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   ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

«Προμήθεια  αστικού  εξοπλισμού  και  υλικών  σήμανσης  οδών  του  Δήμου  Βόλου,
διάρκειας  ενός  (1)  έτους  από  την  υπογραφή  της  σύμβασης,  ενδεικτικού  συνολικού
προϋπολογισμού δαπάνης 123.962,80€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.».

O Δήµαρχος Βόλου
 Έχοντας υπόψη:  
1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών  (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ».
2.  Τις διατάξεις των παρ. 1δ και 1ε του άρθρου 72 του  N. 3852/2010 (ΦΕΚ Α ́ 87) «Νέα
Αρχιτεκτονική  της   Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  –  Πρόγραμμα
Καλλικράτης»,  σύμφωνα  με  τις  οποίες  η  Οικονομική  Επιτροπή  αποφασίζει  την  έγκριση
δαπανών  και  τη  διάθεση  των  πιστώσεων,  καθώς  επίσης  καταρτίζει  τους  όρους  και
συντάσσει τη διακήρυξη. 
3. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του N. 4250/2014 (ΦΕΚ Α ́74) «Διοικητικές απλουστεύσεις –
Καταργήσεις,  Συγχωνεύσεις  Νομικών  Προσώπων  και  Υπηρεσιών  του  Δημοσίου  Τομέα  –
Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α ́161) και λοιπές ρυθμίσεις». 
4. Τις διατάξεις του N. 4155/2013 (ΦΕΚ Α ́ 120) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων και  άλλες Διατάξεις», όπως ισχύει.
5. Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3463/2006 Δ. Κ. Κ.  
6. Την παρ. ζ  του άρθρου 1ου του N. 4152/2013 (ΦΕΚ Α ́ 107) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής
των νόμων  4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» "Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας
στην Οδηγία 2011/7/ΕΕ  του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της  16.2.2011
για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές". 
7.  Τις  διατάξεις  της  ΥΑ  Π1/2390/16.10.2013  (ΦΕΚ  Β΄  2677)  «Τεχνικές  λεπτομέρειες  και
διαδικασίες  λειτουργίας  του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
8.  Την αριθ. πρωτ. Π1/542/4.3.2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιο με θέμα «Ενημέρωση για
το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)».
9. Τις  διατάξεις  του  N.  4013/2011  (ΦΕΚ  Α΄  204)  «Σύσταση  Ενιαίας  Ανεξάρτητης  Αρχής
Δημοσίων  Συμβάσεων  και  Κεντρικού  Ηλεκτρονικού  Μητρώου  Δημοσίων  Συμβάσεων  –
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Αντικατάσταση  του  έκτου  κεφαλαίου  του  N.  3588/2007  (πτωχευτικός  κώδικας)  –
Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
10. Τις  διατάξεις της ΚΥΑ Π1/2380/18.12.2012 (ΦΕΚ Β΄ 3400) «Ρύθμιση των ειδικότερων
θεμάτων  λειτουργίας  και  διαχείρισης  του  Κεντρικού  Ηλεκτρονικού  Μητρώου  Δημοσίων
Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων».
11. Τις  διατάξεις  του  ν.  3861/2010  (ΦΕΚ  Α΄  112)  «Ενίσχυση  της  διαφάνειας  με  την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών
οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
12. Την  αριθμ. 624/2016  απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία εγκρίθηκε η
προμήθεια αστικού εξοπλισμού και υλικών σήμανσης οδών  του Δήμου Βόλου διάρκειας
ενός (1) έτους από την υπογραφή της σύμβασης, ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού
δαπάνης   123.962,80  ευρώ  και  η  διενέργεια  ανοικτού  δημόσιου  ηλεκτρονικού
διαγωνισμού.    
12. Την αριθμ. 487/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία  εγκρίθηκε η
ανάληψη υποχρέωσης της πίστωσης σε βάρος των  Κ.Α. 70.7333.704 και 70.7333.705 για το
έτος 2016 και των Κ.Α. 70.7135.704 και 70.7135.705 για το έτος 2017.
13. Την αριθμ. 400/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία συγκροτήθηκε
η  επιτροπή  διενέργειας  διαγωνισμών-αξιολόγησης  προσφορών-γνωμοδοτήσεων  και
παρακολούθησης  συμβάσεων  προμηθειών  με  το  Ν.  4412/2016  της  Διεύθυνσης
Οικονομικών  Υπηρεσιών  ή  μίας  εκ  των  λοιπών  Διευθύνσεων  εκτός  των  Διευθύνσεων
Τεχνικών Υπηρεσιών, Πρασίνου και Καθαριότητας  και Ανακύκλωσης για το έτος 2016. 
14. Την  αριθμ.  489/2016  απόφαση  Οικονομικής  Επιτροπής  με  την  οποία εγκρίθηκαν  οι
τεχνικές προδιαγραφές με τον ενδεικτικό προϋπολογισμό και  καθορίστηκαν οι  όροι της
διακήρυξης  του  ανοικτού  δημόσιου  ηλεκτρονικού  διαγωνισμού  της  αναφερόμενης
προμήθειας. 

 

 ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

Τη διενέργεια ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού  διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές
και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς  σε ευρώ  (€)  προϋπολογισμού
εκατόν  είκοσι  τριών  χιλιάδων  εννιακοσίων  εξήντα  δύο  ευρώ  και  ογδόντα  λεπτών
(123.962,80€)  συμπεριλαμβανομένου  του  ΦΠΑ  24%,  για  την προμήθεια  αστικού
εξοπλισμού  και  υλικών  σήμανσης  οδών  του  Δήμου  Βόλου,  σύμφωνα  με  την  αριθμ.
90106/17-10-2016 μελέτη των υπό προμήθεια ειδών που συνέταξε η Διεύθυνση Βιώσιμης
Κινητικότητας και εγκρίθηκε με την αριθμ. 489/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Βόλου.

Άρθρο 1: Ορισμοί   -   Υπηρεσία που συντονίζει τον διαγωνισμό
1.1  Για τις  ανάγκες  κατανόησης των διατάξεων της παρούσας διακήρυξης,  οι  παρακάτω
όροι έχουν την αντίστοιχη σημασία:
 Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
 Εθνικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Δημοσίων Συμβάσεων ΕΣΗΔΗΣ (ή Σύστημα): Ολοκληρωμένο

πληροφοριακό  σύστημα,  το  οποίο  περιλαμβάνει  όλα  τα  αναγκαία  στοιχεία  για  τη
διενέργεια  της  παρούσας  ηλεκτρονικής  ανοιχτής  διαδικασίας  ανάδειξης  αναδόχου
εκτέλεσης  της  υπόψη σύμβασης  προμήθειας  αστικού  εξοπλισμού  και  υλικών σήμανσης
οδών.
 Διαδικτυακός τόπος ή ηλεκτρονική πύλη ΕΣΗΔΗΣ: Διαδικτυακός Τόπος του Υπουργείου

Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, στον οποίο λειτουργεί το ΕΣΗΔΗΣ με την ονομασία
στο διαδίκτυο «ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ» και με ηλεκτρονική διεύθυνση www.promitheus.gov.gr
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 Ενδιαφερόμενος ή Οικονομικός φορέας: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση αυτών
που  προσφέρει  στην  αγορά  εκτέλεση  εργασιών,  προμήθεια  προϊόντων  ή  παροχή
υπηρεσιών.
 Χρήστες: Οι οικονομικοί φορείς και οι υπάλληλοι και λειτουργοί της Αναθέτουσας Αρχής,

που χρησιμοποιούν το ΕΣΗΔΗΣ στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων τους.
 Διαγωνιζόμενος ή προσφέρων: ο οικονομικός φορέας που έχει υποβάλει προσφορά.
 Έγγραφα της σύμβασης: Τα περιγραφόμενα στο άρθρο 6 της παρούσας έγγραφα, που

μετά την υπογραφή της σύμβασης καθίστανται συμβατικά.
 Επιτροπή  Διαγωνισμού  ή  Επιτροπή  ή  ΕΔ:  η  Επιτροπή  διενέργειας  του  παρόντος

Διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών (γνωμοδοτικό όργανο), η οποία συγκροτείται με
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βόλου,  εφαρμοζόμενων των διατάξεων
περί δημοσίων συμβάσεων και αποτελείται από πιστοποιημένους χρήστες του Συστήματος.
 Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων: η Επιτροπή (γνωμοδοτικό όργανο) που συγκροτείται

με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου για την εξέταση των προβλεπόμενων
στο νόμο ενστάσεων και προσφυγών που υποβάλλονται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής.
1.2 Υπηρεσία που συντονίζει τον διαγωνισμό:  ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Οδός: Πλατεία Ρήγα Φεραίου
Τ.Κ.: 38001,Βόλος
Τηλ.: 24213-50119, 24213-50106
Φαξ: 24210-97610

Άρθρο 2: Αντικείμενο του διαγωνισμού
2.1  Ο διαγωνισμός αφορά την προμήθεια αστικού εξοπλισμού και υλικών σήμανσης οδών
του Δήμου Βόλου, για τις ανάγκες της Διεύθυνσης  Βιώσιμης Κινητικότητας. Τα είδη αυτά,
καθώς  και  οι  τεχνικές  προδιαγραφές  τους,  αναφέρονται  αναλυτικά  στην  υπ'  αριθμ.
90106/17-10-2016  μελέτη που  συνέταξε  η Διεύθυνση  Βιώσιμης  Κινητικότητας,  η  οποία
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης.
2.2 Οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να  υποβάλλουν  προσφορά     είτε  για  το  σύνολο  της
προμήθειας  είτε  για ορισμένα από τα ζητούμενα είδη.  Σε κάθε περίπτωση,  επί  ποινή
αποκλεισμού,  η  προσφορά  θα  πρέπει  να  καλύπτει  υποχρεωτικά  το  σύνολο  της
προκηρυχθείσας ποσότητας του κάθε είδους. Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη
τιμή προσφοράς για το κάθε είδος .

Άρθρο 3: Ενδεικτικός προϋπολογισμός - Χρηματοδότηση
Ο   συνολικός  ενδεικτικός  προϋπολογισμός  της  προμήθειας  ανέρχεται  στο  ποσό  των
123.962,80€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και θα βαρύνει τους Κ.Α.Ε. 70.7333.704
και 70.7333.705 του προϋπολογισμού έτους 2016 καθώς και τους Κ.Α.Ε.  70.7135.704 και
70.7135.705 για το έτος 2017 του προϋπολογισμού έτους 2017 και θα χρηματοδοτηθεί από
ιδίους πόρους του Δήμου Βόλου.

Άρθρο 4: Διεξαγωγή διαγωνισμού
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων  (ΕΣΗΔΗΣ)  μέσω  της  διαδικτυακής  πύλης
www.promitheus.gov.gr  του  Συστήματος,  με  καταληκτική  ημερομηνία  υποβολής
προσφορών  την  13.12.2016  και  ώρα  15:00:00  μ.μ.  ύστερα  από  κανονική  προθεσμία
είκοσι δύο (22) τουλάχιστον ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης
της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ.
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ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ
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ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ
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ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
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ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr,

του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 18-11-2016 8-12-2016 13-12-2016

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα
υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Άρθρο 5: Παροχή διευκρινίσεων
Συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού
μπορούν να ζητούνται από τους ενδιαφερόμενους μέχρι και δώδεκα (12) ημέρες πριν από
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, δηλαδή συγκεκριμένα μέχρι την  2-12-
2016.  Οι  πληροφορίες  ή  διευκρινίσεις  παρέχονται  μέχρι  έξι  (6)  ημέρες  πριν  από  την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι μέχρι την 7-12-2016, εφόσον τα
σχετικά  αιτήματα  έχουν  υποβληθεί  εμπρόθεσμα  σύμφωνα  με  τα  προαναφερόμενα.  Οι
διευκρινίσεις  ή συμπληρωματικές  πληροφορίες  αποστέλλονται  το αργότερο τέσσερις  (4)
εργάσιμες  ημέρες  μετά  από  τη  λήψη  σχετικής  αίτησης.  Επισημαίνεται  ότι  τα  αιτήματα
παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών ή διευκρινίσεων που υποβάλλονται εκπρόθεσμα
δεν θα εξετάζονται.
Τα σχετικά αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο στον δικτυακό τόπο του διαγωνισμού
μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα παροχής
συμπληρωματικών  πληροφοριών  –  διευκρινίσεων  υποβάλλονται  μόνο  από
εγγεγραμμένους  στο  σύστημα  οικονομικούς  φορείς,  δηλαδή  όσους  διαθέτουν  σχετικά
διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) ύστερα
από  αίτησή  τους.  Τα  αιτήματα  συνοδεύονται  υποχρεωτικά  από  επισυναπτόμενο
ηλεκτρονικό  αρχείο  σε  μορφή  αρχείου  .pdf,  με  το  κείμενο  των  ερωτημάτων,  το  οποίο
υποχρεωτικά πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινίσεων
που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν
είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.

Άρθρο 6: Έγγραφα της σύμβασης
Τα έγγραφα της σύμβασης αλληλοσυμπληρώνονται,  είναι δε κατά σειρά ισχύος τους (σε
περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των όρων που περιέχουν) τα παρακάτω:
1. Η παρούσα διακήρυξη του διαγωνισμού.
2. Η αριθμ.  90106/17-10-2016  μελέτη που συνέταξε η Διεύθυνση Βιώσιμης Κινητικότητας.
3. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της μελέτης.

Άρθρο 7: Τρόπος και χρόνος υποβολής προσφορών
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων  (ΕΣΗΔΗΣ)  μέσω  της  διαδικτυακής  πύλης
www.promitheus.gov.gr του Συστήματος.
Οι  προσφορές  υποβάλλονται  από  τους  οικονομικούς  φορείς  ηλεκτρονικά,  μέσω  της
διαδικτυακής  πύλης  www.promitheus.gov.gr  του  Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  μέχρι  την  καταληκτική
ημερομηνία  και  ώρα  που  ορίζεται  στο  παρόν  άρθρο  και  στο  άρθρο  4  της  παρούσας
διακήρυξης, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα
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στον Ν. 4412/2016, στον Ν. 4155/2013, όπως ισχύει και στο άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/2013,
όπως ισχύει.
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ :
Η διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ:  18-11-
2016 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΕΝΑΡΞΗΣ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:  8-12-2016  και  ώρα
08.00:00 π.μ.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΚΑΙ  ΩΡΑ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 13.12.2016  και  ώρα
15:00:00 μ.μ.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα
υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.
Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του
συστήματος  βεβαιώνεται  αυτόματα  από  το  σύστημα  με  υπηρεσίες  χρονοσήμανσης
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του Ν. 4412/2016, στο  Ν. 4155/2013, όπως ισχύει
και στο άρθρο 6 της ΥΑ Π1/2390/2013, όπως ισχύει.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προετοιμάζουν την προσφορά τους στο σύστημα αμέσως
μετά τη δημοσιοποίηση του διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ, θα έχουν όμως τη
δυνατότητα να την υποβάλουν μόνο μετά το πέρας της προθεσμίας που έχει η αναθέτουσα
αρχή για παροχή διευκρινίσεων επί όρων της διακήρυξης, η οποία είναι το αργότερο έξι (6)
ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Επισημαίνεται ότι οι
συμμετέχοντες δεν έχουν δυνατότητα να αποσύρουν ή να ακυρώσουν προσφορά μετά την
υποβολή της.

Άρθρο 8: Γλώσσα σύνταξης προσφορών
Οι προσφορές επί ποινή αποκλεισμού θα είναι συνταγμένες εξ ολοκλήρου στην Ελληνική
γλώσσα καθώς και όλα τα αποδεικτικά έγγραφα που απαιτούνται.  Θα είναι  πλήρεις και
σαφείς σε όλα τους τα σημεία.
Ξενόγλωσσα  αποδεικτικά  έγγραφα,  πιστοποιητικά  κλπ,  θα  είναι  μεταφρασμένα  και
επικυρωμένα επίσημα σύμφωνα με τον νόμο,  εκτός από τυχόν επισυναπτόμενα τεχνικά
φυλλάδια (prospectus), που επιτρέπεται η υποβολή τους στην αγγλική γλώσσα.

Άρθρο 9: Δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό – Προϋποθέσεις συμμετοχής

9.1 Δεκτοί στον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό γίνονται:
Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 1 του Ν.
4412/2016, που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της εν
λόγω προμήθειας.
Οι  ενώσεις  οικονομικών  φορέων  υποβάλλουν  κοινή  προσφορά,  η  οποία  υπογράφεται
υποχρεωτικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση είτε από
εκπρόσωπό  τους  εξουσιοδοτημένο  με  συμβολαιογραφική  πράξη.  Στην  προσφορά
απαραιτήτως  πρέπει  να  προσδιορίζεται  η  έκταση  και  το  είδος  της  συμμετοχής
(συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) του κάθε μέλους της ένωσης,
καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από
ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής
αλληλέγγυα  και  εις  ολόκληρον.  Σε  περίπτωση  ανάθεσης  της  σύμβασης  στην  ένωση,  η
ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.

5



Οι  ενώσεις  δεν  υποχρεούνται  να  λαμβάνουν  ορισμένη  νομική  μορφή  προκειμένου  να
υποβάλουν  προσφορά.  Εφόσον  όμως  μια  ένωση  καταστεί  ανάδοχος,  υποχρεούται  να
συσταθεί  ως  Κοινοπραξία,  σε  διάστημα  δέκα  (10)  ημερών  από  την  κοινοποίηση  του
αποτελέσματος του διαγωνισμού.

9.2 Προϋποθέσεις για τη δυνατότητα συμμετοχής στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό:
Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό οι  ενδιαφερόμενοι  οικονομικοί  φορείς απαιτείται να
διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής
υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής.
Οι οικονομικοί φορείς αιτούνται, μέσω της ιστοσελίδας συστήματος και από τον σύνδεσμο
«Εγγραφείτε  ως  οικονομικός  φορέας»,  την  εγγραφή  τους  σε  αυτό  (παρέχοντας  τις
απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του) ταυτοποιούμενοι ως
εξής:
Όσοι  από  τους  ανωτέρω  διαθέτουν  ελληνικό  Αριθμό  Φορολογικού  Μητρώου  (ΑΦΜ)
ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που
αυτοί  κατέχουν  από  το  σύστημα  TAXIS  Net  της  Γενικής  Γραμματείας  Πληροφοριακών
Συστημάτων.  Εφόσον  γίνει  η  ταυτοποίηση,  εγκρίνεται  η  εγγραφή  του  χρήστη  από  την
Διεύθυνση Ανάπτυξης και Τεχνικής Στήριξης ΕΣΗΔΗΣ της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και
Προστασίας Καταναλωτή.
Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν
διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται  την εγγραφή τους
συμπληρώνοντας  τον  αριθμό  ταυτότητας  ΦΠΑ  (VAT  Identification  Number)  και
ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα.
Εφόσον  γίνει  η  ταυτοποίηση,  εγκρίνεται  η  εγγραφή  του  χρήστη  από  την  Διεύθυνση
Ανάπτυξης  και  Τεχνικής  Στήριξης  ΕΣΗΔΗΣ  της  Γενικής  Γραμματείας  Εμπορίου  και
Προστασίας Καταναλωτή.
Οι  οικονομικοί  φορείς  –  χρήστες  τρίτων  χωρών  αιτούνται  την  εγγραφή  τους  και
ταυτοποιούνται από τη ΓΓΕ αποστέλλοντας:
- είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην ελληνική.
- είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου .pdf με επίσημη μετάφραση
στην  ελληνική  και  σύμφωνα  με  τους  προβλεπόμενους  όρους  στο  κράτος  μέλος
εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή
του  σε  επαγγελματικό  ή  εμπορικό  μητρώο,  προσκομιζόμενα  εντός  τριών (3)  εργάσιμων
ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία.
Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά μέσω
της διαδικτυακής πύλης του Συστήματος, όπως αναφέρεται ανωτέρω.
Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
σχετικά με την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα εγγραφής εγκριθεί,
ο υποψήφιος χρήστης λαμβάνει σύνδεσμο ενεργοποίησης λογαριασμού ως πιστοποιημένος
χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του.

Άρθρο  10:  Λόγοι  αποκλεισμού  από  συμμετοχή  σε  διαδικασία  σύναψης  σύμβασης  –
Αποκλεισμός οικονομικού φορέα από δημόσιες συμβάσεις
10.1  Η  αναθέτουσα  αρχή  αποκλείει  έναν  οικονομικό  φορέα  από  τη  συμμετοχή  σε
διαδικασία σύναψης σύμβασης όταν αποδεικνύει,  με  την επαλήθευση που προβλέπεται
στα άρθρα 79 έως 80 του Ν. 4412/2016 ή είναι γνωστό στην αναθέτουσα αρχή με άλλο
τρόπο, ότι υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους
ακόλουθους λόγους:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση,
β) δωροδοκία,
γ) απάτη,
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δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, ή
ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος,
ε)  νομιμοποίηση  εσόδων  από  παράνομες  δραστηριότητες  ή  χρηματοδότηση  της
τρομοκρατίας,
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως οι λόγοι αυτοί ορίζονται
στην παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016.
Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις
βάρος  του  οποίου  εκδόθηκε  τελεσίδικη  καταδικαστική  απόφαση  είναι  μέλος  του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως:
αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών
εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,
ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.),  τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και
όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
10.2  Αποκλείεται  από  τη  συμμετοχή  σε  διαδικασία  σύναψης  σύμβασης  οποιοσδήποτε
οικονομικός φορέας, εάν η αναθέτουσα αρχή:
α)  γνωρίζει  ότι  ο εν λόγω οικονομικός  φορέας έχει  αθετήσει  τις  υποχρεώσεις  του όσον
αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί
από  δικαστική  ή  διοικητική  απόφαση  με  τελεσίδικη  και  δεσμευτική  ισχύ,  σύμφωνα  με
διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή/και
β) μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις
υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την
κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.
10.3  Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποκλείει από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης
δημόσιας σύμβασης οποιονδήποτε οικονομικό φορέα σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες
καταστάσεις:
α)  εάν  η  αναθέτουσα  αρχή  μπορεί  να  αποδείξει  με  κατάλληλα  μέσα  αθέτηση  των
ισχυουσών υποχρεώσεων που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν. 4412/2016,
β) εάν ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης
ή ειδικής  εκκαθάρισης  ή  τελεί  υπό αναγκαστική  διαχείριση  από εκκαθαριστή  ή  από το
δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις
επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου,
γ)  εάν  η  αναθέτουσα  αρχή  διαθέτει  επαρκώς  εύλογες  ενδείξεις  που  οδηγούν  στο
συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς
με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,
δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του Ν.
4412/2016 δεν  μπορεί  να  θεραπευθεί  αποτελεσματικά  με  άλλα,  λιγότερο παρεμβατικά,
μέσα,
ε) εάν ο οικονομικός φορέας έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά
την  εκτέλεση  ουσιώδους  απαίτησης  στο  πλαίσιο  προηγούμενης  δημόσιας  σύμβασης,
προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης
που  είχε  ως  αποτέλεσμα  την  πρόωρη  καταγγελία  της  προηγούμενης  σύμβασης,
αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,
στ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει  κριθεί  ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την
παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων
αποκλεισμού  ή  την  πλήρωση των κριτηρίων επιλογής,  έχει  αποκρύψει  τις  πληροφορίες
αυτές  ή  δεν  είναι  σε  θέση  να  προσκομίσει  τα  δικαιολογητικά  που  απαιτούνται  κατ’
εφαρμογή του άρθρου 79 του Ν. 4412/2016.
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ζ) εάν ο οικονομικός φορέας επιχειρεί να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης
αποφάσεων  της  αναθέτουσας  αρχής,  να  αποκτήσει  εμπιστευτικές  πληροφορίες  που
ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή
να  παράσχει  εξ  αμελείας  παραπλανητικές  πληροφορίες  που  ενδέχεται  να  επηρεάσουν
ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,
η) Εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει,  με κατάλληλα μέσα,  ότι  ο οικονομικός
φορέας έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την
ακεραιότητά του.
10.4  Για  τους  λόγους  αποκλεισμού  ενός  οικονομικού  φορέα  από  τη  συμμετοχή  σε
διαδικασία  σύναψης  σύμβασης  καθώς  και  τις  τυχόν  κατά  περίπτωση  επιτρεπόμενες
παρεκκλίσεις, εφαρμόζονται κατά τα λοιπά οι διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016.
10.5  Αν  στο  πλαίσιο  διαδικασίας  σύναψης  μίας  δημόσιας  σύμβασης  διαπιστωθεί  ότι
συντρέχει στο πρόσωπο ενός οικονομικού φορέα ένας από τους λόγους αποκλεισμού των
παραγράφων 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου και ο οικονομικός φορέας δεν λάβει μέτρα
για να αποδείξει την αξιοπιστία του, όπως αυτά ορίζονται στην παρ. 7 του άρθρου 73 του Ν.
4412/2016  μπορεί  να  επιβληθεί  εις  βάρος  του  αποκλεισμός  από  την  συμμετοχή  σε  εν
εξελίξει  και  μελλοντικές  διαδικασίες  σύναψης συμβάσεων για εύλογο χρονικό διάστημα
σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν. 4412/2016.
10.6 Ο αποκλεισμός επιβάλλεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης
και  Τουρισμού,  Δικαιοσύνης,  Διαφάνειας  και  Ανθρωπίνων  Δικαιωμάτων,  αρμόδιου  για
θέματα καταπολέμησης διαφθοράς, καθώς και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, που
εκδίδεται μετά από αιτιολογημένη εισήγηση της αναθέτουσας αρχής που διαπιστώνει την
συνδρομή των λόγων αποκλεισμού και κατόπιν γνώμης του συλλογικού οργάνου της παρ. 5
του άρθρου 41 του Ν. 4412/2016 και κοινοποιείται στην αναθέτουσα αρχή και τον θιγόμενο
οικονομικό φορέα.

Άρθρο 11:  Κριτήρια  επιλογής  –  Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας  και  περιβαλλοντικής
διαχείρισης
11.1 Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να πληρούν τα κριτήρια επιλογής που ορίζονται στο
παρόν  άρθρο  ώστε  να  διασφαλίζεται  ότι  διαθέτουν  τις  εκ  του  νόμου  απαιτούμενες
προϋποθέσεις, καθώς και τις τεχνικές και επαγγελματικές ικανότητες για την εκτέλεση της
υπό ανάθεση σύμβασης.
11.2 Οι ελάχιστες αναγκαίες απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν οι οικονομικοί φορείς όσον
αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, είναι να
είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο
κράτος  -  μέλος  εγκατάστασής  τους,  όπως  περιγράφεται  στο  Παράρτημα  XI  του
Προσαρτήματος  Α'  του  Ν.  4412/2016  ή  να  ικανοποιούν  οποιαδήποτε  άλλη  απαίτηση
ορίζεται  στο  Παράρτημα  αυτό.  Για  την  απόδειξη  της  προαναφερόμενης  απαίτησης
καταλληλότητας απαιτείται πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού μητρώου,
με το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους.

Άρθρο 12: Περιεχόμενο προσφορών
Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής:
(Α) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά»
και
(Β) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά».
*(υπο)φάκελος: κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα

(Α)  (Υπο)φάκελος  «Δικαιολογητικά  Συμμετοχής  -  Τεχνική  Προσφορά»  που  περιέχει  τα
δικαιολογητικά, όπως αυτά προσδιορίζονται στο παρόν άρθρο.
(Β)  (Υπο)φάκελος  «Οικονομικής  Προσφοράς».  Το  περιεχόμενο  του  (υπο)φακέλου
προσδιορίζεται στο παρόν άρθρο.
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Οι  προσφορές  θα  συνταχθούν  ηλεκτρονικά  ή  και  εντύπως  κατά  το  μέρος  που  τούτο
απαιτείται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης.

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

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι  προσφέροντες  υποβάλουν  ηλεκτρονικά,  εγκαίρως  και  προσηκόντως,  επί  ποινή
αποκλεισμού, τα δικαιολογητικά του άρθρου αυτού, σε μορφή αρχείου .pdf σύμφωνα με το
Ν. 4412/2016, το Ν. 4155/2013, όπως ισχύει και το άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/2013.

Α.1 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΗΜΕΔΑΠΑ ΦΥΣΙΚΑ Ή ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
Α.1.1
Αποδεικτικά  έγγραφα  νομιμοποίησης,  δηλαδή:  1)  ΦΕΚ  ή  ΓΕΜΗ  ίδρυσης,  ΦΕΚ  ή
πιστοποιητικό  του  ΓΕΜΗ  με  την  αναλυτική  ισχύουσα  εκπροσώπηση  και  γενικό
πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ τελευταίου τριμήνου (για διαγωνιζόμενους με μορφή ΑΕ, ΕΠΕ και
ΙΚΕ),  2)  καταστατικό  ίδρυσης  του  διαγωνιζομένου,  πιστοποιητικό  του  ΓΕΜΗ  με  την
αναλυτική  ισχύουσα  εκπροσώπηση  και  γενικό  πιστοποιητικό  του  ΓΕΜΗ  τελευταίου
τριμήνου (για ΟΕ και ΕΕ), 3) ταυτότητα (για φυσικά πρόσωπα).

Α.1.2
Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2%
επί  της  συνολικής  προϋπολογισθείσης  δαπάνης,  μη  συμπεριλαμβανομένου  του  Φ.Π.Α.
σύμφωνα με  το  άρθρο  14  της  παρούσας  διακήρυξης. Σε  περίπτωση που  η  προσφορά
αφορά ορισμένο ή ορισμένα από τα ζητούμενα είδη, η εγγύηση συμμετοχής εκδίδεται για
ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% της προϋπολογισθείσης δαπάνης, η οποία αναλογεί
στην προσφερόμενη ποσότητα. 
Η  εγγύηση  συμμετοχής  πρέπει  να  συνοδεύεται  από  Υπεύθυνη  Δήλωση στην  οποία  να
αναφέρονται τα είδη που αφορά η κατατιθέμενη εγγύηση συμμετοχής στον  διαγωνισμό και
για τα  οποία  υποβάλλουν προσφορά.

Α.1.3
Υπεύθυνη δήλωση στην οποία ο οικονομικός φορέας θα δηλώνει:
1) α) ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης, της
οποίας έλαβε γνώση και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα
β) τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή
γ) τον χρόνο ισχύος της προσφοράς
δ)  την  επωνυμία  της  εταιρείας  με  τα  απαραίτητα  στοιχεία  επικοινωνίας  (ταχυδρομική
διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, τηλεομοιοτυπίας, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο).
2)  Δεν υπάρχει  εις  βάρος  του τελεσίδικη  καταδικαστική  απόφαση για  έναν από τους
ακόλουθους λόγους:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-
πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση
του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
β)  δωροδοκία,  όπως ορίζεται  στο  άρθρο  3  της  σύμβασης  περί  της  καταπολέμησης  της
διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-
μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της
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απόφασης-πλαίσιο  2003/568/ΔΕΥ  του  Συμβουλίου  της  22ας  Ιουλίου  2003,  για  την
καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς
και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,
γ)  απάτη,  κατά την  έννοια  του άρθρου 1  της  σύμβασης  σχετικά με την προστασία  των
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η
οποία κυρώθηκε με το Ν. 2803/2000 (Α' 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες,
όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της
22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως
ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
ε)  νομιμοποίηση  εσόδων  από  παράνομες  δραστηριότητες  ή  χρηματοδότηση  της
τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της
χρησιμοποίησης  του  χρηματοπιστωτικού  συστήματος  για  τη  νομιμοποίηση  εσόδων  από
παράνομες  δραστηριότητες  και  τη  χρηματοδότηση  της  τρομοκρατίας  (ΕΕ  L  309  της
25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α'
166),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2
της  Οδηγίας  2011/36/ΕΕ  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του  Συμβουλίου  της  5ης
Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την
προστασία  των  θυμάτων  της,  καθώς  και  για  την  αντικατάσταση  της  απόφασης-πλαίσιο
2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην
εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α' 215 ).

Η Υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται:
στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών 
εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), από τους διαχειριστές,
στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και 
από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

Α.1.4
Υπεύθυνη δήλωση στην οποία ο οικονομικός φορέας θα δηλώνει ότι:
α)  Δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων και
β)  Δεν  έχει  αθετήσει  τις  υποχρεώσεις  του  όσον  αφορά  την  καταβολή  εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης,
δηλώνοντας  επίσης  όλους  τους  οργανισμούς  κοινωνικής  ασφάλισης  στους  οποίους
οφείλουν να καταβάλουν εισφορές, σύμφωνα με το άρθρο 20 της παρούσας διακήρυξης.
Επισημαίνεται ότι αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή
του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.
γ)  είναι  εγγεγραμμένοι  στο  οικείο  Επιμελητήριο,  ορίζοντας  ρητά  την  επωνυμία  του
Επιμελητηρίου  και  το  αντικείμενο  των  δραστηριοτήτων  που  ασκούν  (ρητά
κατονομαζόμενες),  προκειμένου  για  νομικά  πρόσωπα  ή  το  ειδικό  επάγγελμά  τους
προκειμένου για φυσικά πρόσωπα.
Α.1.5
Υπεύθυνη δήλωση στην οποία ο οικονομικός φορέας θα δηλώνει ότι:
Δεν  έχει  αθετήσει  τις  ισχύουσες  υποχρεώσεις  που  απορρέουν  από  τις  διατάξεις  της
περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί
με  το  δίκαιο  της  Ένωσης,  το  εθνικό  δίκαιο,  συλλογικές  συμβάσεις  ή  διεθνείς  διατάξεις
περιβαλλοντικού,  κοινωνικού  και  εργατικού  δικαίου,  οι  οποίες  απαριθμούνται  στο
Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α' του ν. 4412/2016.
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Α.1.6
Υπεύθυνη δήλωση στην οποία ο οικονομικός φορέας θα δηλώνει ότι:
α)  δεν  τελεί  υπό  πτώχευση  ή  δεν  έχει  υπαχθεί  σε  διαδικασία  εξυγίανσης  ή  ειδικής
εκκαθάρισης ή δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο
ή  δεν  έχει  υπαχθεί  σε  διαδικασία  πτωχευτικού  συμβιβασμού  ή  δεν  έχει  αναστείλει  τις
επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή δεν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου,
β) δεν  συνήψε συμφωνίες  με  άλλους οικονομικούς φορείς  με στόχο τη στρέβλωση του
ανταγωνισμού,
γ)  δεν  υπάρχει  κατάσταση  σύγκρουσης  συμφερόντων  λόγω  της  συμμετοχής  του  στη
διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης,
δ)  δεν  έχει  επιδείξει  σοβαρή  ή  επαναλαμβανόμενη  πλημμέλεια  κατά  την  εκτέλεση
ουσιώδους  απαίτησης  στο  πλαίσιο  προηγούμενης  δημόσιας  σύμβασης,  που  είχε  ως
αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες
παρόμοιες κυρώσεις,
ε) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών
που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση
των κριτηρίων επιλογής και δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές,
στ)  είναι  σε  θέση  να  προσκομίσει  τα  δικαιολογητικά  που  απαιτούνται  στην  παρούσα
διακήρυξη,
ζ)  δεν  επιχειρεί  να  επηρεάσει  με  αθέμιτο  τρόπο τη  διαδικασία  λήψης  αποφάσεων  της
αναθέτουσας  αρχής,  να  αποκτήσει  εμπιστευτικές  πληροφορίες  που  ενδέχεται  να  του
αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης  ή να παράσχει  εξ
αμελείας  παραπλανητικές  πληροφορίες  που  ενδέχεται  να  επηρεάσουν  ουσιωδώς  τις
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,
η) δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την
ακεραιότητά του.

Α.1.7
Υπεύθυνη δήλωση στην οποία ο οικονομικός φορέας θα δηλώνει ότι:
δεν  έχει  επιβληθεί  εις  βάρος  του  αποκλεισμός  από  τη  συμμετοχή  σε  εν  εξελίξει  και
μελλοντικές διαδικασίες σύναψης συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.

Α.1.8
Υπεύθυνη δήλωση στην οποία ο οικονομικός φορέας θα δηλώνει ότι:
πληροί  τα  σχετικά  κριτήρια  επιλογής  τα  οποία  έχουν  καθοριστεί  στο  άρθρο  11  της
παρούσας διακήρυξης και αναλαμβάνει την υποχρέωση, εφόσον ανακηρυχθεί προσωρινός
ανάδοχος, για την έγκαιρη και προσήκουσα ηλεκτρονική υποβολή και έντυπη προσκόμιση
των σχετικών αποδεικτικών μέσων.

Α.2 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΑ ΦΥΣΙΚΑ Ή ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
Προκειμένου περί αλλοδαπού φυσικού ή νομικού προσώπου υποβάλλονται ηλεκτρονικά τα
ως άνω για τα ημεδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα δικαιολογητικά, που όμως εκδίδονται
από τη χώρα εγκατάστασής τους.

Α.3 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΕΝΩΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
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Οι  ενώσεις  οικονομικών  φορέων  που  υποβάλλουν  κοινή  προσφορά,  υποβάλλουν  τα
παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά Α.1.1 έως Α.1.8, για κάθε οικονομικό φορέα που
συμμετέχει στην ένωση, καθώς και τα εξής:
Ιδιωτικό συμφωνητικό υπογεγραμμένο από όλα τα μέλη της ένωσης ότι αποδέχονται την
από κοινού εκτέλεση της σύμβασης και την αλληλέγγυα ευθύνη εις ολόκληρο.
Συμβολαιογραφική πράξη σε περίπτωση διορισμού κοινού εκπροσώπου των μελών της
ένωσης.

Α.4 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Στον  (υπό)  φάκελο  «Δικαιολογητικά  Συμμετοχής  –  Τεχνική  Προσφορά»,  υποβάλλονται
ηλεκτρονικά τα κάτωθι:
Η  Τεχνική  Προσφορά  συντάσσεται  συμπληρώνοντας  την  αντίστοιχη  ειδική  ηλεκτρονική
φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε
μορφή pdf,  το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα.  Τα
στοιχεία  που περιλαμβάνονται  στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος  και  του
παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε
αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να
παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.
Εφόσον οι απαιτήσεις της διακήρυξης για την τεχνική προσφορά δεν έχουν αποτυπωθεί στο
σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει
στην τεχνική του προσφορά ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.
Ειδικότερα, η τεχνική προσφορά οφείλει να περιέχει επί ποινή αποκλεισμού τα ακόλουθα
έγγραφα και δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την τεχνική επάρκεια των προσφερόντων
για την αξιολόγηση των προσφορών:

Α.4.1
Τεχνική έκθεση με τα τεχνικά χαρακτηριστικά των ειδών όπως απαιτείται από την  αριθ.
90106/17-10-2016  Μελέτη  της  Διεύθυνσης  Βιώσιμης  Κινητικότητας  που  αποτελεί
αναπόσπαστο  μέρος  της  παρούσας  διακήρυξης.  Σε  περίπτωση  που  στοιχεία  των
προσφερόμενων  ειδών  διαφοροποιούνται  σε  σχέση  με  τις  αντίστοιχες  τεχνικές
προδιαγραφές  της  Μελέτης,  επί  ποινή  αποκλεισμού,  πρέπει  αυτά  να  αναφερθούν  σε
ξεχωριστή σελίδα.
Στον  φάκελο  με  τα  στοιχεία  της  τεχνικής  προσφοράς,  θα  υπάρχει  ευρετήριο  (πίνακας
περιεχομένων) και συνεχής αρίθμηση τουλάχιστον κατά φύλλο και τα δικαιολογητικά θα
είναι κατάλληλα δεμένα σε τόμο ή ντοσιέ με τη σειρά που αυτά ζητούνται.

Α.4.2
Οποιοδήποτε  άλλο  δικαιολογητικό  (πιστοποιητικά,  ISO,  κατάλογος  -  prospectus κ.λ.π.)
αναφέρεται  στην  υπ'  αριθμ.  90106/17-10-2016  Μελέτη  της  Διεύθυνσης  Βιώσιμης
Κινητικότητας και δεν αναφέρεται στην παρούσα διακήρυξη.

Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται από αυτόν με
χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που
έχουν  εμπιστευτικό  χαρακτήρα.  Τα  στοιχεία  αυτά  αφορούν  τα  τεχνικά  ή  εμπορικά
απόρρητα και τις εμπιστευτικές πτυχές των προσφορών. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας
χαρακτηρίζει  πληροφορίες  ως  εμπιστευτικές,  λόγω  ύπαρξης  τεχνικού  ή  εμπορικού
απορρήτου,  καταθέτει  Υπεύθυνη  Δήλωση  στην  οποία  αναφέρει  ρητά  όλες  τις  σχετικές
διατάξεις  νόμου  ή  διοικητικές  πράξεις  που  επιβάλουν  την  εμπιστευτικότητα  της
συγκεκριμένης  πληροφορίας,  καθώς  και  τους  λόγους  που  καθιστούν  τη  συγκεκριμένη
πληροφορία εμπιστευτική.
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Επισημαίνεται ότι δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικές με τις τιμές
μονάδος,  τις  προσφερόμενες  ποσότητες,  την  οικονομική  προσφορά  και  τα  στοιχεία  της
τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της.

Α.5  ΤΡΟΠΟΣ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ  «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  -  ΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»
Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά του (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής –
Τεχνική  Προσφορά»  για  τη  συμμετοχή  του  προσφέροντος  στη  διαγωνιστική  διαδικασία
υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf.
Επίσης, προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από
την  ηλεκτρονική  υποβολή  (πλην  των  ΦΕΚ)  στο  Πρωτόκολλο  του  Δήμου  Βόλου.  Η
προσκόμιση γίνεται με διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα
δικαιολογητικά και θα είναι συρραμμένα και αριθμημένα κατά φύλλο με συνεχή αρίθμηση.
Επισημαίνεται  ότι  τα  ανωτέρω  δικαιολογητικά  ή  τα  άλλα  στοιχεία  του  (υπο)φακέλου
«Δικαιολογητικά  συμμετοχής  -  τεχνική  προσφορά»  που  έχουν  υποβληθεί  με  την
ηλεκτρονική προσφορά και  απαιτούνται  να  προσκομισθούν στο Πρωτόκολλο του Δήμου
Βόλου εντός της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία
που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια
δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή.
Πιο συγκεκριμένα τα ως άνω Α.1.1,  Α.1.2,  Α.3,  Α.4,  Α.4.1,  Α.4.2  (δηλαδή,  όλα πλην των
υπεύθυνων δηλώσεων του προσφέροντος) έγγραφα και δικαιολογητικά του (υπο)φακέλου*
«Δικαιολογητικά  συμμετοχής  -  τεχνική  προσφορά»  των  διαγωνιζομένων,  πέραν  της
ηλεκτρονικής υποβολής τους, επιπλέον προσκομίζονται, επί ποινή αποκλεισμού και εντός
τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή τους.  Η προσκόμιση θα γίνει
στο  Πρωτόκολλο  του  Δήμου  Βόλου  σε  έντυπη  μορφή,  σε  απλά,  ευανάγνωστα
φωτοαντίγραφα  σύμφωνα  με  το  Ν.  4250/2014,  πλην  της  εγγύησης  συμμετοχής  που
υποβάλλεται πρωτότυπη και τα οποία σε κάθε περίπτωση πρέπει να είναι στην ελληνική
γλώσσα.

Δεν απαιτείται να προσκομιστούν στο Πρωτόκολλο του Δήμου οι απαιτούμενες στο παρόν
άρθρο υπεύθυνες δηλώσεις  του προσφέροντος  που έχουν  υποβληθεί  ηλεκτρονικά διότι
υπογράφονται από τον ίδιο και φέρουν ψηφιακή υπογραφή.
Οι απαιτούμενες στο παρόν άρθρο υπεύθυνες δηλώσεις του προσφέροντος υπογράφονται
ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση.
Οι ημερομηνίες σύνταξης των υπεύθυνων δηλώσεων του προσφέροντος και των ψηφιακών
υπογραφών τους πρέπει να συμπίπτουν μεταξύ τους και  να είναι  μετά την ημερομηνία
ανάρτησης της διακήρυξης στο ΕΣΗΔΗΣ.
Όλες οι υπόλοιπες δηλώσεις – υπεύθυνες δηλώσεις πρέπει να έχουν ημερομηνία σύνταξης
και θεώρησης γνησίου υπογραφής εφόσον απαιτείται μετά την ημερομηνία ανάρτησης της
διακήρυξης στο ΕΣΗΔΗΣ.
Τα  δικαιολογητικά  που  προσκομίζονται  στο  Πρωτόκολλο  του  Δήμου,  τοποθετούνται  σε
σφραγισμένο  φάκελο  στο  εξωτερικό  μέρος  του  οποίου  θα  αναγράφονται  ευκρινώς  με
κεφαλαία γράμματα
Α) η λέξη ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Β) η ονομασία της Αναθέτουσας Αρχής στην οποία κατατίθενται, δηλαδή, ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ –
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (Πλατεία Ρήγα Φεραίου, Βόλος)
Γ) ο τίτλος της προμήθειας και
Δ) τα στοιχεία του αποστολέα (του προσφέροντα) (επωνυμία,  τηλ. επικοινωνίας,  fax και
email)
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Σε περίπτωση κατάθεσης φωτοαντιγράφων ιδιωτικών εγγράφων ημεδαπών, αυτά πρέπει να
είναι ευανάγνωστα και να έχουν επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο.
Σε περίπτωση ανάρτησης ή και κατάθεσης φωτοαντιγράφων αλλοδαπών εγγράφων,  αυτά
πρέπει  να  είναι  ευανάγνωστα,  να  συνοδεύονται  από  επίσημη  μετάφρασή  τους  στην
ελληνική γλώσσα και να έχουν επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο.  Στα αλλοδαπά δημόσια
έγγραφα  και  δικαιολογητικά  εφαρμόζεται  η  Συνθήκη  της  Χάγης  της  5.10.1961,  που
κυρώθηκε με το Ν. 1497/1984 (Α'188).
Σε  περίπτωση  όπου  τα  στοιχεία  αυτά  δεν  προσκομισθούν  παντελώς  εντός  της
προαναφερόμενης προθεσμίας των τριών (3) εργάσιμων ημερών, η ηλεκτρονική οικονομική
προσφορά του υποψηφίου δεν αποσφραγίζεται  και  αποκλείεται  από τη διαδικασία του
διαγωνισμού.
Στην  περίπτωση  όπου  προσκομισθούν  μεν  στοιχεία  από  τον  συμμετέχοντα,  αλλά
διαπιστωθεί ότι ορισμένα από αυτά που έχουν υποβληθεί  με ηλεκτρονικό τρόπο και θα
έπρεπε να προσκομισθούν, δεν προσκομίσθηκαν, τότε η αναθέτουσα αρχή τα απαιτεί από
τον προσφέροντα ο οποίος είναι υποχρεωμένος να τα προσκομίσει εντός της προθεσμίας
που θα του ορισθεί.
Για  να  θεωρηθούν  έγκυρα  τα  δικαιολογητικά,  πρέπει  να  βρίσκονται  σε  ισχύ  κατά  την
ημερομηνία καταληκτικής υποβολής των προσφορών.

Β. ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφορά»
Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική
προσφορά του προσφέροντα.
Η  Οικονομική  Προσφορά  υποβάλλεται  ηλεκτρονικά  επί  ποινή  αποκλεισμού  στον
(υπο)φάκελο «Οικονομική Προσφορά».
Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική
φόρμα του συστήματος. Σημειώνεται ότι στην Προσφερόμενη Τιμή δεν περιλαμβάνεται ο
ΦΠΑ.  Το  εκάστοτε  ποσοστό  ΦΠΑ  επί  τοις  εκατό,  της  ανωτέρω  τιμής  θα  υπολογίζεται
αυτόματα από το σύστημα. Κατά την ηλεκτρονική υποβολή της οικονομικής προσφοράς στο
ΕΣΗΔΗΣ οι συμμετέχοντες καλούνται να συμπληρώσουν την τιμή προσφοράς (χωρίς ΦΠΑ)
για  το  κάθε  είδος  ξεχωριστά.  Στη  συνέχεια,  το  σύστημα  παράγει  σχετικό  ηλεκτρονικό
αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά επί ποινή αποκλεισμού επίσης και
υποβάλλεται από τον ίδιο τον προσφέροντα σε περίπτωση φυσικού προσώπου ή τον νόμιμο
εκπρόσωπό του σε περίπτωση νομικού προσώπου ή τον κοινό εκπρόσωπο των μελών σε
περίπτωση  ένωσης  προμηθευτών.  Τα  στοιχεία  που  περιλαμβάνονται  στην  ειδική
ηλεκτρονική  φόρμα  του  συστήματος  και  του  παραγόμενου  ψηφιακά  υπογεγραμμένου
ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει
σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.

Επίσης, ισχύουν τα ακόλουθα:
Η  οικονομική  προσφορά  αφορά  το  είτε  το  σύνολο  των  ειδών  της  προμήθειας  είτε
ορισμένα από τα ζητούμενα είδη  της αριθ.  90106/17-10-2016 Μελέτης της Διεύθυνσης
Βιώσιμης Κινητικότητας.  Η προσφορά θα πρέπει να καλύπτει υποχρεωτικά το σύνολο της
προκηρυχθείσας ποσότητας του κάθε είδους. 
Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
Εφόσον υφίστανται έγκυρες ισοδύναμες προσφορές,  ο προσωρινός ανάδοχος επιλέγεται
με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισοδύναμες  προσφορές.  Η
κλήρωση  γίνεται  ενώπιον  της  Επιτροπής  Διαγωνισμού  και  παρουσία  αυτών  των
οικονομικών φορέων.
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Η προσφερόμενη τιμή θα είναι  σε ευρώ (€).  Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με όλους τους
φόρους, τα τέλη και τις κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα δημοπράτησης, εκτός από
τον αναλογούντα ΦΠΑ που θα βαρύνει το Δήμο.
Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμών απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Στην τιμή περιλαμβάνονται τα έξοδα μεταφοράς και παράδοσης των ειδών.

Άρθρο 13: Χρόνος ισχύος προσφορών
13.1  Οι προσφορές θα ισχύουν και θα δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς  για  έξι  (6)
μήνες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.
13.2 Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από αυτόν που προβλέπεται στο παρόν
άρθρο απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
13.3  Η  Αναθέτουσα  Αρχή  μπορεί,  πριν  τη  λήξη  της  προσφοράς,  να  ζητά  από  τον
προσφέροντα  να  παρατείνει  την  ισχύ  της.  Η  παράταση  μπορεί  να  λαμβάνει  χώρα  κατ’
ανώτατο  όριο  για  χρονικό  διάστημα  ίσο  με  την  ανωτέρω  αρχική  διάρκεια  ισχύος  της
προσφοράς. Για τους οικονομικούς φορείς που αποδέχονται την παράταση, πριν τη λήξη
ισχύος των προσφορών τους, οι προσφορές ισχύουν και τους δεσμεύουν για το επιπλέον
αυτό χρονικό διάστημα. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 72 παρ. 1
περίπτ. α και 97 του Ν. 4412/2016.

Άρθρο 14: Εγγυήσεις
14.1  Οι εγγυήσεις  πρέπει  να  είναι  σύμφωνες με  το άρθρο 72 του Ν.  4412/2016.  Αν οι
εγγυήσεις  δεν  είναι  διατυπωμένες  στην  Ελληνική,  θα  συνοδεύονται  από  επίσημη
μετάφραση.  Ο  προσφέρων  θα  πρέπει  να  δηλώσει  εγγράφως  τα  στοιχεία  επικοινωνίας
(υποκατάστημα,  τηλέφωνο,  φαξ  ή  e-mail)  του  φορέα  που  έχει  εκδώσει  τις  εγγυήσεις,
προκειμένου να διαπιστωθεί από την αναθέτουσα αρχή μετά από σχετική επικοινωνία η
εγκυρότητα της επιστολής.

14.2 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Κάθε  προσφορά  συνοδεύεται  υποχρεωτικά  από  εγγύηση  συμμετοχής  για  ποσό  που
αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ, δηλαδή για
ποσό  1.999,40  €  (χιλίων  εννιακοσίων  ενενήντα  εννιά  ευρώ  και  σαράντα  λεπτών)  στην
περίπτωση που η προσφορά αφορά το σύνολο της προμήθειας.
Σε  περίπτωση  που  η  προσφορά  αφορά  ορισμένα  από τα  ζητούμενα  είδη,  το  ποσό  της
εγγυητικής πρέπει να αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% της εκτιμώμενης αξίας των συγκεκριμένων
ειδών  μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον
όρο  ότι  η  εγγύηση  καλύπτει  τις  υποχρεώσεις  όλων  των  οικονομικών  φορέων  που
συμμετέχουν στην ένωση.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για (30) ημέρες μετά τη λήξη του
χρόνου ισχύος της προσφοράς που απαιτείται από τη διακήρυξη (άρθρο 13). Η αναθέτουσα
αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει,
πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.
Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη
διάρκεια  ισχύος  αυτής,  παρέχει  ψευδή  στοιχεία  ή  πληροφορίες  που  αναφέρονται  στα
άρθρα  73  έως  75  του  Ν.  4412/2016,  δεν  προσκομίσει  εγκαίρως  τα  προβλεπόμενα  στα
έγγραφα  της  σύμβασης  δικαιολογητικά  ή  δεν  προσέλθει  εγκαίρως  για  υπογραφή  της
σύμβασης.
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής
εκτέλεσης.

14.3 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
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Για  την  καλή  εκτέλεση  των  όρων  της  σύμβασης,  ο  ανάδοχος  είναι  υποχρεωμένος  να
καταθέσει  εγγύηση,  το  ύψος  της  οποίας  καθορίζεται  σε  ποσοστό  5% επί  της  αξίας  της
σύμβασης εκτός Φ.Π.Α. Η εγγύηση κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
Ο  χρόνος  ισχύος  της  εγγύησης  καλής  εκτέλεσης  πρέπει  να  είναι  μεγαλύτερος  από  το
συμβατικό χρόνο της προμήθειας κατά δύο (2) τουλάχιστον μήνες.
Η  εγγύηση  καλής  εκτέλεσης  καταπίπτει  στην  περίπτωση  παράβασης  των  όρων  της
σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.
Η  εγγύηση  καλής  εκτέλεσης  της  σύμβασης  καλύπτει  συνολικά  και  χωρίς  διακρίσεις  την
εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι
του αναδόχου.
Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολό τους μετά την οριστική ποσοτική
και  ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης,  δηλαδή μετά την
οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή και παράδοση των ειδών  και τη σύνταξη των
σχετικών πρωτοκόλλων.

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

14.5 Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016.

Άρθρο 15: Λόγοι απόρριψης προσφορών
Η  αναθέτουσα  αρχή  με  βάση  τα  αποτελέσματα  του  ελέγχου  και  της  αξιολόγησης  των
προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:
α) Η οποία αποκλίνει  από τα άρθρα 7, 8, 12, 13, 18 και 19 της παρούσας διακήρυξης ή
υποβλήθηκε  κατά  παράβαση  των  απαράβατων  όρων  περί  σύνταξης  και  υποβολής  της
προσφοράς, όπως οι όροι αυτοί ορίζονται στην παρούσα διακήρυξη.
β)  Η  οποία  περιέχει  ατέλειες,  ελλείψεις,  ασάφειες  ή  σφάλματα,  εφόσον  αυτά  δεν
επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή, εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν
έχουν  αποκατασταθεί  κατά την  αποσαφήνιση  και  τη  συμπλήρωση της,  σύμφωνα  με  το
άρθρο 18 της παρούσας διακήρυξης.
γ)  Για την οποία ο προσφέρων δεν έχει  παράσχει  τις απαιτούμενες εξηγήσεις,  εντός της
προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή,
σύμφωνα με το άρθρο 18 της παρούσας διακήρυξης.
δ) Η οποία είναι εναλλακτική προσφορά.
ε) Η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλει δύο ή περισσότερες
προσφορές.
στ) Προσφορά υπό αίρεση.
ζ) Προσφορά η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής.

Άρθρο 16: Τρόπος διενέργειας διαγωνισμού - Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών
16.1  Όσοι  επιθυμούν  να  λάβουν  μέρος  στον  διαγωνισμό  πρέπει  να  καταθέσουν
ηλεκτρονικές προσφορές μέσω του ΕΣΗΔΗΣ μέσα στην προθεσμία και με τον τρόπο που
ορίζεται στο άρθρο 4 της παρούσας διακήρυξης.
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16.2 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών,  δηλαδή την 19.12.2016 και ώρα
10:30 π.μ.,  μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας
Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων
συμβάσεων και διαδικασιών.
Κατά  την  προαναφερόμενη  ημερομηνία  και  ώρα  γίνεται  αποσφράγιση  μόνο  των
ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά».
Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά
μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων, σε ημερομηνία και ώρα που
θα  γνωστοποιηθεί  σε  αυτούς  των  οποίων  οι  προσφορές  κρίθηκαν  αποδεκτές  μετά  την
αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών.
Αμέσως  μετά  την  ηλεκτρονική  αποσφράγιση  των  (υπο)φακέλων  «Δικαιολογητικά
Συμμετοχής  –  Τεχνική  Προσφορά»,  οι  συμμετέχοντες  στον  διαγωνισμό  θα  έχουν
ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν. Ομοίως,
μετά  την  ηλεκτρονική  αποσφράγιση  των  (υπο)φακέλων  «Οικονομική  Προσφορά»,  οι
προσφέροντες  των  οποίων  οι  οικονομικές  προσφορές  αποσφραγίσθηκαν,  θα  έχουν
ηλεκτρονική  πρόσβαση  στο  περιεχόμενο  των  προσφορών  που  αποσφραγίσθηκαν
προκειμένου να λάβουν γνώση των τιμών που προσφέρθηκαν.
Αν η συνεδρίαση της Επιτροπής δεν καταστεί δυνατή την κατά τα ανωτέρω καθοριζόμενη
ημερομηνία για λόγους ανώτερης βίας (λ.χ. απεργία των υπαλλήλων), αναβάλλεται για την
ίδια ώρα τρεις ημέρες μετά από την αρχική ημερομηνία αποσφράγισης. Αν η ημέρα αυτή
είναι αργία, ο διαγωνισμός αναβάλλεται για την πρώτη επόμενη εργάσιμη ημέρα και την
ίδια  ώρα.  Στην  περίπτωση  αυτή,  ο  Δήμος  Βόλου  ενημερώνει  ηλεκτρονικά  όλους  τους
διαγωνιζόμενους  για  την  αναβολή  και  την  ημέρα  και  ώρα  της  νέας  συνεδρίασης.  Σε
περίπτωση που το κώλυμα υφίσταται και κατά τη νέα ημέρα και ώρα, η ως άνω διαδικασία
επαναλαμβάνεται.

16.3 Διαδικασία ηλεκτρονικής αξιολόγησης των προσφορών
Μετά  την  ηλεκτρονική  αποσφράγιση  των  ηλεκτρονικών  (υπο)φακέλων  «Δικαιολογητικά
Συμμετοχής  -  Τεχνική  Προσφορά»,  η  Επιτροπή Διαγωνισμού  προβαίνει  στην αξιολόγηση
αυτών, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων
συμβάσεων.
α) Συγκεκριμένα η Επιτροπή Διαγωνισμού,
α1)  ελέγχει  για  κάθε  έναν  από  τους  διαγωνιζόμενους,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  της
παρούσας διακήρυξης:
την  πληρότητα  και  ορθότητα  των  δικαιολογητικών  συμμετοχής,  τα  οποία  αποτελούν
μέρος του (υπο)φακέλου “Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά” κατά το άρθρο
12,
το δικαίωμα συμμετοχής του στη διαδικασία σύμφωνα με το άρθρο 9,
την πληρότητα και ορθότητα των δικαιολογητικών συμμετοχής που θα προσκομιστούν
στο Τμήμα Πρωτοκόλλου του Δήμου Βόλου, όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 12.Α.5 της
παρούσας.
Διευκρινίσεις  επί  του  φακέλου  συμμετοχής  κάθε  προσφέροντα  δίνονται  μόνο  όταν
ζητούνται από την Επιτροπή Διαγωνισμού,  σε κάθε στάδιο αυτού με ηλεκτρονικό τρόπο
μέσω  του  συστήματος  ΕΣΗΔΗΣ.  Από  τις  διευκρινίσεις  που  δίνονται  σύμφωνα  με  τα
παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.
α2)  συντάσσει  Πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής στο οποίο καταχωρούνται
όσοι υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά συμμετοχής,
περιληπτικά μεν αλλά με τρόπο που να φαίνεται εάν είναι σύμφωνα ή όχι με τους όρους της
διακήρυξης.  Στο  πρακτικό  τέλος  καταγράφονται  τα  αποτελέσματα  του  ελέγχου  των
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δικαιολογητικών συμμετοχής,  δηλαδή οι  προσφέροντες  που  γίνονται  αποδεκτοί,  εκείνοι
που δεν γίνονται αποδεκτοί καθώς και οι λόγοι μη αποδοχής έκαστου εξ αυτών.
β) Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού:
β1)  ελέγχει για κάθε έναν από τους διαγωνιζόμενους των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν
αποδεκτές μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρούσας διακήρυξης:
την πληρότητα και ορθότητα των στοιχείων και δικαιολογητικών της Τεχνικής Προσφοράς,
τα  οποία  αποτελούν  μέρος  του  (υπο)φακέλου  “Δικαιολογητικά  Συμμετοχής  -  Τεχνική
Προσφορά” κατά το άρθρο 12,
τη  συμμόρφωση  ή  απόκλιση  της  τεχνικής  προσφοράς  του  διαγωνιζόμενου  από  τις
τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης,
την πληρότητα και ορθότητα των στοιχείων και δικαιολογητικών της Τεχνικής Προσφοράς
που  θα  προσκομιστούν  στο  Τμήμα  Πρωτοκόλλου  του  Δήμου  Βόλου,  όπως  αυτά
αναφέρονται στο άρθρο 12.Α.5 της παρούσας.
Διευκρινίσεις  επί  του  φακέλου  συμμετοχής  κάθε  προσφέροντα  δίνονται  μόνο  όταν
ζητούνται από την Επιτροπή Διαγωνισμού,  σε κάθε στάδιο αυτού με ηλεκτρονικό τρόπο
μέσω  του  συστήματος  ΕΣΗΔΗΣ.  Από  τις  διευκρινίσεις  που  δίνονται  σύμφωνα  με  τα
παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.
β2) συντάσσει Πρακτικό ελέγχου τεχνικής προσφοράς στο οποίο καταγράφονται οι τεχνικές
προσφορές που απορρίπτονται και δεν γίνονται αποδεκτές, καθώς και οι λόγοι απόρριψης,
και αυτές που γίνονται αποδεκτές.
γ) Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού:
γ1)  αποσφραγίζει  ηλεκτρονικά  τους  ηλεκτρονικούς  (υπο)φακέλους  των  οικονομικών
προσφορών,  σε  ημερομηνία  και  ώρα  που  θα  γνωστοποιηθεί  σε  αυτούς  των  οποίων  οι
προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές μετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών.
γ2)  ελέγχει την ορθότητα συμπλήρωσης της Προσφερόμενης Τιμής στην αντίστοιχη ειδική
ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος κατά το άρθρο 12.Β της παρούσας.
Εφόσον  υφίστανται  έγκυρες  ισοδύναμες  προσφορές,  εφαρμόζονται  τα  οριζόμενα  στο
άρθρο 12.Β της παρούσας διακήρυξης.
γ3)  συντάσσει  Πρακτικό  ελέγχου  οικονομικής  προσφοράς στο  οποίο  καταχωρούνται  οι
οικονομικές προσφορές, σε πίνακα αρχίζοντας από την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφοράς.
Τα  αποτελέσματα  των  ανωτέρω  σταδίων  επικυρώνονται  με  απόφαση  της  Οικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Βόλου, η οποία κοινοποιείται στους προσφέροντες ηλεκτρονικά μέσω
του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ.
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 και τη μεταβατική
διάταξη  της  παρ.  12  του  άρθρου  376  του  Ν.  4412/2016,  καθώς  και  το  άρθρο  23  της
παρούσας διακήρυξης.

Άρθρο 17: Τρόπος αξιολόγησης προσφορών – Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης
17.1 Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την Επιτροπή Διαγωνισμού με κριτήριο 
κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς για το κάθε είδος.
17.2 Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο της προμήθειας
ή  για  ορισμένα  από  τα  ζητούμενα  είδη,  για  τη  συνολική  όμως  ποσότητα  των
προσφερόμενων ειδών. Η οικονομική και η τεχνική προσφορά θα αφορά υποχρεωτικά το
σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας των ειδών  που οι διαγωνιζόμενοι  συμμετέχουν.
Δεν θα λαμβάνεται υπόψη προσφορά, η οποία θα δίνεται για μέρος μόνο των ποσοτήτων
του κάθε είδους.
Σημειώνεται, ότι σε κάθε περίπτωση, οι προσφερόμενες τιμές των συγκεκριμένων ειδών
δεν    πρέπει  να  είναι  μεγαλύτερες  από  τις  ενδεικτικές  τιμές,  όπως  αυτές  αναλυτικά
αναφέρονται στον συνημμένο ενδεικτικό προϋπολογισμό.
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Άρθρο 18: Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών
18.1 Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί
εγγράφως  τους  προσφέροντες  να  διευκρινίζουν  ή  να  συμπληρώνουν  τα  έγγραφα  ή
δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, μέσα σε εύλογη προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να
είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία ηλεκτρονικής κοινοποίησης μέσω
του συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Οποιαδήποτε διευκρίνιση
ή συμπλήρωση που υποβάλλεται από τους προσφέροντες, χωρίς να έχει ζητηθεί από την
αναθέτουσα αρχή, δεν λαμβάνεται υπόψη.
18.2  Η πιο πάνω διευκρίνιση  ή η συμπλήρωση αφορά μόνο τις  ασάφειες,  επουσιώδεις
πλημμέλειες  ή  πρόδηλα  τυπικά  σφάλματα  που  επιδέχονται  διόρθωση  ή  συμπλήρωση
σύμφωνα  με  το  άρθρο  102  του  Ν.  4412/2016.  Η  συμπλήρωση  ή  η  διευκρίνιση  δεν
επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια μεταγενέστερη αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων σε
συμμόρφωση με τους όρους της διακήρυξης,  αλλά μόνο τη διευκρίνιση ή συμπλήρωση,
ακόμη και με νέα έγγραφα, εγγράφων ή δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί.
18.3 Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίσουν,
μέσα σε εύλογη προθεσμία η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από
την ημερομηνία ηλεκτρονικής κοινοποίησης μέσω του συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ της σχετικής
πρόσκλησης, το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς που έχουν υποβάλει,
αν περιέχει ασάφειες ή ήσσονος σημασίας ατέλειες, επουσιώδεις παραλείψεις ή πρόδηλα
τυπικά ή υπολογιστικά σφάλματα που η αναθέτουσα αρχή κρίνει ότι
μπορεί  να  θεραπευθούν.  Η  διευκρίνιση  αυτή  δεν  πρέπει  να  έχει  ως  αποτέλεσμα  την
ουσιώδη αλλοίωση της προσφοράς και  δεν πρέπει να προσδίδει  αθέμιτο ανταγωνιστικό
πλεονέκτημα στη συγκεκριμένη προσφορά σε σχέση με τις λοιπές.
18.4  Η  παροχή  της  δυνατότητας  διευκρινίσεων  στον  προσφέροντα,  σύμφωνα  με  τις
παραγράφους του παρόντος άρθρου και τις παρ. 1 έως 4 του άρθρου 102 του Ν. 4412/2016,
είναι  υποχρεωτική  για  την  αναθέτουσα  αρχή,  αν  επίκειται  αποκλεισμός  του  από  τη
διαδικασία, λόγω ασαφειών των δικαιολογητικών και εγγράφων της προσφοράς.

Άρθρο 19: Πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης
19.1  Μετά  την  αξιολόγηση  των  προσφορών  και  την  έκδοση  της  σχετικής  απόφασης,  η
αναθέτουσα αρχή καλεί με έγγραφη ειδοποίηση που αποστέλλεται ηλεκτρονικά μέσω του
συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ τον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση
(«προσωρινό  ανάδοχο»),  να  υποβάλει  εντός  προθεσμίας  δέκα  (10)  ημερών  από  την
κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν, ηλεκτρονικά, μέσω του συστήματος του
ΕΣΗΔΗΣ,  σε  μορφή  αρχείου  .pdf  και  σε  φάκελο  με  σήμανση  «Δικαιολογητικά
Κατακύρωσης»,  τα  δικαιολογητικά  του  άρθρου  20,  ως  αποδεικτικά  στοιχεία  όσων
δηλώθηκαν με τις υποβληθείσες υπεύθυνες δηλώσεις του άρθρου 12 της παρούσας.
Επιπλέον,  τα  δικαιολογητικά  κατακύρωσης  προσκομίζονται  από  τον  προσφέροντα  εντός
τριών  (3)  εργάσιμων  ημερών  από  την  ηλεκτρονική  υποβολή  και  σε  έντυπη  μορφή  στο
Πρωτόκολλο  του  Δήμου  Βόλου.  Τα  ανωτέρω  δικαιολογητικά  υποβάλλονται  και
προσκομίζονται ως πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου  1  του  Ν.  4250/2014.  Τα  δικαιολογητικά  κατακύρωσης  που  προσκομίζονται  στο
Πρωτόκολλο του Δήμου, τοποθετούνται σε σφραγισμένο φάκελο στο εξωτερικό μέρος του
οποίου θα αναγράφονται ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα
Α) η λέξη ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
Β) η ονομασία της Αναθέτουσας Αρχής στην οποία κατατίθενται, δηλαδή, ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ –
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (Πλατεία Ρήγα Φεραίου, Βόλος)
Γ) ο τίτλος της προμήθειας και
Δ) τα στοιχεία του αποστολέα (του προσφέροντα) (επωνυμία,  τηλ. επικοινωνίας,  fax και
email)
19.2 Αν δεν υποβληθούν ηλεκτρονικά και δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά
ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό
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ανάδοχο να  τα  υποβάλει  και  να  τα  προσκομίσει  ή  να  τα  συμπληρώσει  εντός πέντε  (5)
ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν.  Κατά τα λοιπά,
εφαρμόζεται η παρ. 2 του άρθρου 103 του Ν. 4412/2016.
19.3 Αν κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που
δηλώθηκαν,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  12  είναι  ψευδή  ή  ανακριβή  ή  αν  ο  προσωρινός
ανάδοχος  δεν  υποβάλει  στο  προκαθορισμένο  χρονικό  διάστημα  τα  απαιτούμενα
πρωτότυπα  ή  αντίγραφα,  των  παραπάνω  δικαιολογητικών  ή  αν  από  τα  παραπάνω
δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη
συνδρομή των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 10 ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από
τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με το άρθρο 11, ο προσωρινός
ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και η διαδικασία επαναλαμβάνεται με τον προσφέροντα
που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις των διατάξεων των παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου
103 του Ν. 4412/2016.
19.4 Αν επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι προσφέροντες είχαν δηλώσει
ότι πληρούν, σύμφωνα με το άρθρο 12, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση ο
προσφέρων  μετά  την  δήλωση  και  μέχρι  την  ημέρα  της  έγγραφης  ειδοποίησης  για  την
προσκόμιση  των  δικαιολογητικών  κατακύρωσης,  οι  προσφέροντες  οφείλουν  να
ενημερώσουν αμελλητί την αναθέτουσα αρχή σχετικά και το αργότερο μέχρι την ημέρα της
έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών του άρθρου 20.
19.5  Η  ηλεκτρονική  αποσφράγιση  του  φακέλου  «Δικαιολογητικά  κατακύρωσης»  του
προσωρινού αναδόχου γίνεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού δύο (2) εργάσιμες ημέρες
μετά  και  την  προσκόμιση  των  δικαιολογητικών  σε  έντυπη  μορφή,  ύστερα  από  σχετική
ηλεκτρονική  ειδοποίηση  των  συμμετεχόντων  που  δικαιούνται  να  λάβουν  γνώση  των
δικαιολογητικών  που  υποβλήθηκαν  (δηλαδή  των  διαγωνιζόμενων  των  οποίων  οι
οικονομικές  προσφορές  αποσφραγίστηκαν  και  ήταν  παραδεκτές).  Αμέσως  μετά  την
ανωτέρω  ηλεκτρονική  αποσφράγιση,  οι  προαναφερόμενοι  διαγωνιζόμενοι  θα  έχουν
ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο του φακέλου των Δικαιολογητικών κατακύρωσης
που αποσφραγίστηκε κατά τα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης και στις διατάξεις του
Ν.4412/2016.
19.6 Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη
πρακτικού από την Επιτροπή Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στην Οικονομική
Επιτροπή του Δήμου για τη λήψη απόφασης είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου
ως εκπτώτου, είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας κατά τις παρ. 3, 4 ή 5 του άρθρου 103
του Ν.  4412/2016,  είτε  κατακύρωσης της σύμβασης.  Τα αποτελέσματα του ελέγχου των
παραπάνω δικαιολογητικών επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 21
της παρούσας διακήρυξης.

Άρθρο 20: Δικαιολογητικά κατακύρωσης

20.1
Απόσπασμα ποινικού μητρώου,  έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου πριν από
την ημερομηνία κοινοποίησης της έγγραφης ειδοποίησης του άρθρου 19, ή ελλείψει αυτού,
ισοδύναμου  εγγράφου  που  εκδίδεται  από  αρμόδια  δικαστική  ή  διοικητική  αρχή  του
κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω
οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι ο οικονομικός φορέας δεν εμπίπτει σε
καμία  από  τις  περιπτώσεις  που  αναφέρονται  στην  παρ.  Α.1.3.Β  του  άρθρου  12  της
παρούσας διακήρυξης.
Υπόχρεοι στην προσκόμιση του ως άνω αποσπάσματος ποινικού μητρώου είναι:
- φυσικά πρόσωπα
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- διαχειριστές ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ και ΕΕ
- διευθύνων σύμβουλος και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΕ
- σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι διαχειριστές και νόμιμοι εκπρόσωποί του.

20.2
Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας από αρμόδια αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι
είναι  ενήμεροι  ως  προς  τις  φορολογικές  υποχρεώσεις  τους  κατά  την  ημερομηνία
κοινοποίησης της έγγραφης ειδοποίησης του άρθρου 19.

20.3
Πιστοποιητικά που εκδίδονται από τις αρμόδιες κατά περίπτωση Αρχές, από τα οποία να
προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της έγγραφης ειδοποίησης του άρθρου
19, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις  εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης, ως εξής:
Τα φυσικά πρόσωπα για τους ίδιους και το προσωπικό που τυχόν απασχολούν.
Οι ομόρρυθμες (ΟΕ) όλων των μελών και του προσωπικού.
Οι ετερόρρυθμες εταιρείες (ΕΕ) μόνο των ομόρρυθμων μελών και του προσωπικού.
Οι  εταιρείες  περιορισμένης  ευθύνης  (ΕΠΕ)  και  οι  ιδιωτικές  κεφαλαιουχικές  εταιρείες
(Ι.Κ.Ε.) των διαχειριστών και του προσωπικού.
Οι Ανώνυμες εταιρείες (ΑΕ) μόνο για το προσωπικό που απασχολούν.
Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την
κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.

20.4
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής,  έκδοσης τελευταίου εξαμήνου
πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της έγγραφης ειδοποίησης του άρθρου 19, από το
οποίο να προκύπτει ότι ο οικονομικός φορέας δεν εμπίπτει σε καμία από τις ακόλουθες
περιπτώσεις:
Δεν τελεί υπό πτώχευση, δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης,
δεν  τελεί  υπό αναγκαστική  διαχείριση  από εκκαθαριστή  ή  από  το  δικαστήριο,  δεν  έχει
υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού, δεν έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές
του δραστηριότητες, δεν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από
παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τα ανωτέρω 20.1, 20.2, 20.3 και 20.4
έγγραφα ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις
που  αναφέρονται  στην  παρ.  Α.1.3.Β,  Α.1.4  και  Α.1.6.α  του  άρθρου  12  της  παρούσας
διακήρυξης,  το  έγγραφο  ή  το  πιστοποιητικό  μπορεί  να  αντικαθίσταται  από  ένορκη
βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από
υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου  επαγγελματικού  ή εμπορικού  οργανισμού του κράτους -
μέλους  ή της χώρας  καταγωγής ή της χώρας όπου είναι  εγκατεστημένος  ο  οικονομικός
φορέας.

20.5
Πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού μητρώου του Παραρτήματος XI του
Προσαρτήματος  Α'  του  Ν.  4412/2016,  έκδοσης  τελευταίου  εξαμήνου  πριν  από  την
ημερομηνία  κοινοποίησης  της  έγγραφης  ειδοποίησης  του  άρθρου  19  με  το  οποίο  να
πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους.

20.6
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Όσον αφορά την τήρηση των προδιαγραφών για την κατασκευή του ποδηλατοστασίου, ο
προσωρινός ανάδοχος  θα πρέπει να υποβάλλει:

 Τεχνική περιγραφή του προσφερόμενου είδους
 Πιστοποιητικό  διασφάλισης  ποιότητας  ISO  9001:2008  της  κατασκευάστριας

εταιρείας  ή  για  τον  προμηθευτή  σε  περίπτωση  που  ο  ίδιος  δεν  είναι
κατασκευαστής.

 Πιστοποιητικό σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ287-1.
 Τριετή εγγύηση για την οξείδωση.
 Δείγμα του προσφερόμενου είδους.

Οι  ενώσεις  οικονομικών  φορέων  που  υποβάλλουν  κοινή  προσφορά,  υποβάλλουν  τα
παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει
στην ένωση.
Σε περίπτωση ανάρτησης και κατάθεσης φωτοαντιγράφων ιδιωτικών εγγράφων ημεδαπών,
αυτά πρέπει να είναι ευανάγνωστα και να έχουν επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο.
Σε  περίπτωση  ανάρτησης  και  κατάθεσης  φωτοαντιγράφων  αλλοδαπών  εγγράφων,  αυτά
πρέπει  να  είναι  ευανάγνωστα,  να  συνοδεύονται  από  επίσημη  μετάφρασή  τους  στην
ελληνική γλώσσα και να έχουν επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο.  Στα αλλοδαπά δημόσια
έγγραφα  και  δικαιολογητικά  εφαρμόζεται  η  Συνθήκη  της  Χάγης  της  5.10.1961,  που
κυρώθηκε με το Ν. 1497/1984 (Α' 188).

Άρθρο 21: Κατακύρωση προμήθειας – Σύναψη σύμβασης
21.1  Η  αναθέτουσα  αρχή  κοινοποιεί  αμέσως  την  απόφαση  κατακύρωσης,  μαζί  με
αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών,
ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό
ανάδοχο.
21.2  Η  απόφαση  κατακύρωσης  δεν  παράγει  τα  έννομα  αποτελέσματά  της,  εφόσον  η
αναθέτουσα  αρχή  δεν  την  κοινοποίησε  ηλεκτρονικά  μέσω  του  ΕΣΗΔΗΣ  σε  όλους  τους
προσφέροντες.
Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης
επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής:
α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στις κείμενες διατάξεις
ενστάσεων και
β) κοινοποίησή της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο.
21.3  Μετά  την  επέλευση  των  εννόμων  αποτελεσμάτων  της  απόφασης  κατακύρωσης,  η
αναθέτουσα  αρχή  αποστέλλει  ηλεκτρονικά  μέσω  του  συστήματος  του  ΕΣΗΔΗΣ  έγγραφη
ειδική πρόσκληση στον ανάδοχο στον οποίο έγινε η κατακύρωση με την οποία τον καλεί να
προσέλθει  για  την  υπογραφή  του  συμφωνητικού,  εντός  είκοσι  (20)  ημερών  από  την
κοινοποίηση της πρόσκλησης.
21.4  Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει  αποδεικτικό χαρακτήρα.  Εάν  ο ανάδοχος  δεν
προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική
πρόκληση,  κηρύσσεται  έκπτωτος,  καταπίπτει  υπέρ  της  αναθέτουσας  αρχής  η  εγγύηση
συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως
επόμενη  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη  προσφορά.  Αν  κανένας  από  τους
προσφέροντες  δεν  προσέλθει  για  την  υπογραφή  του  συμφωνητικού,  η  διαδικασία
ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με το άρθρο 22.

Άρθρο 22: Ματαίωση διαδικασίας
22.1  Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της, μετά από
γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού, ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:
α)  εφόσον  η  διαδικασία  απέβη  άγονη  είτε  λόγω  μη  υποβολής  προσφοράς  είτε  λόγω
απόρριψης  όλων  των  προσφορών  ή  αποκλεισμού  όλων  των  προσφερόντων  ή
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συμμετεχόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και της παρούσας διακήρυξης
ή
β)  αν  κανένας  από  τους  προσφέροντες  δεν  προσέλθει  για  την  υπογραφή  του
συμφωνητικού.
22.2  Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης μπορεί να λάβει χώρα με
ειδικώς αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, μετά από γνώμη της Επιτροπής
Διαγωνισμού, στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης,
β) αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης
άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την
αναθέτουσα αρχή ή τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο,
γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης,
δ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη,
ε) στην περίπτωση που λήξει το ανώτατο όριο χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς,
σύμφωνα και με την παρ. 4 του άρθρου 97 του Ν. 4412/2016,
στ) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος όπως ιδίως δημόσιας υγείας ή
προστασίας του περιβάλλοντος.
22.3  Αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας
ανάθεσης, η αναθέτουσα αρχή μπορεί, μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού, να
ακυρώσει  μερικώς  τη  διαδικασία  ή να αναμορφώσει  ανάλογα  το αποτέλεσμά  της  ή να
αποφασίσει  την  επανάληψή  της  από  το  σημείο  που  εμφιλοχώρησε  το  σφάλμα  ή  η
παράλειψη.
22.4  Όταν συντρέχουν οι  λόγοι  για τη ματαίωση της διαδικασίας που αναφέρονται  στις
παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου, η αναθέτουσα αρχή ακυρώνει τη διαδικασία
σύναψης δημόσιας σύμβασης για ολόκληρο το αντικείμενο της σύμβασης ή, αν οι λόγοι
αυτοί συνδέονται με τμήμα της σύμβασης, για το εν λόγω τμήμα, εφόσον επιτρέπεται η
κατάθεση τέτοιων προσφορών.

Άρθρο 23: Ενστάσεις
Σύμφωνα  με  την  παρ.  12  που  άρθρου  376  του  Ν.  4412/2016,  με  την  επιφύλαξη  των
παραγράφων  7  και  8  του  άρθρου  379  του  ιδίου  νόμου,  η  προβλεπόμενη  διαδικασία
ένστασης της παραγράφου 4 του άρθρου 100 του ανωτέρω νόμου εφαρμόζεται σε όλες τις
συμβάσεις των περιπτώσεων α' και β' της παραγράφου 2 του άρθρου 1 αυτού του νόμου
κάτω των ορίων.
23.1 Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5)
ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.
23.2  Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής
της  είναι  πέντε  (5)  ημέρες  από  την  κοινοποίηση  της  προσβαλλόμενης  πράξης  στον
ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα.
23.3 Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η Οικονομική Επιτροπή της
οποίας  αποφασίζει,  μετά  από  γνωμοδότηση  της  αρμόδιας  Επιτροπής  Αξιολόγησης
Ενστάσεων,  εντός  προθεσμίας  δέκα  (10)  ημερών.  Μετά  την  άπρακτη  πάροδο  της
προηγούμενης προθεσμίας των δέκα ημερών, τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το
παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή
παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης
αξίας της σύμβασης, το οποίο μπορεί να αναπροσαρμόζεται με κοινή υπουργική απόφαση.
Το  παράβολο  αυτό  αποτελεί  δημόσιο  έσοδο.  Το  παράβολο  επιστρέφεται  με  πράξη  της
αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου.
23.4  Οι  ενστάσεις  του  παρόντος  άρθρου  υποβάλλονται  από τους  οικονομικούς  φορείς,
σύμφωνα  με  το  άρθρο  12  της  ΥΑ  Π1/2390/2013  (ΦΕΚ  2677  Β΄)  ηλεκτρονικά  μέσω  του
Συστήματος  του  ΕΣΗΔΗΣ  και  επισυνάπτοντας  το  σχετικό  έγγραφο  σε  μορφή  αρχείου
τύπου .pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή, καθώς και το αποδεικτικό καταβολής του
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σχετικού  παραβόλου.  Οι  οικονομικοί  φορείς  που  υπέβαλαν  ενστάσεις,  ενημερώνονται
ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος για την αποδοχή ή απόρριψη της ένστασής τους.

Άρθρο  24:  Εκτέλεση  σύμβασης:  Συμβατικό  πλαίσιο  –  Εφαρμοστέα  νομοθεσία  –  Όροι
εκτέλεσης – Τροποποίηση – Δικαίωμα μονομερούς λύσης – Ολοκλήρωση σύμβασης
24.1  Μετά  την  έγγραφη  ειδική  πρόσκληση  για  την  υπογραφή  του  συμφωνητικού,
καταρτίζεται από την υπηρεσία η σχετική σύμβαση η οποία υπογράφεται και από τα δύο
συμβαλλόμενα μέρη. Για το Δήμο, η σύμβαση υπογράφεται από τον Δήμαρχο.
24.2 Η σύμβαση συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και τους όρους
της διακήρυξης και των λοιπών εγγράφων σύμβασης που τη συνοδεύουν.
24.3  Κατά  την  εκτέλεση  της  σύμβασης  εφαρμόζονται:  α)  οι  σχετικές  διατάξεις  του
Ν.4412/2016, β) οι όροι της σύμβασης και γ) συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.
24.4  Κατά  την  εκτέλεση  της  σύμβασης  προμήθειας,  οι  οικονομικοί  φορείς  τηρούν  τις
υποχρεώσεις  τους  που  απορρέουν  από  τις  διατάξεις  της  περιβαλλοντικής,
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της
Ένωσης,  το  εθνικό  δίκαιο,  συλλογικές  συμβάσεις  ή  διεθνείς  διατάξεις  περιβαλλοντικού,
κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του
Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/2016. Η αθέτηση της ανωτέρω υποχρέωσης συνιστά σοβαρό
επαγγελματικό παράπτωμα του οικονομικού φορέα κατά την έννοια της παρ. 6 του άρθρου
73 του Ν. 4412/2016, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις.
24.5  Η σύμβαση μπορεί  να  τροποποιείται  χωρίς  νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης  σε
οποιαδήποτε από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 132 του Ν. 4412/2016 και
αφορούν δημόσιες συμβάσεις προμηθειών. Η τροποποίηση της σύμβασης κατά το άρθρο
132  του  Ν.  4412/2016  γίνεται  ύστερα  από  γνωμοδότηση  του  αρμόδιου  οργάνου  και
απόφαση της αναθέτουσας αρχής.
24.6  Ο Δήμος Βόλου μπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να
καταγγέλλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: α) η σύμβαση έχει
υποστεί  ουσιώδη  τροποποίηση,  που  θα  απαιτούσε  νέα  διαδικασία  σύναψης  σύμβασης
δυνάμει του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016, β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της
σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου
73 του Ν. 4412/2016 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλεισθεί από τη διαδικασία
της σύναψης σύμβασης, γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής
παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η
οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας
δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.
24.7 Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:
α)  Σε  περίπτωση  προμήθειας   παραδόθηκε  ολόκληρη  η  ποσότητα  ή,  σε  περίπτωση
διαιρετού υλικού, η ποσότητα που παραδόθηκε υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος
που κρίνεται ως ασήμαντο από το αρμόδιο όργανο.
β) Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα υλικά που παραδόθηκαν.
γ)  Έγινε  η  αποπληρωμή  του  συμβατικού  τιμήματος,  αφού  προηγουμένως  επιβλήθηκαν
κυρώσεις ή εκπτώσεις και
δ) Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα
μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.

Άρθρο 25: Τρόπος πληρωμής
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται τμηματικά ή άπαξ , μετά την έκαστη παραλαβή των
ειδών και την έκδοση ισόποσων σχετικών τιμολογίων με την έκδοση χρηματικού εντάλματος
πληρωμής.  Για  τις  καθυστερήσεις  πληρωμής  εφαρμόζονται  οι  διατάξεις  της  παρ.  Ζ  του
άρθρου 1ου του Ν. 4152/2013.

24



Στη συμβατική αξία της προμήθειας  γίνονται οι κρατήσεις που προβλέπονται από το νόμο,
εκτός του ΦΠΑ, ο οποίος βαρύνει τον Δήμο. Η δαπάνη δημοσίευσης βαρύνει τον Ανάδοχο
σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν. 3548/2007, όπως ισχύει.

Άρθρο 26: Κήρυξη αναδόχου εκπτώτου
26.1 Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα
του  και  από  κάθε  δικαίωμα  που  απορρέει  από  αυτήν,  με  απόφαση  του  αρμοδίου
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου:
α) αν δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στη
σχετική ειδική πρόσκληση,
β) εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή
συντήρησε αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε,
σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 28 της παρούσας διακήρυξης.
26.2  Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή
την σύμβαση όταν:
α)  Η  σύμβαση  δεν  υπογράφηκε  ή  το  υλικό  δεν  φορτώθηκε  ή  παραδόθηκε  ή
αντικαταστάθηκε με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση.
β)  Συντρέχουν  λόγοι  ανωτέρας  βίας.  Ο  ανάδοχος  που  επικαλείται  ανωτέρα  βία
υποχρεούται,  μέσα σε είκοσι  (20)  ημέρες  από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που
συνιστούν  την  ανωτέρα  βία,  να  αναφέρει  εγγράφως  αυτά  και  να  προσκομίσει  στην
αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.
26.3  Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή
σύμβαση,  επιβάλλεται,  με  απόφαση  του  αποφαινόμενου  οργάνου,  ύστερα  από
γνωμοδότηση  του  αρμοδίου  οργάνου,  το  οποίο  υποχρεωτικά  καλεί  τον  ενδιαφερόμενο
προς παροχή εξηγήσεων, ως κύρωση η ολική κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής ή καλής
εκτέλεσης της σύμβασης, κατά περίπτωση.
Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των
συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής
του Ν. 4412/2016 κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74 αυτού.

Άρθρο 27: Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης
Ο  οικονομικός  φορέας  μπορεί  κατά  των  αποφάσεων  που  επιβάλλουν  σε  βάρος  του
κυρώσεις δυνάμει των άρθρων 26 και 28, να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας
και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία
τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί
της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση
του αρμόδιου συλλογικού οργάνου.
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική
προσφυγή.

Άρθρο 28: Παράδοση - παραλαβή των ειδών – Υποχρεώσεις αναδόχου
28.1 Ο  προμηθευτής  υποχρεούται  να  παραδώσει  τμηματικά  ή  άπαξ  τα  είδη  ,  κατόπιν
εντολής από τη Διεύθυνση Βιώσιμης Κινητικότητας του Δήμου, ελεύθερα, στην αποθήκη
του Δήμου Βόλου (Χατζηπέτρου 5,  T.K. 38334, Βόλος). Ο ανάδοχος πρέπει να προσκομίσει
τα είδη εντός τριάντα (30) ημερών από την ημέρα της εντολής από το Δήμο.
28.2 Τα έξοδα μεταφοράς και ασφάλισης των ειδών κατά τη μεταφορά τους στον τόπο του
φορέα  θα  βαρύνουν  τον  ανάδοχο  της  προμήθειας.  Επίσης,  τα  έξοδα  εκφόρτωσης
-συναρμολόγησης των ειδών στους χώρους που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία, καθώς
και όλες εκείνες οι εργασίες που απαιτούνται για την τοποθέτηση αυτών θα βαρύνουν τον
ανάδοχο.
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28.3 Η παραλαβή των ειδών και η έκδοση του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής θα γίνει
από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής του Δήμου, που ορίζεται με απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου,  κατά  την  ημερομηνία  παράδοσης  των  ειδών  από  τον  ανάδοχο.  Κατά  την
διαδικασία παραλαβής των ειδών διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος και καλείται
να παραστεί, εφόσον  το επιθυμεί, ο ανάδοχος. 
28.4 Η  παραλαβή  θα  γίνει  αφού  η  επιτροπή  παραλαβής  βεβαιωθεί  ότι  τα  είδη
ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της διακήρυξης και είναι απολύτως σύμφωνα με την
προσφορά  του  αναδόχου.  Σε  περίπτωση  που  δεν  είναι  σύμφωνα  με  τους  όρους  της
προσφοράς και υπάρχουν διαφορές και αποκλίσεις από αυτούς, τότε δεν θα παραληφθούν
και ο ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει τις διαφορές, σύμφωνα με τους όρους της
σύμβασης και της προσφοράς. Ο ποιοτικός έλεγχος θα γίνει με μακροσκοπική εξέταση.  Η
αρμόδια  Επιτροπή  Παραλαβής  συντάσσει  το  σχετικό  πρωτόκολλο  οριστικής  παραλαβής
σύμφωνα με τα άρθρα 208 και 209 του Ν. 4412/2016. Το προαναφερόμενο πρωτόκολλο
παραλαβής των ειδών κοινοποιείται  υποχρεωτικά και στον ανάδοχο.
28.5  Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας
των ειδών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου
ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της
με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία
που ορίζεται από την απόφαση αυτή.
Αν  η  αντικατάσταση  γίνεται  μετά  τη  λήξη  του  συμβατικού  χρόνου,  η  προθεσμία  που
ορίζεται για την  αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι  μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού
συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις
λόγω  εκπρόθεσμης  παράδοσης.  Αν  ο  ανάδοχος  δεν  αντικαταστήσει  τα  είδη  που
απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός
χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.
Κατά τα λοιπά, για την παράδοση – παραλαβή των ειδών  ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων
206 έως 209 και 213 του Ν. 4412/2016.

Άρθρο 29: Δημοσιότητα - Δημοσιεύσεις
Η παρούσα διακήρυξη θα δημοσιευθεί στο ΚΗΜΔΗΣ είκοσι δύο (22) τουλάχιστον ημέρες
πριν από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών.
Περίληψη  της  παρούσας  διακήρυξης,  ήτοι  προκήρυξη  σύμβασης  του  άρθρου  63  του
Ν.4412/2016, θα δημοσιευθεί άπαξ στο ΦΕΚ (Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων
της  Εφημερίδας  της  Κυβέρνησης),  σε  μία  (1)  εβδομαδιαία  εφημερίδα,  δύο  (2)  τοπικές
ημερήσιες και δύο (2) οικονομικές ημερήσιες εφημερίδες, καθώς επίσης θα αναρτηθεί στην
ιστοσελίδα του Δήμου (www.dimosvolos.gr) και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν. 3861/2010.
Το  πλήρες  κείμενο  της  διακήρυξης  και  τα  λοιπά  συμβατικά  τεύχη  διατίθενται  από  τον
δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Οι δαπάνες για τη δημοσίευση περίληψης της διακήρυξης (προκήρυξη σύμβασης), αρχικής
και  τυχόν επαναληπτικής βαρύνουν τον ανάδοχο,  στον οποίο κατακυρώνεται οριστικά η
προμήθεια, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν. 3548/2007, όπως ισχύει.

O ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ
ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ)
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ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ                                 
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ                                                  

                                                                     
    ΘΕΜΑ :  Προμήθεια Υλικών σήμανσης οδών

                                                                                        και αστικού εξοπλισμού

Στην  επικράτεια  του   Δήμου  Βόλου  υπάρχει  μεγάλος  αριθμός  πινακίδων,
(ρυθμιστικές  κυκλοφορλίας,  αναγγελίας  κινδύνου,  πληροφοριακές  κλπ),  οι  οποίες
χρειάζονται  συντήρηση  ή  αντικατάσταση,  καθώς  και  οριζόντια  σήμανση  (άξονες  οδών,
διαβάσεις πεζών, ζέμπρες, βέλη κλπ) η οποία φθείρεται και χρειάζεται διαρκή συντήρηση.

Επίσης  απαιτείται  τοποθέτηση  κόνων  σήμανσης  για  την  σήμανση  επικίνδυνων
σημείων καθώς και για την προστασία και ασφάλεια του συνεργείου των εργαζομένων κατά
την διάρκεια των εργασιών.

Εκτός των άλλων απαιτείται τοποθέτηση νέων πινακίδων ονοματοθεσίας οδών και
δημοτικής αρίθμησης ή αντικατάσταση των φθαρμένων (κυρίως στις ΔΕ όπου το σύστημα
ονοματοθεσίας οδών και δημοτικής αρίθμησης είναι ελλειπές.

Επιπροσθέτως  όταν γίνονται νέες κυκλοφοριακές μελέτες απαιτείται η τοποθέτηση
νέων πινακίδων με τους ιστούς τους για την υλοποίηση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων
αυτών.

Στις οδούς του  Δήμου Βόλου υπάρχουν σημεία επικινδυνότητας όπως αδυναμία
ορατότητας σε κάποιες δύσκολες διασταυρώσεις, ιδιαίτερα στις ημιορεινές ΔΕ όπου οι οδοί
έχουν  μικρό  πλάτος   δεν  έχουν  πεζοδρόμια  και  έχουν  απότομες  στροφές  και  μεγάλες
κλίσεις, καθώς και σημεία του οδικού δικτύου με ιδιαίτερη επικινδυνότητα και χρειάζεται
να γίνει επισήμανση των σημείων αυτών.

Ένα άλλο θέμα είναι η αποτροπή της παράνομης στάθμευσης και  η διευκόλυνση
της κυκλοφορίας των οχημάτων σε διασταυρώσεις εντός της πόλης.

Ιδιαίτερα πρέπει να διευκολύνεται η κυκλοφορία των μέσων μαζικής μεταφοράς,
απορριμματοφόρων κλπ.

Οι πινακίδες που υπάρχουν σε όλη την έκταση του Δήμου Βόλου, στηρίζονται σε
κατακόρυφους  ιστούς  οι  οποίοι  με  την  πάροδο του  χρόνου  φθείρονται  και  χρειάζονται
αντικατάσταση.

Τέλος και προκειμένου να ενισχυθεί η κυκλοφορία με ποδήλατο εντός της πόλης και
να αντιμετωπισθεί κατά ένα μέρος το κυκλοφοριακό πρόβλημα είναι απαραίτητη  (εκτός
των άλλων ρυθμίσεων) η διευκόλυνση της κυκλοφορίας του ποδηλάτου και προς τούτο η
τοποθέτηση  ποδηλατοστασίων  σε  κοινόχρηστους  χώρους  όπως  πλατείες  και  σημεία  με
μεγάλη συνάθροιση κοινού (αθλητικές εγκαταστάσεις, σχολεία κλπ).

Για  την  υλοποίηση  των  παραπάνω  απαιτείται  η  προμήθεια  των   παρακάτω
αναφερόμενων υλικών:

ΥΛΙΚΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΟΔΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πινακίδες κυκλοφορίας ρυθμιστικών ή ένδειξης επικίνδυνης θέσης, σύμφωνα με τα
πρότυπα  του  Υ.Δ.Ε.  και  βάσει  των  ειδικών  απαιτήσεων  των  εγκεκριμένων  Προτύπων
Τεχνικών  Προδιαγραφών,  με  μεμβράνη  υψηλής  αντανακλαστικότητας  και  αντοχής  στα
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αντανακλαστικά  τμήματα  των  πινακίδων,  σύμφωνα  με  τη  μεμβράνη  τύπου  ΙΙ  της
προδιαγραφής Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Σ-311.

Οι πινακίδες θα κατασκευασθούν από επίπεδο φύλλο κράματος αλουμινίου τύπου
AlMg2, συμπεριλαμβανομένων όλων των ειδικών εξαρτημάτων (κοχλιοφόρους ήλους κλπ.)
σύνδεσης και στήριξης σε οποιοδήποτε είδος ιστού. 

Οι πινακίδες προς την κατασκευαστική τους διαμόρφωση,  το περιεχόμενο & την
ανακλαστικότητα  πρέπει  να  συμμορφώνονται  τις  απαιτήσεις  του  προτύπου  ΕΝ  12899-
1:2001 &τις οδηγίες ΟΜΟΕ-ΚΣΑ:2003 του ΥΠΕΧΩΔΕ.

α)  έλασμα  πινακίδων:  για  την  κατασκευή  θα  χρησιμοποιηθεί  αλουμίνιο  τύπου
AlMg2, AlmgSI κατά DIN 1725, Μέρος 1. Το πάχος του ελάσματος θα είναι εν γένει 3,00 mm

β) οπισθοανακλαστικές μεμβράνες: οι πινακίδες θα συνοδεύονται από πρόσφατα
(τελευταίου  6μήνου)  πιστοποιητικά  δοκιμής  ελάσματος  &  ανακλαστικής  μεμβράνης
εκδόσεως αναγνωρισμένου εργαστηρίου

γ)  εγγυήσεις  μεμβρανών:  οι  μεμβράνες  θα  συνοδεύονται  από  εγγύηση  του
κατασκευαστή  για  την  εναπομένουσα  ανακλαστικότητα  τους  η  οποία  θα  είναι  κατ’
ελάχιστον >80% στα 7 χρόνια & > 60% στα 10 χρόνια

δ)  εξαρτήματα  στερέωσης  :  θα  είναι  χαλύβδινα  ή  από  κράμα  αλουμινίου.  Τα
χαλύβδινα εξαρτήματα,  οι  κοχλίες,  τα περικόχλια και  οι  ροδέλες θα είναι  γαλβανισμένα
κατά ΕΝ ΙSO 1481

ε) αναγραφές: στην οπίσθια όψη η οποία θα είναι βαμμένη με χρώμα γκρι υψηλής
αντοχής  σε  καιρικές  συνθήκες,  και  θα  αναγράφεται  φράση  σχετικά  με  την  προστασία
(επισήμανση των προβλεπόμενων κυρώσεων για πρόκληση βλάβης  κλπ),  ο κωδικός των
πινακίδων, το όνομα κατασκευαστή & το έτος προμήθειας

στ) λοιπές αποστάσεις: ως προς τις γραμματοσειρές, τα χρώματα, τα σχήματα κλπ
έχουν εφαρμογή τα καθοριζόμενα στις ΟΜΟΕ-ΚΣΕ & το πρότυπο ΕΝ 12899.  

   
1)   Ρυθμιστικές πινακίδες μικρού μεγέθους απλής όψης.

α) σχήματος τριγωνικού, μήκους πλευράς 0,60μ
β) σχήματος τετραγώνου πλευράς 0,40μ
γ) σχήματος τετραγώνου πλευράς 0,45μ
δ) σχήματος κυκλικού διαμέτρου 0,45μ

       ε) σχήματος παραλληλόγραμμου (Ρ-69, Ρ-71, Ρ-72, Π-93) διαστάσεων  0,40 Χ 0,60μ.
με τα ειδικά τεμάχια σύνδεσής τους στους ιστούς

2)    Ρυθμιστικές πινακίδες μικρού μεγέθους απλής όψης.
σχήματος  κανονικού  οκταγώνου  εγγεγραμμένο  σε  τετράγωνο  πλευράς  0,60μ,  με  τα
ειδικά τεμάχια σύνδεσής τους στους ιστούς

3) Ρυθμιστικές πινακίδες μεσαίου μεγέθους απλής όψης.
α) σχήματος τριγωνικού, μήκους πλευράς 0,90μ
β) σχήματος κυκλικού, διαμέτρου 0,65μ
γ) σχήματος τετραγώνου (Π-75), μήκους πλευράς 0,60μ
με τα ειδικά τεμάχια σύνδεσής τους στους ιστούς

- Πινακίδες ονομασίας οδών

4) Πινακίδες ονοματοθεσίας
οδών,  ελληνικής  και  λατινικής  γραφής,  από  σκληρό  αλουμίνιο  πάχους  1  χιλιοστού,
διαστάσεων 0.30Χ0.50 μ2 με χρωματισμό βαθύ κυανό, λευκά ελληνικά γράμματα και
κίτρινα λατινικά (σύμφωνα με το δείγμα της Υπηρεσίας). 

5) πινακίδες δημοτικής αρίθμησης, 
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από σκληρό αλουμίνιο πάχους 1 χιλιοστού με χρωματισμό βαθύ κυανό και λευκούς
αριθμούς, διαστάσεων 0,15Χ0,11 μ2 (σύμφωνα με το δείγμα της Υπηρεσίας).

6) πινακίδες γραμμάτων 
ελληνικής  γραφής  για  τη  δημοτική  αρίθμηση,  από  σκληρό  αλουμίνιο  πάχους  1

χιλιοστού  με  χρωματισμό  βαθύ  κυανό  και  λευκά  γράμματα  διαστάσεων  0,06Χ0,11  μ2
(σύμφωνα με το δείγμα της υπηρεσίας).

7) Πληροφοριακές πινακίδες  
Από επίπεδο φύλλο κράματος αλουμινίου τύπου AIMg2 ελάχιστου πάχους 3mm, η

εμπρόσθια όψη του οποίου καλύπτεται πλήρως από ειδική ανακλαστική μεμβράνη υψηλής
αντανακλαστικότητας τύπου ΙΙ  και  φέρει αναγραφές και  σύμβολα οποιουδήποτε ύψους,
από αντανακλαστική μεμβράνη υψηλής αντανακλαστικότητας τύπου ΙΙ    

 
- ανακλαστική μεμβράνη

8)  ανακλαστική μεμβράνη διαφόρων χρωμάτων τύπου ΙΙ 

9)  ανακλαστικής μεμβράνης  χρωμάτων λευκού και κίτρινου, τύπου Ι  

-  χρώματος  διαγραμμίσεων απαραίτητο  για  τη  συντήρηση  και  επέκταση  της
οριζόντιας σήμανσης οδοστρωμάτων (γραμμές συνεχείς, διακεκομμένες, σύμβολα κλπ), από
υλικό υψηλής  αντοχής  και  αντανακλαστικότητας,  ελάχιστου  χρόνου  εγγύησης  30 μηνών
σύμφωνα και με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ 1423-ΕΝ1424-ΕΝ1436, του οποίου η χρήση και
εφαρμογή είναι εγκεκριμένη από κρατικό εργαστήριο Δημοσίων Έργων χωρών μελών της
Ε.Ε. (π.χ. LCPC Γαλλίας, BAST Γερμανίας κλπ 

10) Χρώμα διαγραμμίσεων λευκό ακρυλικό
Για την προμήθεια του ακρυλικού χρώματος διαγράμμισης οδών ισχύει το ευρωπαϊκό

πρότυπο ΕΝ 1871 ¨Υλικά οριζόντιας σήμανσης οδών – φυσικές ιδιότητες ¨ και συγκεκριμένα
οι κατηγορίες LF 7 για τον παράγοντα φωτεινότητας UVI για την επιταχυνόμενη γήρανση UV
και BR2 για την επίδραση ασφάλτου 

Επιπλέον το χρώμα πρέπει να πληρεί τα παρακάτω: 
- να αποτελείται από χρωστική , ακρυλικές ρητίνες και τους κατάλληλους ακρυλικούς

διαλύτες 

 όταν εφαρμόζεται στο οδόστρωμα , να εξατμίζεται και να δίνει σταθερό υμένα 
 να συνεργάζεται με τα υάλινα σφαιρίδια που προδιαγράφονται στον ΕΝ 1423 και

την Π.Τ.Π . ΧΡ –1 τα οποία κατά την εφαρμογή της διαγράμμισης ψεκάζονται στον
υγρό υμένα του χρώματος .

 να είναι ικανό να αποτρέπει την πλήρη κάλυψη των μεγαλύτερων σφαιριδίων λόγω
τριχοειδούς  ανύψωσης  και  να  εξασφαλίζει  στα σφαιρίδια  τη  μέγιστη  πρόσφυση
ώστε  να  προκύπτει  λωρίδα  διαγράμμισης  πολύ  ανθεκτική  στην  γήρανση  και  τη
φθορά .

 να είναι καλά αναμεμειγμένο , να μην κατακάθεται και να μην συσσωματώνεται
μόνιμα μέσα στο δοχείο μετά περίοδο αποθηκεύσεως τουλάχιστον 1 έτους και να
επανέρχεται εύκολα με ανάδευση στην αρχική του κατάσταση .

 όταν  ξηραίνεται  στην  επιφάνεια  του  οδοστρώματος  ,  να  δίνει  υμένα  με  καλή
πρόσφυση , που δε μεταβάλλεται αισθητά ο χρωματισμός του με την επίδραση της
ηλιακής ακτινοβολίας , της κυκλοφορίας και της παρόδου του χρόνου .

 να εφαρμόζεται εύκολα και ομοιόμορφα με τα μηχανήματα διαγράμμισης οδών .
 να έχει περιεκτικότητα σε TiO2 >= 13% k.β.
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To  ποσοστό  TiO2  στο  χρώμα  προσδιορίζεται  σύμφωνα  με  το  ASTM  D1394  –
αναγωγική μέθοδος JONES .

 να έχει ιξώδες 70-80 K.U ( KREBS UNITS) 
Το ιξώδες προσδιορίζεται σύμφωνα με το ASTM D562

 να έχει χρόνο ξήρανσης ( No PICK – UP TIME ) =< 20min 
ο χρόνος ξήρανσης προσδιορίζεται σύμφωνα με το ASTM D711

 να έχει λεπτότητα κόκκων (HEGMAN) >= 3
           Η λεπτότης κόκκων προσδιορίζεται σύμφωνα με το ASTM D1210

 να έχει αντοχή σε φθορά μετά θέρμανσης >=50kgr 
Η αντοχή σε φθορά μετά θέρμανσης προσδιορίζεται ως ακολούθως : 
Το χρώμα εφαρμόζεται σε ξηρό υμένα πάχους περίπου 80 μ .  πάνω σε γυάλινο

δοκίμιο διαστάσεων 15 cm x 7cm καλά καθαρισμένο με διαλύτη .  Το πάχος του ξηρού
υμένα προσδιορίζεται 24 ώρες μετά τη διάστρωση . Το δοκίμιο θερμαίνεται σε πυριαντήριο
επί 3 ώρες σε θερμοκρασία 105 C – 110 C και εν συνέχεια κλιματίζεται επί 30λεπτά σε
θερμοκρασία 25+-2 C και σχετική υγρασία 50% +- 5 % 

Το δοκίμιο υποβάλλεται σε δοκιμασία φθοράς σύμφωνα με το ASTM D968
            Η άμμος που χρησιμοποιείται είναι η πρότυπη άμμος CEN EN 196-1

 το  χρώμα  δεν  πρέπει  να  παρουσιάζει  ρηγματώσεις  απολεπίσεις  η  απώλεια
πρόσφυσης όταν δοκιμάζεται όπως περιγράφεται ακολούθως :

Το χρώμα εφαρμόζεται με υμενογράφο σε υγρό υμένα 127μm . πάνω σε πλακίδιο
λευκοσιδήρου  διαστάσεων  7,5  cm  χ  12,5  cm  και  βάρους  1,6  έως  2,1  Kg/  m2  καλά
καθαρισμένο με διαλύτη .  Ο υμένας  ξηραίνεται  στους 21 C-26 C σε οριζόντια θέση επι
18ωρο , στη συνέχεια θερμαίνεται σε πυριαντήριο σε θερμοκρασία 55 C +- 2 C επί 2ωρο ,
ψύχεται  σε θερμοκρασία δωματίου τουλάχιστον επί  μισή ώρα και  κάμπτεται  γύρω από
ξύλινη ράβδο διαμέτρου 12,5mm . 

 Το χρώμα ,  δεν πρέπει  να  παρουσιάζει  απώλεια πρόσφυσης ,  ξεφλουδίσματα ή
άλλες αλλοιώσεις εκτός μίας ελαφράς απώλειας της στιλπνότητας του , όταν δοκιμάζεται ως
ακολούθως :

Το χρώμα εφαρμόζεται με υμενογράφο σε υγρό υμένα 380μ. σε καθαρό γυάλινο
δοκίμιο . Ο υμένας ξηραίνεται στους 21 C -26 C σε οριζόντια θέση επι 72 ώρες . Το δοκίμιο
εμβαπτίζεται κατά το ήμισυ σε αποσταγμένο νερό σε θερμοκρασία δωματίου για 18 ώρες
,αφήνεται να ξηρανθεί στον αέρα επί δίωρο και εξετάζεται .

 Το χρώμα όταν ψεκάζεται σε οριζόντιες επιφάνειες λαμαρίνας ή αλουμινίου και σε
πάχος υγρού υμένα περίπου 400μm. πρέπει να δίνει υμένα ο οποίος να ξηραίνεται και να
προκύπτει επιφάνεια λεία , ομοιόμορφη , χωρίς ανωμαλίες και τραχύτητα και οποιοδήποτε
άλλη  ασυνέχεια  .Το  χρώμα  δεν  πρέπει  να  παρουσιάζει  ,ραβδώσεις  ή  διαχωρισμό  όταν
ψεκάζεται σε καθαρό γυαλί. 

 Η δοκιμή της αποθήκευσης θα γίνεται σύμφωνα με το ASTM D1309 και πρέπει να
είναι >= 6

Ως προς την δειγματοληψία ισχύει η προδιαγραφή που εγκρίθηκε με την απόφαση
ΒΜ5/30757/18-10-84 (ΦΕΚ 799 τ. Β /9-11-84) και για την συσκευασία η παράγραφος 3.1
του ¨Τεύχους Οδηγιών κατασκευής διαγραμμίσεων οδών με λευκό ή κίτρινο χρώμα ¨ έτους
1982.

Οι επιπλέον έλεγχοι που δεν προβλέπονται στο ΕΝ 1871 , θεωρούνται αναγκαίοι
δεδομένου ότι δεν γίνονται οι έλεγχοι επιδόσεων των χρωμάτων σύμφωνα με το ΕΝ 1436
Επιδόσεις διαγραμμίσεων οδών ( τεχνικά χαρακτηριστικά ) .
Επιπλέον των ανωτέρω και σύμφωνα με το υπ΄αριθμ.3012678/1852/99/19-7-99 έγγραφο
του Γενικού Χημείου του Κράτους , εφόσον πρόκειται για παρασκεύασμα που ταξινομείται
ως επιβλαβές και εύφλεκτο ,σύμφωνα με την Απόφαση ΑΧΣ 1197/89 ( ΦΕΚ 567/Β/90) Περί
επικινδύνων  παρασκευασμάτων  ¨  και  το  Παρ/μα  Ι  της  Απόφασης  ΑΧΣ  378/94  (ΦΕΚ
705/Β/20-9-94)  «Περί  επικίνδυνων  ουσιών»  θα  επισημαίνεται  με  τα  σύμβολα  κινδύνου
F,Xn,  τις  ενδείξεις  που  αφορούν  τους  ιδιαίτερους  κινδύνους  –  φράσεις  R:  R  11  πολύ
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εύφλεκτο και R20 επιβλαβές όταν εισπνέετε και τις τυποποιημένες οδηγίες προφύλαξης –
φράσεις S : 
S16 μακριά από πηγές ανάφλεξης – απαγορεύεται το κάπνισμα 
S25 αποφεύγετε την επαφή με τα μάτια 
S29 μην αδειάζετε το περιεχόμενο στην αποχέτευση 
S33 λάβετε προστατευτικά μέτρα έναντι ηλεκτροστατικών εκκενώσεων 
Επίσης το επικίνδυνο παρασκεύασμα θα συνοδεύεται από « δελτίο δεδομένων ασφαλείας»
σύμφωνα  με  το  άρθρο  3  της  Απόφασης  Α.Χ.Σ.  508/91  (ΦΕΚ  886/Β/30-10-91)  «Περί
καθορισμού  κανόνων  για  το  σύστημα  ειδικής  πληροφόρησης  σχετικά  με  τα  επικίνδυνα
παρασκευάσματα»,  όπως  αυτή  τροποποιήθηκε  με  την  Απόφαση  Α.Χ.Σ.  47/95  (ΦΕΚ
431/Β/17-5-95).

11) Χρώμα διαγραμμίσεων άλλων αποχρώσεων (κίτρινο, κόκκινο κλπ)

Για  την  προμήθεια  κίτρινου  ακρυλικού  χρώματος  διαγράμμισης  οδών  ισχύει  το
ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 1871 «Υλικά οριζόντιας σήμανσης οδών – Φυσικές ιδιότητες» και
συγκεκριμένα οι κατηγορίες LF2 (β>= 0,50) για τον παράγοντα φωτεινότητας, UV1 για την
επιταχυνόμενη γήρανση UVB και BR2 (Δβ=< 0,05) για την επίδραση ασφάλτου.

Επιπλέον το χρώμα πρέπει να πληροί τα παρακάτω : 
 να αποτελείται από χρωστική, ακρυλικές ρητίνες και τους κατάλληλους οργανικούς

διαλύτες
όταν εφαρμόζεται στο οδόστρωμα, να σχηματίζεται σταθερός υμένας μετά από εξάτμιση του

διαλύτη.
 Να συνεργάζεται με τα υάλινα σφαιρίδια που προδιαγράφονται στον ΕΝ 1423, τα

οποία κατά την εφαρμογή της διαγράμμισης ψεκάζονται στον υγρό υμένα του χρώματος
 Να είναι ικανό να αποτρέπει την πλήρη κάλυψη των μεγαλύτερων σφαιριδίων λόγω

τριχοειδούς ανύψωσης και να εξασφαλίζει στα σφαιρίδια τη μέγιστη πρόσφυση, ώστε να
προκύπτει λωρίδα διαγράμμισης πολύ ανθεκτική στη γήρανση και τη φθορά.

 να είναι  καλά αναμεμειγμένο,  να μην  κατακάθεται  και  να  μην  συσσωματώνεται
μόνιμα  μέσα  στο  δοχείο  μετά  περίοδο  αποθηκεύσεως  τουλάχιστον  1  έτους  και  να
επανέρχεται εύκολα με ανάδευση στην αρχική του κατάσταση.

 όταν  ξηραίνεται  στην  επιφάνεια  του  οδοστρώματος  να  δίνει  υμένα  με  καλή
πρόσφυση που δεν μεταβάλλεται αισθητά ο χρωματισμός του με την επίδραση της ηλιακής
ακτινοβολίας, της κυκλοφορίας και της παρόδου του χρόνου.

 να εφαρμόζεται εύκολα και ομοιόμορφα με τα μηχανήματα διαγράμμισης οδών
 να έχει ιξώδες 70-80K.U. (KREBS UNITS).

Το ιξώδες προσδιορίζεται σύμφωνα με το ASTM D 562
 να έχει χρόνο ξήρανσης (no Pick up time) <= 20min.

ο χρόνος ξήρανσης προσδιορίζεται σύμφωνα με το ASTM D 711
 να έχει λεπτότητα κόκκων (Ηegman) >=3

η λεπτότητα κόκκων προσδιορίζεται σύμφωνα με το ASTM D 1210
 να έχει αντοχή σε φθορά μετά από θέρμανση >=43kg. Η αντοχή σε φθορά μετά από

θέρμανση προσδιορίζεται ως ακολούθως; 
Το χρώμα εφαρμόζεται  σε  ξηρό υμένα πάχους περίπου 80μm πάνω σε γυάλινο

δοκίμιο διαστάσεων 15cm x 7cm καλά καθαρισμένο με διαλύτη. Το πάχος του ξηρού υμένα
προσδιορίζεται 24 ώρες μετά την διάστρωση. Το δοκίμιο θερμαίνεται σε πυριαντήριο επί 3
ώρες  σε  θερμοκρασία  105οC  –  110  οC  και  εν  συνεχεία  κλιματίζεται  επί  30  λεπτά  σε
θερμοκρασία 25+-2 οC και σχετική υγρασία 50%+-5%.

Το δοκίμιο υποβάλλεται σε δοκιμασία φθοράς σύμφωνα με το ASTM D 968.
Η άμμος που χρησιμοποιείται είναι η πρότυπη άμμος CEN EN 196-1.

 Το  χρώμα  δεν  πρέπει  να  παρουσιάζει  ρηγματώσεις,  απολεπίσεις  ή  απώλεια
πρόσφυσης όταν δοκιμάζεται όπως περιγράφεται ακολούθως : 
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Το χρώμα εφαρμόζεται με υμενογράφο σε υγρό υμένα 127μm πάνω σε πλακίδιο
λευκοσιδήρου  διαστάσεων  7,5cm  x  12,5cm  και  βάρους  1,6  έως  2,1  kg/m2  καλά
καθαρισμένο με διαλύτη. Ο υμένας ξηραίνεται στους 21ο C -25 ο C σε οριζόντια θέση επί
18ωρο, στη συνέχεια θερμαίνεται σε πυραντήριο σε θερμοκρασία 55 οC+-2 οC επί 2ωρο,
ψύχεται  σε θερμοκρασία δωματίου τουλάχιστον επί  μισή ώρα και  κάμπτεται  γύρω από
ξύλινη ράβδο διαμέτρου 12,5mm.

 Το χρώμα, δεν πρέπει να παρουσιάζει απώλεια πρόσφυσης, ξεφλουδίσματα ή άλλες
αλλοιώσεις  εκτός  μιας  ελαφράς  απώλειας  της  στιλπνότητάς  του,  όταν  δοκιμάζεται  ως
ακολούθως: 

Το χρώμα εφαρμόζεται με υμενογράφο σε υγρό υμένα 380μm πάνω σε καθαρό
γυάλινο δοκίμιο. Ο υμένας ξηραίνεται στους 21 οC - 26 οC σε οριζόντια θέση επί 72 ώρες.
Το δοκίμιο εμβαπτίζεται κατά το ήμισυ σε αποσταγμένο νερό σε θερμοκρασία δωματίου για
18 ώρες, αφήνεται να ξηραθεί στον αέρα επί δίωρο και εξετάζεται.

 Το χρώμα όταν ψεκάζεται σε οριζόντιες επιφάνειες λαμαρίνας ή αλουμινίου και σε
πάχος υγρού υμένα περίπου 400μm, πρέπει να δίνει υμένα ο οποίος να ξηραίνεται και να
προκύπτει επιφάνεια λεία, ομοιόμορφη, χωρίς ανωμαλίες και τραχύτητα και οποιαδήποτε
άλλη  ασυνέχεια.  Το  χρώμα  δεν  πρέπει  να  παρουσιάζει  ραβδώσεις  ή  διαχωρισμό  όταν
ψεκάζεται σε καθαρό γυαλί.

 Η δοκιμή της αποθήκευσης θα γίνεται  σύμφωνα το ASTM D 1309 και πρέπει να
είναι >=6.

Ως προς την δειγματοληψία ισχύει η προδιαγραφή που εγκρίθηκε με την απόφαση
ΒΜ/30757/18-10-84 (ΦΕΚ799 τ. Β’/9-11-80). Και για τη συσκευασία ισχύει η παράγραφος
3.1 του «Τεύχους Οδηγιών κατασκευής διαγραμμίσεων οδών με λευκό ή κίτρινο χρώμα»
έτους 1982.

Οι επιπλέον έλεγχοι που δεν προβλέπονται στο ΕΝ 1871, θεωρούνται αναγκαίοι
δεδομένου ότι δεν γίνονται οι έλεγχοι επιδόσεων των χρωμάτων σύμφωνα με το ΕΝ 1436
«Επιδόσεις διαγραμμίσεων οδών, (τεχνικά χαρακτηριστικά)»

Επιπλέον  των  ανωτέρω  και  σύμφωνα  με  τα  υπ’  αριθμ.  3012678/1852/19-7-99
έγγραφο  του  Γενικού  Χημείου  του  Κράτους,  εφόσον  πρόκειται  για  παρασκεύασμα  που
ταξινομείται ως επιβλαβές και εύφλεκτο, σύμφωνα με την Απόφαση Α.Χ.Σ. 1197/89 (ΦΕΚ
567/Β/90) «Περί επικινδύνων παρασκευασμάτων « και το Παρ/μα Ι της Απόφασης Α.Χ.Σ.
378/94 (ΦΕΚ 705/β/20-9-94) «Περί επικινδύνων ουσιών», θα επισημαίνεται με τα σύμβολα
κινδύνου F, Xn τις ενδείξεις που αφορούν τους ιδιαίτερους κινδύνους – φράσεις R:R11 πολύ
εύφλεκτο και R20 επιβλαβές όταν εισπνέεται και τις τυποποιημένες οδηγίες – φράσεις S:
S16 μακριά από τις πηγές ανάφλεξης – απαγορεύεται το κάπνισμα
S25 αποφεύγεται την επαφή με τα μάτια
S29 μην αδειάζετε το περιεχόμενο στην αποχέτευση
S33 λάβετε προστατευτικά μέτρα έναντι ηλεκτροστατικών εκκενώσεων 

Επίσης  το  επικίνδυνο  παρασκεύασμα  θα  συνοδεύεται  από  «δελτίο  δεδομένων
ασφαλείας» σύμφωνα με το άρθρο 3 της Απόφασης Α.Χ.Σ. 508/91 (ΦΕΚ 886/Β/30-10-91)
«Περί  καθορισμού  κανόνων  για  το  σύστημα  ειδικής  πληροφόρησης  σχετικά  με  τα
επικίνδυνα παρασκευάσματα»,  όπως αυτή τροποποιήθηκε με την Απόφαση Α.Χ.Σ.  47/95
(ΦΕΚ 431/Β/17-5-95).

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ (για το λευκό και κίτρινο χρώμα διαγραμμίσεων)

           Πριν και μετά την σύναψη της σύμβασης, κατ' αρχήν δεν επιτρέπεται η
αλλαγή του εργοστασίου που δηλώθηκε με την προσφορά και με βάση την οποία έγινε η
κατακύρωση.  Μπορεί  να  εγκριθεί,  μετά  από  αιτιολογημένο  αίτημα  του  προμηθευτή,  η
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αλλαγή  του  εργοστασίου,  με  απόφαση  του  αρμόδιου,  για  την  διοίκηση  του  φορέα,
οργάνου, μετά από γνώμη του αρμόδιου συλλογικού οργάνου.

        Στον φάκελο τεχνικής προσφοράς εσωκλείεται υπεύθυνη δήλωση του Ν.
1599/1986 που θα αναφέρει την χώρα καταγωγής των προσφερόμενων υλικών και δήλωση
της  επιχείρησης  κατασκευής  του  τελικού  προϊόντος  που  προσφέρουν.  Όταν  οι
προσφέροντες  δεν  θα  κατασκευάσουν  οι  ίδιοι  το  τελικό  προϊόν,  σε  δική  τους
επιχειρηματική  μονάδα,  στην  υπεύθυνη  δήλωσή  τους  θα  πρέπει  να  αναφέρουν  ότι  ο
νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης κατασκευής του τελικού προϊόντος έχει αποδεχθεί
έναντι  του  υποψήφιου  αναδόχου  την  εκτέλεση  της  συγκεκριμένης  προμήθειας,  σε
περίπτωση  κατακύρωσης  του  διαγωνισμού  στον  υποψήφιο  ανάδοχο  (σύμφωνα  με  το
άρθρο 18 παρ. 1 του Π.Δ. 118/07).
1. Κάθε  προσφερόμενο  υλικό  διαγράμμισης,  πρέπει  να  φέρει  οπωσδήποτε,

πιστοποιητικό έγκρισης κατά ΕΝ 13197 (προσομοιωτή κυκλοφορίας)  ή κατά ΕΝ 1824
(δοκιμές πεδίου), σύμφωνα με το ΕΝ 1436 και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9
του Π.Δ. 118/07 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (Φ.Ε.Κ. 150/Α/07), από κρατικό
εργαστήριο δημοσίων έργων χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η επιτευχθείσα
κυκλοφοριακή κατηγορία να είναι τουλάχιστον Ρ6 για το κίτρινο χρώμα διαγράμμισης
και Ρ7 για το λευκό χρώμα διαγράμμισης.

2. Τα υλικά διαγράμμισης θα φέρουν επίσης πιστοποιητικό ελέγχου από το Κεντρικό
Εργαστήριο  Δημοσίων  Έργων  (Κ.Ε.Δ.Ε.)  του  Υπουργείου  ΥΠΟΜΕΔΙ,  με  το  οποίο  θα
βεβαιώνεται  η  συμφωνία  των  Ελληνικών  Προτύπων  Τεχνικών  Προδιαγραφών  με  τα
τεχνικά χαρακτηριστικά των υλικών. Δεν θα ληφθούν υπόψη οι παράμετροι όπου το
Κ.Ε.Δ.Ε.  δεν  έχει  τη  δυνατότητα  έκδοσης  αποτελεσμάτων  (πιστοποιητικό  Κ.Ε.Δ.Ε.
απαιτείται για το λευκό και κίτρινο ακρυλικό χρώμα).

3. Για όλα τα υλικά διαγράμμισης θα προσκομίζεται ISO 9001 του παραγωγού με πεδίο
εφαρμογής την παραγωγή υλικών διαγράμμισης.

4. Επιπλέον ο προσφέρων καταθέτει προς απόδειξη τεχνικής επάρκειας και εμπειρίας,
έγγραφο  του  κατασκευαστή  κάθε  υλικού  διαγράμμισης,  όπου  θα  περιγράφεται  η
παραγωγική  διαδικασία,  ο  όγκος  των  υλικών  που  δύναται  να  παραχθεί  στην
κατασκευαστική  του  μονάδα  ανά  έτος  και  ο  κύκλος  εργασιών  της  επιχείρησης
κατασκευής.

5. Επίσης απαιτείται από τον παραγωγό των χρωμάτων διαγράμμισης επικυρωμένο
αντίγραφο  της  άδειας  λειτουργίας  του  εργοστασίου  με  αντικείμενο  την  παραγωγή
χρωμάτων διαγράμμισης.

6. Ο  προσφέρων  θα  πρέπει  να  προσκομίσει,  έως  την  ημέρα  κατάθεσης  των
προσφορών,  δείγμα  25  κιλών  από  κάθε  προσφερόμενο  είδος  χρώματος
διαγράμμισης (δηλ. λευκό & κίτρινο) στην Υπηρεσία.

12) Υαλοσφαιρίδια, υψηλής ανακλαστικότητας, τα οποία θα επιτυγχάνουν άριστη
πρόσφυση και ενσωμάτωση με τα χρώματα διαγραμμίσεων,  σύμφωνα με προδιαγραφές
ΥΠΕΧΩΔΕ με τα πρότυπα ΕΛΟΤ- ΕΝ 1423. Να προσκομισθεί πιστοποιητικό συμμόρφωσης-
έγκρισης κατά CE & πιστοποίηση ISO 9001 

13) Κώνοι σήμανσης,  ύψους 50 εκ.

Κατασκευασμένοι  από  μαλακό  PVC,  χρώματος  ενιαίου  πορτοκαλί  με   λεία  και
στιλπνή επιφάνεια  χωρίς  αυλακώσεις,  ολόσωμοι  χωρίς  ραφές.  Να έχουν χαμηλό κέντρο
βάρους και να παρουσιάζουν μεγάλη ευκαμψία έτσι ώστε μετά την παραμόρφωση τους να
επανέρχονται  αμέσως  στην  αρχική  τους  κατάσταση  και  να  μη  προξενούν  ζημιές  στα
διερχόμενα οχήματα κατά την πρόσκρουση. Να φέρουν ταινία αργυρόλευκου χρώματος,
υψηλής αντανακλαστικότητας τύπου ΙΙ ώστε να προσφέρουν υψηλή ορατότητα μέρα νύχτα
και υπό όλες τις καιρικές συνθήκες.
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ΑΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
 
Πλαστικοί  καθρέπτες  ελέγχου  κυκλοφορίας κυκλικοί,  κατασκευασμένοι  από

ανθεκτικό υλικό (να μην σπάνε και να επανέρχονται μετά από χτύπημα στην αρχική τους
κατάσταση) με κυρτή επιφάνεια για τη μέγιστη δυνατή απόδοση. Να διαθέτουν πολλαπλά
ρυθμιζόμενη βάση στήριξης για την επίτευξη της επιθυμητής γωνίας,  γείσο & μεταλλικό
στήριγμα στο πίσω μέρος για τη στήριξη σε ιστό. Περιλαμβάνονται οι ιστοί 2¨ και τα υλικά
σύνδεσή τους.

1) Π  λαστικός καθρέπτης ελέγχου κυκλοφορίας     διαμέτρου 80   cm  , με ιστό & υλικά
στήριξης

2) Π  λαστικός καθρέπτης ελέγχου κυκλοφορίας     διαμέτρου 60   cm  ,  με ιστό & υλικά
στήριξης

3) Πλαστικοί μόνιμοι ανακλαστήρες   
Οδοστρώματος  (μάτια  γάτας),  ορθογωνικής  ή  τετραγωνικής  κάτοψης  κεφαλής

ελαχίστων διαστάσεων, μήκους 60-100 χλστ, πλάτους 100 χλστ και μεγίστου ύψους 20 χλστ
πάνω από την επιφάνεια του οδοστρώματος,  με στρογγυλεμένες ακμές της κεφαλής και
κλίση παρειών ως προς το οδόστρωμα μεταξύ 30ο και 60ο, με ανακλαστικά φακίδια και δυο
ανακλαστικές  επιφάνειες  χρώματος  λευκού,  συμπεριλαμβανομένων  των  απαιτούμενων
υλικών συγκόλλησης.

Οι ανακλαστήρες θα πληρούν τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ 1463-1:1997 και θα
συνοδεύονται  από  σχετικό  πιστοποιητικό  αναγνωρισμένου  εργαστηρίου  και  θα  φέρουν
ευκρινή σήμανση με πληροφορίες για:

Τύπο ανακλαστήρα με βάση τις ταξινομήσεις της παρ. 4 του ΕΝ 1463-1:1997
Στοιχεία εργοστασίου παραγωγής
Οι ανακλαστήρες μετά από έλεγχο που θα πραγματοποιηθεί 90 ημέρες μετά την

έκθεσή τους σε κυκλοφορία πρέπει να διατηρούν τις ιδιότητες επαναφοράς.
Το  υλικό  συγκόλλησης  θα  συνοδεύεται  από  πιστοποιητικό  αναγνωρισμένου

εργαστηρίου και αναλυτικές οδηγίες του κατασκευαστή για την ανάμειξη και εφαρμογή.

4)  Επαναφερόμενοι  ελαστικοί  κυλινδρικοί  στύλοι (κολωνάκια-οριοδείκτες)  από
ανθεκτικό  πλαστικό  PU (πολυουρεθάνη)  με  ενιαία  βάση-στέλεχος  (μονοκόμματη
κατασκευή) που να παρουσιάζει  μεγάλη αντοχή σε καιρικές συνθήκες και υψηλή αντοχή
στη θραύση κατά τη σύγκρουση με δυνατότητα επαναφοράς στην κατακόρυφη θέση και
αποφυγή πρόκλησης ζημιάς στα οχήματα.  Να έχουν ύψος 45 εκ.  και διάμετρο 8 εκ. Να
διαθέτουν  δυο  (2)  αντανακλαστικές  ταινίες  υψηλής  ανακλαστικότητας  τύπου  ΙΙ
αργυρόλευκου χρώματος για την επίτευξη ορατότητας κυρίως τη νύχτα. Περιλαμβάνονται
τα υλικά στήριξης (ούπα, ροδέλες και στριφόνια  14αρας πάνω κεφαλής και μήκους 13-15
εκ).

- διατάξεις στήριξης της κάθετης σήμανσης
σιδηρός  ιστός  στήριξης  πινακίδων  από  σιδηροσωλήνα  γαλβανισμένο,  μήκους  3μ,
ονομαστικής  διαμέτρου 1 ½΄΄  ,  πάχους τοιχωμάτων 3,25 χλστ  περίπου,  σύμφωνα με  το
σχέδιο  Κ178α  του  πρώην  τμήματος  Α6Κυκλοφορίας  του  Υ.Δ.Ε.,  όπως  το  σχέδιο  αυτό
τροποποιήθηκε  μεταγενέστερα  με  το  από  14-2-77  σχέδιο  της  Δ/νσης  Γ6  του  Υ.Δ.Ε.  Οι
διατάξεις  στήριξης  θα  είναι  εργοστασιακής  προέλευσης  και  η  επιψευδαργύρωση  των
χαλύβδινων στοιχείων θα γίνεται σύμφωνα με το ΕΝ ΙSO 1461:1999.

34



5) τρίμετροι μεταλλικοί ιστοί
από  σιδηροσωλήνα  γαλβανισμένο,  διαμέτρου  1½΄΄,  πάχους  τοιχωμάτων  3,25χλστ,  και
κατάλληλη  διάταξη  πάκτωσης  για  την  ανάρτηση  πινακίδων  κυκλοφορίας  σύμφωνα  με
συναπτόμενο σχέδιο.

 6) τρίμετροι μεταλλικοί ιστοί με βάση
από σιδηροσωλήνα γαλβανισμένο διαμέτρου 1½΄΄ πάχους τοιχωμάτων 3,25χλστ για

την ανάρτηση πινακίδων κυκλοφορίας που θα φέρει βάση (φλάτζα) τετραγωνικής κάτοψης
πλευράς περίπου 20 εκ. ή κυκλικής διατομής διαμέτρου περίπου 25 εκ. και πάχους περίπου
8  χλ,  συμπεριλαμβανομένων  όλων  των  ειδικών  εξαρτημάτων  στήριξης  σε  οποιαδήποτε
επιφάνεια, σύμφωνα με συναπτόμενο σχέδιο

 Στύλων  στήριξης  πινακίδων από  σιδηροσωλήνα  γαλβανισμένο  με  ραφή,  κατά
ΕΛΟΤ ΕΝ 10255, από χάλυβα S195Τ, κλάσεως L (πράσινη ετικέτα), ονομ. διαμέτρου DN 40
mm (σπειρώματος: thread size R=1 ½΄΄, dεξ=48,3 mm, πάχους τοιχώματος 3,2 mm), μήκους
3,00  m, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-04-07-00 «Διατάξεις στήριξης πινακίδων κατακόρυφης
σήμανσης» 

7) τρίμετροι μεταλλικοί ιστοί γαλβανιζέ διαμέτρου 1½΄΄ με ειδικό μονό πλαίσιο
για  την  ανάρτηση  πινακίδων  ονοματοθεσίας  με  ειδική  προεργασία  και  βαφή  χρώματος
λευκού και μπλε σύμφωνα με το συναπτόμενο σχέδιο.

      
8)  τρίμετροι  μεταλλικοί  ιστοί  γαλβανιζέ  1½΄΄  με  ειδικό  διπλό  πλαίσιο για  την

ανάρτηση πινακίδων ονοματοθεσίας, με ειδική προεργασία και βαφή χρώματος λευκού και
μπλε  σύμφωνα με το συναπτόμενο σχέδιο.

9)  ποδηλατοστάσια
βάσης στάθμευσης ποδηλάτου ελικοειδούς γεωμετρίας η οποία επιτρέπει αμφίπλευρη
στάθμευση.  Ο  σκελετός  της  ελικοειδούς  κατασκευής  έχει  μήκος  2  μέτρα  και
κατασκευάζεται  από  γαλβανισμένο  σιδηροσωλήνα  διατομής  Φ33*  2mm  με  διάμετρο
60cm, ενώ η απόσταση του βήματος των σπειρών ορίζεται στα 22cm. Ο ποδηλατοστάτης
προσφέρει  τη  δυνατότητα στάθμευσης  έως  10  ποδηλάτων αμφίπλευρα.  Η  κατασκευή
πακτώνεται στο έδαφος με κομβοελάσματα από γαλβανισμένο σίδηρο πάχους λαμαρίνας
8mm και διαστάσεων 150x150mm. Τα κομβοελάσματα διαθέτουν 4 ακροβολισμένες οπές
στις  οποίες  προβλέπονται  βύσματα  τύπου  EXPRESS  με  τα  οποία  πραγματοποιείται  η
αγκύρωση στο έδαφος. Το προϊόν παραδίδεται με μια στρώση εποξικής βάσης ασταριού
πάχους 100μm και δυο στρώσεις χρώματος πολυουρεθάνης σε ral ασημί πάχους 150μm.

Για την κατασκευή του παραπάνω ποδηλατοστασίου πρέπει να τηρούνται οι προδιαγραφές της
Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και τα διεθνή πρότυπα μεταλλικών κατασκευών.

 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΟΧΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΤΑ ISO 13920-BF
  ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ISO 5817-C
 ΑΜΜΟΒΟΛΗ ΚΑΤΑ Sa 2.5
 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΚΜΩΝ ΚΑΤΑ  ISO 13715
 ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΤΡΑΧΥΤΗΤΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΚΑΤΑ  ISO 1302

Επίσης για το παραπάνω είδος (ποδηλατοστάσιο),  οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό με
την  προσφορά  ως  προκαταρκτικές  πληροφορίες  επί  ποινή  αποκλεισμού  θα  πρέπει  να
υποβάλλουν τα εξής:
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   Τεχνική προδιαγραφή του προσφερόμενου είδους.
 Προσκόμιση δείγματος του προσφερόμενου είδους.
 Πιστοποιητικό  διασφάλισης  ποιότητας  ISO 9001:2008  της  κατασκευάστριας

εταιρίας και για τον προμηθευτή στην περίπτωση που ο ίδιος δεν είναι ο κατασκευαστής.
 Πιστοποιητικό σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο EN287-1
 Τριετή εγγύηση για την οξείδωση.

Γενικά στοιχεία
Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων του Ν.4412/2016, των

προτύπων προδιαγραφών του ΕΛΟΤ και των Ελληνικών Τεχνικών προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) και
περιγράφονται αναλυτικά στην παρούσα τεχνική έκθεση, στις Τεχνικές Προδιαγραφές και
στα σχέδια που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας μελέτης.

Οι  τιμές  μονάδας  για  κάθε  είδος  στον ενδεικτικό  προϋπολογισμό της  παρούσας
μελέτης  εκτιμήθηκαν  με  βάση  τις  προσφερόμενες  τιμές  που  προέκυψαν  από
προηγούμενους διαγωνισμούς και έρευνα αγοράς από το ελεύθερο εμπόριο. Το κριτήριο
κατακύρωσης  θα  είναι  η  χαμηλότερη  τιμή,  σύμφωνα  με  τις  ισχύουσες  διατάξεις  περί
Δημοσίων  συμβάσεων  Έργων,  Προμηθειών  και  Υπηρεσιών  (προσαρμογή  στις  Οδηγίες
2014/24/ΕΕ  και  2014/25/ΕΕ)  (Ν.  4416/16,  ΦΕΚ  147Α/8-8-2016)  και  του  Δ.  Κ.  Κ.
(Ν.3463/2006), για το σύνολο ή για ορισμένα από τα ζητούμενα είδη, για τη συνολική όμως
ποσότητα  των  προσφερόμενων  ειδών.  Οι  υποψήφιοι  προμηθευτές  μπορούν  να
υποβάλλουν προσφορά για τη συνολική προμήθεια ή και για κάποιο  άρθρο ξεχωριστά, η
οποία θα πρέπει να είναι απολύτως σύμφωνη με τις ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές, με
ποινή  αποκλεισμού  από  τη  διεκδίκηση  του  αντίστοιχου  είδους  σε  περίπτωση  μη
συμφωνίας.

Τα  υλικά θα παραδοθούν με φροντίδα,  παρουσία και  έξοδα  του προμηθευτή
εντός  των  αποθηκών   που  θα  υποδειχθούν  από  τον  Δήμο.  Η  δαπάνη  μεταφοράς  και
εκφόρτωσης των υλικών θα βαρύνουν εξ΄ ολοκλήρου τον προμηθευτή.

 Τα υλικά θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές και σε  περίπτωση
που διαπιστωθεί   μη  τήρηση  των  προδιαγραφών  επιστρέφονται  και αντικαθίστανται
εντός  10 ημερών.
           Οι ποσότητες που αναφέρονται στην προμέτρηση είναι ενδεικτικές και μπορούν να
αυξομειωθούν  ανάλογα  με  τις  απαραίτητες  εργασίες  συντήρησης  και  επέκτασης  του
αστικού εξοπλισμού και της κάθετης και οριζόντιας σήμανσης της πόλης, οι δε προμήθειες
θα γίνουν άπαξ ή σταδιακά ανάλογα με τις παρουσιαζόμενες ανάγκες. 

Η συνολική δαπάνη για την προμήθεια των ανωτέρω υλικών και μεταφορά τους
στην αποθήκη του Δήμου, ανέρχεται στο ενδεικτικό ποσό των εκατόν είκοσι τριών χιλιάδων
εννιακοσίων εξήντα δύο ευρώ και ογδόντα λεπτών (123.962,80€)  συμπεριλαμβανομένου
του Φ.Π.Α. 

Η  συγκεκριμένη  δαπάνη  θα  είναι  διάρκειας  (1)  έτους  από  την  υπογραφή  της
σύμβασης και θα βαρύνει τους Κ.Α. 70-7333.704  και 70-7333.05  του προϋπολογισμού του
Δήμου Βόλου έτους 2016 και τους Κ.Α.  70-7135.704 και 70.7135.705  του έτους 2017.

 Βόλος  Οκτώβριος 2016

       Ο Προϊστάμενος                                                   Η Συντάξασα 
       της Διεύθυνσης

       Χρήστος Τσιλιός                                                     Ελένη Βήλου
Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ6/Α                  Μηχανικός Έργων Υποδομής Τ.Ε.
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ΥΛΙΚΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΟΔΩΝ & ΑΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ -ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

α/α Υλικά
Είδος

μονάδας Ποσότητα
Τιμή

μονάδας Δαπάνη

1

Προμήθεια ρυθμιστικών πινακίδων & αναγγελίας κινδύνου 
μικρού μεγέθους  απλής όψης, αντανακλαστικότητας τύπου ΙΙ, 
με τα ειδικά τεμάχια σύνδεσής τους στους ιστούς και με τη 
μεταφορά τους στην αποθήκη του Δήμου :    
α) σχήματος τριγωνικού, μήκους πλευράς 0,60μ                              
β) σχήματος τετραγώνου πλευράς 0,40μ                                            
γ) σχήματος τετραγώνου πλευράς 0,45μ                                            
δ) σχήματος κυκλικού διαμέτρου 0,45μ                                             
ε) σχήματος παραλληλόγραμμο (Ρ-69, Ρ-71, Ρ-72, Π-93)   
διαστάσεων 0,40 Χ 0,60μ

τεμ 500 16,00 8.000,00

2

Προμήθεια ρυθμιστικών πινακίδων μικρού μεγέθους απλής 
όψης, σχήματος κανονικού οκταγώνου εγγεγραμμένο σε 
τετράγωνο πλευράς 0,60μ. αντανακλαστικότητας τύπου ΙΙ, με τα
ειδικά τεμάχια σύνδεσή τους στους ιστούς και με τη μεταφορά 
τους στην αποθήκη του Δήμου                                                          

τεμ 100 25,00 2.500,00

3

Προμήθεια ρυθμιστικών πινακίδων μεσαίου  μεγέθους απλής 
όψης αντανακλαστικότητας τύπου ΙΙ, με τα ειδικά τεμάχια 
σύνδεσή τους ιστούς και με τη μεταφορά τους στην αποθήκη 
του Δήμου:  α) σχήματος τριγωνικού, μήκους πλευράς 0,90μ       
β) σχήματος κυκλικού διαμέτρου 0,65μ                                             
γ) σχήματος τετραγώνου (Π-75), μήκους πλευράς 0,60μ                

τεμ 200 30,00 6.000,00

4

Προμήθεια πινακίδων ονοματοθεσίας οδών, ελληνικής και 
λατινικής γραφής, από σκληρό αλουμίνιο πάχους 1 χιλιοστού, 
διαστάσεων 0,30Χ0,50 μ2 με χρωματισμό βαθύ κυανό, λευκά 
ελληνικά γράμματα και κίτρινα λατινικά σύμφωνα με δείγμα της
Υπηρεσίας και με τη μεταφορά τους στην αποθήκη του Δήμου 

τεμ 300 6,00 1.800,00

5

Προμήθεια πινακίδων δημοτικής αρίθμησης από σκληρό 
αλουμίνιο πάχους 1 χιλ., με χρωματισμό βαθύ κυανό και 
λευκούς αριθμούς, διαστάσεων 0,15Χ0,11 μ2 σύμφωνα με το 
δείγμα της Υπηρεσίας και με τη μεταφορά τους στην αποθήκη 
του Δήμου

τεμ 300 3,00 900,00

6

Προμήθεια πινακίδων γραμμάτων ελληνικής γραφής για τη 
δημοτική αρίθμηση, από σκληρό αλουμίνιο πάχους 1 χιλ., με 
χρωματισμό βαθύ κυανό & με λευκά στοιχεία, διαστάσεων 
0,06Χ0,11 μ2 σύμφωνα με το δείγμα της υπηρεσίας και με τη 
μεταφορά τους στην αποθήκη του Δήμου

τεμ 100 2,00 200,00

7 Προμήθεια πληροφοριακών πινακίδων με αναγραφές και 
σύμβολα από μεμβράνη υψηλής αντανακλαστικότητας τύπου μ2

100 90,00 9.000,00
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ΙΙ και με τη μεταφορά τους στην αποθήκη του Δήμου

8
Προμήθεια ανακλαστικής μεμβράνης διαφόρων χρωμάτων 
τύπου ΙΙ με τη μεταφορά τους στην αποθήκη του Δήμου μ2 80 30,00 2.400,00

9
Προμήθεια ανακλαστικής μεμβράνης χρωμάτων λευκής και 
κίτρινης τύπου Ι με τη μεταφορά τους στην αποθήκη του Δήμου μ2 40 13,00 520,00

10

Προμήθεια χρώματος διαγραμμίσεων λευκού ακρυλικού 
σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Υπουργείου και με τη 
μεταφορά του στην αποθήκη του Δήμου χλγ 5.000 3,50 17.500,00

11

Προμήθεια χρώματος διαγραμμίσεων διαφόρων αποχρώσεων, 
σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Υπουργείου και με τη 
μεταφορά του στην αποθήκη του Δήμου χλγ 2.000 4,00 8.000,00

12

Προμήθεια υαλοσφαιριδίων, σύμφωνα με τις τεχνικές 
προδιαγραφές και με τη μεταφορά τους στην αποθήκη του 
Δήμου χλγ 2.500 1,60 4.000,00

13

Προμήθεια κώνων σήμανσης, σύμφωνα με τις τεχνικές 
προδιαγραφές και με τη μεταφορά τους στην αποθήκη του 
Δήμου τεμ 300 9,00 2.700,00

14

Προμήθεια πλαστικού καθρέπτη ελέγχου κυκλοφορίας 
κυκλικού, διαμέτρου 0,80μ με τους ιστούς και τα υλικά 
σύνδεσής τους, με τη μεταφορά τους στην αποθήκη του Δήμου τεμ 50 75,00 3.750,00

15

Προμήθεια πλαστικού καθρέπτη ελέγχου κυκλοφορίας 
κυκλικού, διαμέτρου 0,60μ με τους ιστούς και τα υλικά 
σύνδεσής τους, με τη μεταφορά τους στην αποθήκη του Δήμου τεμ 30 60,00 1.800,00

16

Προμήθεια πλαστικών μόνιμων ανακλαστήρων οδοστρώματος 
(μάτια γάτας) με τα απαιτούμενα υλικά συγκόλλησης και με τη 
μεταφορά τους στην αποθήκη του Δήμου τεμ 200 3,50 700,00

17

Προμήθεια επαναφερόμενων ελαστικών κυλιδρικών στύλων 
(κολωνάκια) από πρωτογενές πλαστικό με ενιαία βάση-
στέλεχος και αντανακλαστικές ταινίες εξαιρετικώς υψηλής 
ανακλαστικότητας, ύψους 45 εκ, με τη μεταφορά τους στην 
αποθήκη του Δήμου.

τεμ 500 16,00 8.000,00

18

Προμήθεια 3μετρων μεταλλικών (από γαλβανισμένο 
σιδηροσωλήνα) ιστών, διαμέτρου 1 1/2 ΄΄, πάχους τοιχωμάτων
3,25 χλστ περίπου, για τη στήριξη πινακίδων κυκλοφορίας, 
σύμφωνα με συναπτόμενο σχέδιο & με τη μεταφορά τους στην
αποθήκη του Δήμου 

τεμ 500 19,00 9.500,00

19 Προμήθεια 3μετρων μεταλλικών (από γαλβανισμένο 
σιδηροσωλήνα) ιστών, διαμέτρου 1 1/2 ΄΄, πάχους τοιχωμάτων τεμ

100 27,00 2.700,00
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3,25 χλστ περίπου, με βάση τετράγωνη ή κυκλική για τη στήριξη 
πινακίδων κυκλοφορίας, σύμφωνα με συναπτόμενο σχέδιο & με
τη μεταφορά τους στην αποθήκη

20

Προμήθεια τρίμετρου μεταλλικού ιστού διαμέτρου 1  1/2΄΄ με 
ειδικό μονό πλαίσιο για την ανάρτηση πινακίδων 
ονοματοθεσίας τεμ 30 45,00 1.350,00

21

Προμήθεια τρίμετρου μεταλλικού ιστού διαμέτρου 1  1/2΄΄ με 
ειδικό διπλό πλαίσιο για την ανάρτηση πινακίδων 
ονοματοθεσίας τεμ 30 55,00 1.650,00

22
Προμήθεια ποδηλατοστατών, με τη μεταφορά τους στην 
αποθήκη του Δήμου

τεμ
20 350,00 7.000,00

Δαπάνη 99.970,00
Δαπάνη Φ.Π.Α. 23.992,80

ΣΥΝΟΛΟ 123.962,80
Ήτοι ενδεικτικός προϋπολογισμός ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ

ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (123.962,80€)

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ          Βόλος Οκτώβριος 2016
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ                                Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Χρήστος Τσιλιός           Ελένη Βήλου
Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ6/Α                  Μηχ/κός Έργων Υποδομής
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