκέλεο 

πξνδηαγξαθέο, θαη φρη κέξνο απηψλ. 

Ο αλάδνρνο νθείιεη κεηά ηελ εγθαηάζηαζε ησλ πιηθψλ επί ηφπνπ θαη νπσζδήπνηε 

πξηλ ηελ έλαξμε θάζε εθδήισζεο λα πξνζθνκίζεη ηηο ππεχζπλεο δειψζεηο πνπ 

πξνβιέπνληαη απφ ηελ δηαθήξπμε απφ ηνλ Πνιηηηθφ Μεραληθφ θαη ηνλ Δγθαηαζηάηε 

Ζιεθηξνιφγν ζρεηηθά κε ηελ ζηαηηθή επάξθεηα θαη αζθάιεηα ηεο θαηαζθεπήο  σο 

ζχλνιν (ν ΠΜ) θαη ηελ Δθαξκνγή ησλ θαλνληζκψλ Ζιεθηξνινγηθψλ 

Δγθαηαζηάζεσλ θαη βεβαίσζε γηα αζθαιή ιεηηνπξγία (ν Ζιεθηξνιφγνο). ηελ 

πεξίπησζε εμέδξαο θαη ηθξησκάησλ ζα πξέπεη λα θαηαηεζεί θαη ε ζηαηηθή κειέηε 

ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο, ππνγεγξακκέλε απφ δηπισκαηνχρν πνιηηηθφ 

κεραληθφ. 

Ο ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο ηεο παξνρήο ππεξεζίαο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 

74.276,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 24%.  

Οξεζηηάδα, 15/05/2018 

ΣΥΝΤΑΞΘ  ΕΛΕΓΧΟΣ - ΘΕΩΘΣΘ 
  Ο Ρροϊςτάμενοσ Δ/νςθσ  

Τεχνικϊν   Υπθρεςιϊν 
   

Ελζνθ Μποϊδανίδου 
Θλεκτρολόγοσ Μθχανικόσ ΤΕ 

  

  Σαράντθσ Ραπαδόπουλοσ  
Ρολιτικόσ Μθχανικόσ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΔΗΜΟ ΟΡΕΣΙΑΔΑ 
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ 
ΣΜΗΜΑ  Η/Μ  ΕΡΓΩΝ & ΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ 

ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΑ: «ΕΝΟΙΚΙΑΗ ΕΞΕΔΡΑ, 
ΙΚΡΙΩΜΑΣΩΝ, ΦΩΣΙΣΙΚΟΤ & ΗΧΗΣΙΚΟΤ 
ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ 2018» 
ΠΡ/ΜΟ: 74.276,00€  ΜΕ ΦΠΑ 24% 
ΑΡ. ΜΕΛΕΣΗ:   33/2018 
CPV: 31518600-6, 32342410-9,3134300-2, 
44212310-5,45237000-7 
Κ.Α: 15.6471.01 (ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Ο.) 
 
 

 

ΤΝΟΛΗΚΟ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ 

ΟΜΑΓΑ ΔΚΓΖΛΧΔΧΝ Α:«24ε  πλάληεζε Νέσλ Άξδαο 2018»      37.000,00€ 

ΟΜΑΓΑ ΔΚΓΖΛΧΔΧΝ Β:«Λνηπέο εθδειψζεηο»                                  22.900,00€ 

ΤΝΟΛΟ  ΟΜΑΓΧΝ Α+Β                                                                           59.900,00€ 

ΦΠΑ 24%                                                                                                      14.376,00€ 

ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΧΝ Α+Β                                                             

 74.276,00€ 

ΟΜΑΓΑ ΔΚΓΖΛΧΔΧΝ Α:«24ε  πλάληεζε Νέσλ Άξδαο 2018»      

α/α ΡΕΙΓΑΦΘ ΚΑΙ ΔΙΑΚΕΙΑ  ΕΚΔΘΛΩΣΘΣ ΚΑΤΑ ΤΘΝ 
ΟΡΟΙΑ ΑΡΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΝΟΙΚΙΑΣΘ ΕΞΕΔΑΣ,ΙΚΙΩΜΑΤΩΝ, 

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ & ΘΧΘΤΙΚΟΥ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΘ 
ΔΑΡΑΝΘ  (€) 

1 «24θ  Συνάντθςθ Νζων Άρδασ 2018»,  Καςτανιζσ 
(25 – 29 Ιουλίου 2018) 

37.000,00 

ΦΡΑ 24% 8.800,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ ΕΚΔΘΛΩΣΕΩΝ Α 45.880,00 
 

ΟΜΑΓΑ ΔΚΓΖΛΧΔΧΝ Β:«Λνηπέο εθδειψζεηο» 

α/α ΡΕΙΓΑΦΘ ΚΑΙ ΔΙΑΚΕΙΑ  ΕΚΔΘΛΩΣΘΣ ΚΑΤΑ ΤΘΝ 
ΟΡΟΙΑ ΑΡΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΝΟΙΚΙΑΣΘ ΕΞΕΔΑΣ,ΙΚΙΩΜΑΤΩΝ, 

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ & ΘΧΘΤΙΚΟΥ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΘ 
ΔΑΡΑΝΘ  (€) 

1. «Γιορτζσ παλιοφ ςτακμοφ», Ορεςτιάδα (16 Ιουνίου 
2018)  

600,00 

2 «Ορζςτεια 2018», Ορεςτιάδα (22 – 28 Ιουνίου 2018) 5.000,00 

3 «Γιορτι Ρίτασ – Μθλίνασ», Φτελιά (21 Ιουλίου 2018) 500,00 

4 «Βφςςεια 2018», Ν. Βφςςα (24 – 25 Ιουλίου 2018) 1.400,00 

5 «Γιορτι Καλαμποκιοφ», ίηια (27 Ιουλίου 2018) 300,00 

6 «Σωτιρεια», Κυπρίνοσ (6 Αυγοφςτου 2018) 500,00 

7 «Φεςτιβάλ Γκάιντασ», Ρεντάλοφοσ (11 Αυγοφςτου 
2018) 

500,00 

8 «Θεοτόκεια», Φυλάκιο (22 - 23 Αυγοφςτου 2018) 1.100,00 

9 «Αυγουςτιάτικο Φεγγάρι», Δίκαια (25 Αυγοφςτου 
2018) 

1.600,00 

10 «Φανοφρεια», Οινόθ (25 – 27 Αυγοφςτου 2018) 1.200,00 

11 «19ο Ρανελλινιο Φεςτιβάλ Εραςιτεχνικοφ Θεάτρου», 
Ορεςτιάδα (25 Αυγοφςτου – 02 Σεπτεμβρίου 2018) 

2.000,00 

12 «Ηαλουφιϊτικα», Χειμϊνιο (29 Αυγοφςτου 2018) 200,00 
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13 «Βραδιά μουςικισ ςτον Αθ Γιϊργθ Λεπτισ», Λεπτι 
(1 Σεπτεμβρίου 2018) 

1.000,00 

14 «Αγγζλων Φωσ 2018», Ορεςτιάδα (15 – 31 
Δεκεμβρίου 2018) 

7.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ (€) 22.900,00 

ΦΡΑ 24% (€) 5.496,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ ΕΚΔΘΛΩΣΕΩΝ Β (€) 28.396,00 
 

Οη αλαθεξφκελεο ηηκέο δηακνξθψζεθαλ κεηά απφ έξεπλα πνπ δηελεξγήζεθε ζηηο 

ηξέρνπζεο ηηκέο ηεο αγνξάο ζε αληίζηνηρν είδνο. 

Οη εκεξνκελίεο ησλ εθδειψζεσλ κπνξεί λα αιιάμνπλ, φρη φκσο θαη ε δηάξθεηά ηνπο. 

 

Οξεζηηάδα, 15/05/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΤΑΞΘ  ΕΛΕΓΧΟΣ - ΘΕΩΘΣΘ 
  Ο Ρροϊςτάμενοσ Δ/νςθσ  

Τεχνικϊν   Υπθρεςιϊν 
   

Ελζνθ Μποϊδανίδου 
Θλεκτρολόγοσ Μθχανικόσ ΤΕ 

  

  Σαράντθσ Ραπαδόπουλοσ  
Ρολιτικόσ Μθχανικόσ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΔΗΜΟ ΟΡΕΣΙΑΔΑ 
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ 
ΣΜΗΜΑ  Η/Μ  ΕΡΓΩΝ & ΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ 

ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΑ: «ΕΝΟΙΚΙΑΗ ΕΞΕΔΡΑ, 
ΙΚΡΙΩΜΑΣΩΝ, ΦΩΣΙΣΙΚΟΤ & ΗΧΗΣΙΚΟΤ 
ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ 2018» 
ΠΡ/ΜΟ: 74.276,00€  ΜΕ ΦΠΑ 24% 
ΑΡ. ΜΕΛΕΣΗ:   33/2018 
CPV: 31518600-6, 32342410-9,3134300-2, 
44212310-5,45237000-7 
Κ.Α: 15.6471.01 (ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Ο.) 
 

 

ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΕΩΕΩΝ 
 
 

Ζ παξνχζα  ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ γηα ηελ παξνρή ππεξεζίαο:  «ΕΝΟΙΚΙΑΣΘ ΕΞΕΔΑΣ, 
ΙΚΙΩΜΑΤΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ & ΘΧΘΤΙΚΟΥ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ 2018» αφορά  τισ πολιτιςτικζσ εκδθλϊςεισ τθσ 
ΔΘ.Κ.Ε.Ρ.Α.Ο για το ζτοσ 2018,που κα γίνουν ςε διαφορετικοφσ ανοιχτοφσ χϊρουσ εντόσ των ορίων 
του Διμου Ορεςτιάδασ και για τισ οποίεσ απαιτείται ςτιςιμο εξζδρασ  και κάλυψθ με φωτιςτικό και 
θχθτικό εξοπλιςμό, με οποκζτθςθ και τεχνικι υποςτιριξθ αυτοφ.Οι εκδθλϊςεισ,θ διάρκεια τουσ 
κακϊσ και οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ του απαιτοφμενου εξοπλιςμοφ για κάκε μία περιγράφονται 

ςτθν ΤΕΧΝΙΚΘ ΕΚΘΕΣΘ. Ζ ελδεηθηηθή δαπάλε ηεο παξνρήο ππεξείαο  ππνινγίδεηαη ζην 

πνζφ ησλ 74.276,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ  Φ.Π.Α. 24 % 

ΑΡΘΡΟ 1. ΣΡΟΠΟ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΖ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΑ 

Ζ εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο απηήο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ζπλνπηηθφ  δηαγσληζκφ θαη 

θξηηήξην επηινγήο ηε ρακειφηεξε ηηκή, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο πνχ θαζνξίδεη ην Γ 

ηεο ΓΖΚΔΠΑΟ θαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016, ιακβάλνληαο ππφςε 

ηε Μειέηε . 

ΑΡΘΡΟ 2. ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΑ - ΓΗΑΦΑΛΗΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ  

Οη ζπκκεηέρνληεο νθείινπλ λα ππνβάιινπλ πξνζθνξά είηε γηα ην ζχλνιν  ησλ 

εθδειψζεσλ είηε αλά νκάδα εθδειψζεσλ.  

Αληηπξνζθνξέο δε γίλνληαη δεθηέο. 

1.Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη  λα πξνζθνκίζεη αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην  κε ην νπνίν ζα 

πξνβιέπνληαη σο παξαθάησ απνδεκηψζεηο πνπ νθείινληαη ζε δηθή ηνπ επζχλε  

(ερεηηθφ εμνπιηζκφ, ηθξηψκαηα – δάπεδα ζθελήο, θσηηζκφ)  κέζα ζε ηξείο (3) εκέξεο 

απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη πάλησο φρη αξγφηεξα απφ ηελ πξνεγνχκελε ηεο 

εκεξνκελίαο έλαξμεο ηεο πξψηεο εθδήισζεο:           

α. Αζθάιηζε θαηά ζσκαηηθψλ βιαβψλ θαη δεκηψλ ηδηνθηεζίαο (Αζθάιηζε αζηηθήο 

επζχλεο έλαληη ηξίησλ).  

Σα φξηα απνδεκίσζεο απφ ηελ αζθάιηζε, ζε έλα απηνηειέο αζθαιηζηήξην αζηηθήο 

επζχλεο έλαληη ηξίησλ θαηά ηελ πεξίνδν εθηέιεζεο ηεο παξνρήο ππεξεζίαο, θαηά 

πεξηζηαηηθφ νξίδνληαη σο εμήο:  

 

Πεξηζηαηηθφ Πνζφ (Δπξψ) 

Α) Γηα πιηθέο δεκηέο ζεηηθέο ή 

απνζεηηθέο ζε πξάγκαηα ηξίησλ, 

αλεμάξηεηα απφ ησλ αξηζκφ ησλ ηπρφλ 

δεκησζέλησλ ηξίησλ. 

100.000,00 

Β) Γηα ζσκαηηθή βιάβε ή ζάλαην ηξίησλ 

θαηά άηνκν θαη αηχρεκα.  
300.000,00 

Γ) Γηα ζσκαηηθή βιάβε ή ζάλαην ηξίησλ, 

κεηά απφ νκαδηθφ αηχρεκα, αλεμάξηεηα 

απφ ηνλ αξηζκφ ησλ παζφλησλ.  

500.000,00  

Γ) Αλψηαην φξην επζχλεο αζθαιηζηψλ ζε 

φιε ηε δηάξθεηα ηεο αζθάιηζεο. 
1.000.000,00 
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β. Αζθάιηζε πξνζσπηθνχ ηνπ αλαδφρνπ: Με αλεμάξηεην αζθαιηζηήξην ζα 

θαιχπηεηαη θαη ε θαηά ηα άξζξα 657, 658, 932 ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα αζηηθή επζχλε 

ηνπ Αλαδφρνπ έλαληη ηνπ απαζρνινπκέλνπ ζην έξγν εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ, γηα 

ηηο πέξαλ ηνπ ΗΚΑ απνδεκηψζεηο («επζχλε εξγνδφηε» ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο). Σα 

ειάρηζηα αζθαιηζηέα φξηα θάιπςεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο επζχλεο ζα είλαη ην πνζφ ησλ 

300.000 € αλά νκαδηθφ αηχρεκα θαη ην πνζφ ησλ 1.000.000 € ζπλνιηθά γηα φιε ηελ 

πεξίνδν αζθάιηζεο ηεο εξγαζίαο. 

2.Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ππνβάιεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, ηηο 

παξαθάησ ππεχζπλεο δειψζεηο: 

1. Τπεχζπλε δήισζε  φηη, ε επηρείξεζε δηαζέηεη ζην πξνζσπηθφ ηεο ή έρεη σο 

ζπλεξγάηε α) Γηπισκαηνχρν Πνιηηηθφ  Μεραληθφ, γηα ηελ  ππνγξαθή 

βεβαίσζεο ζηαηηθήο επάξθεηαο ησλ εμεδξψλ θαη ηθξησκάησλ θαζψο θαη β) 

αδεηνχρνπ εγθαηαζηάηε ειεθηξνιφγνπ γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ Ζ/Μ 

εμνπιηζκνχ,  ν νπνίνη ζα θέξνπλ ηελ πιήξε επζχλε ηεο αζθαινχο θαη ζσζηήο 

εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ εγθαηάζηαζεο & ιεηηνπξγίαο θαη ζα κπνξνχλ λα 

ππνγξάθνπλ ηα ζρεηηθά πηζηνπνηεηηθά. Ο αδεηνχρνο ειεθηξνιφγνο 

εγθαηαζηάηεο ζα πξνζθνκίζεη ειεθηξνινγηθφ ζρέδην γηα ππνβνιή ζηε ΓΔΖ 

γηα ηελ ζχλδεζε ζην δίθηπν θάζε θνξά πνπ απαηηείηαη  

( γηα ηηο αλνηθηέο εθδειψζεηο). 

2. Τπεχζπλε Γήισζε αλάζεζεο εθ κέξνπο ηνπ θαηά λφκν ππεπζχλνπ ηεο 

εηαηξείαο ή ηνπ ζπκκεηέρνληνο ζην δηαγσληζκφ θαη αλάιεςεο εθ κέξνπο ηνπ 

παξαπάλσ κεραληθνχ ηεο ή ηερληθψλ, ηεο επζχλεο ηνπ ζπλφινπ ησλ 

ειεθηξνκεραλνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαζψο θαη ηεο ζηαηηθήο επάξθεηαο 

ησλ θαηαζθεπψλ, ε νπνία θαη ζα έρεη δεζκεπηηθφ ραξαθηήξα ζηελ πεξίπησζε 

επηινγήο ηεο επηρείξεζεο σο αλαδφρνπ. Πξνθεηκέλνπ νη δειψζεηο λα γίλνπλ 

απνδεθηέο, ζα θέξνπλ ζεψξεζε γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο. 

3. Τπεχζπλε Γήισζε φηη ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ρεηξηζκνχ, ξχζκηζεο θαη 

ηερληθήο ππνζηήξημεο ησλ ζπζηεκάησλ εγθαηαζηάζεσλ ήρνπ θαη θσηηζκνχ.  

4. Τπεχζπλε Γήισζε φηη ππάξρεη ε δπλαηφηεηα επί ηφπνπ παξαθνινχζεζεο θαη 

δηάζεζεο ηνπ αλαγθαίνπ πξνζσπηθνχ φπσο θαη’ ειάρηζην πεξηγξάθεηαη γηα 

θάζε εθδήισζε θαη φηη θαζ ΄φιε ηε δηάξθεηα ηεο θάζε εθδήισζεο ζα 

βξίζθεηαη επί ηφπνπ ν νξηζκέλνο, απφ ηνλ αλάδνρν,  εγθαηαζηάηεο αδεηνχρνο  

ειεθηξνιφγνο. 

 

ΑΡΘΡΟ 3. ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΡΓΑΗΧΝ  

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζηε κεηαθνξά ηνπ αλαθεξνκέλνπ εμνπιηζκνχ 

εγθαίξσο, ζηελ εγθαηάζηαζή ηνπ απαξαίηεηνπ εμνπιηζκνχ γηα θάζε εθδήισζε,  ζηε 

ξχζκηζε θαη παξαθνινχζεζε ηεο ερεηηθήο θαη θσηηζηηθήο εγθαηάζηαζεο, ζηελ 

απεγθαηάζηαζε ηνπ εμνπιηζκνχ κεηά ην πέξαο θάζε εθδήισζεο.  

 

ΖΜΔΗΧΖ: Γηα φιε ηε δηάξθεηα ηεο ελνηθίαζεο ηνπ εμνπιηζκνχ ζα παξέρεηαη 

ηερληθή ππνζηήξημε πνπ ζα εμαζθαιίδεη ηε ζπλερή θαη θαιή ιεηηνπξγία ηνπ. Ζ 

παξνρή ειεθηξηθήο παξνρήο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ εμνπιηζκνχ ζε θάζε ρψξν είλαη 

ππνρξέσζε ηνπ αλάδνρνπ. Ζ ηνπνζέηεζε, ε κεηαθίλεζε ηνπ εμνπιηζκνχ ζε 

δηαθνξεηηθνχο ρψξνπο ζα επηβαξχλεη ηνλ αλάδνρν ηεο ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίαο.  
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ΖΜΑΝΣΗΚΔ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ – ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ 

Όινο ν εμνπιηζκφο πνπ πεξηγξάθεηαη, πξέπεη λα είλαη ζε θαιή θαηάζηαζε θαη λα έρεη 

ειεγρζεί γηα ηελ θαιή ηνπ ιεηηνπξγία απφ ηνλ αλάδνρν. 

Όια ηα κεραληθά κέξε λα ιεηηνπξγνχλ ζσζηά, νη θαθνί ησλ πξνβνιέσλ λα είλαη 

θαζαξνί θαη νη ιάκπεο ηνπο θαηλνχξηεο.. 

Οη θαισδηψζεηο ζηνπο εμσηεξηθνχο ρψξνπο λα είλαη εθνδηαζκέλεο κε ζηεγαλά θηο θαη 

αζθαιείαο. 

Όιε ε ειεθηξνινγηθή εγθαηάζηαζε θαζψο θαη ηα κέξε πνπ εκπιέθνληαη ζε απηήλ λα 

είλαη γεησκέλα. 

Σν ηερληθφ θαη βνεζεηηθφ πξνζσπηθφ πνπ ζα αλαιάβεη ηελ παξάγσγε, λα είλαη 

εμεηδηθεπκέλν θαη έκπεηξν κε πξνυπεξεζία ζε αλάινγεο δηνξγαλψζεηο. 

Ο αλάδνρνο ζα παξέρεη έλαλ ππεχζπλν γηα ηηο ζπλελλνήζεηο κε ηε παξάγσγε θαη ηνπο 

ππεπζχλνπο θσηηζκνχ ηεο θάζε νκάδαο θαη ζα ζπληνλίδεη ην ζπλεξγείν ηνπ γηα 

ζσζηή θαη γξήγνξε εγθαηάζηαζε ηνπ εμνπιηζκνχ ζηηο αιιαγέο ησλ παξαζηάζεσλ. 

Θα πξέπεη ν έλαο ηνπιάρηζηνλ απφ ην ζπλεξγείν λα είλαη αδεηνχρνο ειεθηξνιφγνο, 

ππεχζπλνο γηα ηελ ζσζηή θαη αζθαιή εγθαηάζηαζε ησλ κεραλεκάησλ.  

 

Ο αλάδνρνο έρεη ππνρξέσζε θαη επζχλε λα παίξλεη φια ηα αλαγθαία κέηξα γηα ηελ 

αζθάιεηα ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ απαζρνιεί θαζψο θαη ηελ πξφιεςε αηπρεκάησλ ή 

δεκηψλ ζε νπνηαδήπνηε πξφζσπα ή πξάγκαηα θαη έρεη απνθιεηζηηθά ηηο επζχλεο ηφζν 

ηηο αζηηθέο φζν θαη πνηληθέο γηα ζσκαηηθέο βιάβεο ή δεκηέο πνπ ηπρφλ ζπκβνχλ είηε 

απφ δηθή ηνπ ππαηηηφηεηα είηε απφ εξγαδφκελν ζ’ απηφλ εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ, 

ην νπνίν αζθαιίδεη ζηνλ αξκφδην αζθαιηζηηθφ θνξέα. Τπνρξενχηαη επίζεο λα ηεξεί 

ηηο θείκελεο δηαηάμεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, ηηο πεξί πξνζιήςεσλ, εξγαηηθψλ 

αηπρεκάησλ θαη φινπο ελ γέλεη ηνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 4. ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΟ 

Ο αλάδνρνο , κεηά ηελ θαηά λφκν έγθξηζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο Γεκνπξαζίαο θαη 

ηελ αλαθνίλσζή ηνπ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016 ππνρξενχηαη λα 

πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 5. ΤΜΒΑΖ 

Ζ χκβαζε ζπληάζζεηαη απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία θαη πεξηιακβάλεη φια ηα 

ζηνηρεία πνπ αλαγξάθνληαη ζην Ν.4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 6. ΔΓΓΤΖΖ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ 

Ο Αλάδνρνο, ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, εγγχεζε 

θαιήο εθηέιεζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, ην χςνο ηεο νπνίαο είλαη 5%(πέληε ηνηο 

εθαηφ) ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο ρσξίο ην ΦΠΑ. 

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο επηζηξέθεηαη ζηνλ αλάδνρν ηεο 

πξνκήζεηαο κεηά ηελ παξαιαβή ησλ ππεξεζηψλ  απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή. 

 

ΑΡΘΡΟ 7. ΥΡΟΝΟ ΚΑΗ ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΖ  

Όινο ν εμνπιηζκφο ζα πξέπεη λα παξαδνζεί, πιήξσο εγθαηεζηεκέλνο, ζε αζθαιή θαη 

θαλνληθή ιεηηνπξγία, θαη λα έρνπλ γίλεη νη απαξαίηεηεο δνθηκέο θαη έιεγρνη ζηνπο 

ρψξνπ ησλ εθδειψζεσλ.  

Ζ παξάδνζε ηεο ππεξεζίαο ζα γίλεη κεηά ην πέξαο ηεο ηειεπηαίαο εθδήισζεο.  
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ΑΡΘΡΟ 8. ΠΛΖΜΔΛΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ ΔΡΓΑΗΧΝ 

Αλ νη εξγαζίεο εθηεινχληαη κε ηξφπν πνπ δελ αληαπνθξίλεηαη ζηνπο φξνπο ηεο 

ζχκβαζεο ή εθηεινχληαη πιεκκειψο κε ζπλέπεηα πξνβιήκαηα ζηελ πξαγκαηνπνίεζε 

ησλ εθδειψζεσλ, ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα βειηηψζεη ηελ παξνρή ησλ 

ππεξεζηψλ ηνπ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 

ε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο πξνο ηηο ππνδείμεηο ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο 

παξαιαβήο εληφο ηεο απφ ηελ ίδηα νξηδφκελεο πξνζεζκίαο, ε επηηξνπή κπνξεί λα 

πξνβεί ζηε ηαθηνπνίεζε ηεο νξζήο εθηέιεζεο εηο βάξνο θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ 

αλαδφρνπ θαη θαηά ηνλ πξνζθνξφηεξν γηα ηηο αλάγθεο θαη ηα ζπκθέξνληα ηεο 

Δπηρείξεζεο ηξφπν. Γηα ηελ θάιπςε ησλ ζρεηηθψλ δαπαλψλ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ε 

εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηνπ αλαδφρνπ. 

Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα απνθαηαζηήζεη ηπρφλ βιάβεο πνπ ζα πξνθιεζνχλ 

ζηνλ ηφπν ησλ εθδειψζεσλ ζπλέπεηα πιεκκεινχο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ ηνπ. 

Ζ Δπηρείξεζε δηαηεξεί ην δηθαίσκα απαίηεζεο απνδεκίσζεο απφ ηνλ αλάδνρν ζε 

πεξίπησζε θαθνηερληψλ ή βιαβψλ πνπ πξνθιήζεθαλ απφ ηελ πιεκκειή εθηέιεζε 

ησλ εξγαζηψλ ηνπ αλαδφρνπ ή άιισλ παξαιείςεψλ ηνπ. 

Ο αλάδνρνο ζε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο ησλ πιηθψλ θαη θαηαζθεπψλ ηεο κε ηνπο 

φξνπο ηεο κειέηεο θαη ηεο δηαθήξπμεο είλαη αζηηθά ππεχζπλνο γηα νπνηαδήπνηε δεκηά 

ηεο επηρείξεζεο.  

Ζ Δπηρείξεζε δηαηεξεί επίζεο ην δηθαίσκα απνδεκίσζεο ζε πεξίπησζε πνπ κε 

ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ νη θηηξηαθέο , ειεθηξνκεραλνινγηθέο θαη ινηπέο 

εγθαηαζηάζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απαμησζνχλ. 

Γηα ηελ θάιπςε ηκήκαηνο ησλ παξαπάλσ δαπαλψλ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ε 

εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηνπ αλαδφρνπ 

 

Οξεζηηάδα, 15/05/2018 
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