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1
 Το παρόν υπόδειγμα δύναται να χρησιμοποιείται και για συμβάσεις γενικών υπηρεσιών εκτιμώμενης αξίας έως 60.000 

Ευρώ χωρίς ΦΠΑ, εφόσον η αναθέτουσα αρχή επιλέξει να χρησιμοποιήσει ηλεκτρονικά μέσα (ΕΣΗΔΗΣ).  
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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

 

Επωνυμία ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Ταχυδρομική διεύθυνση ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α΄, ΑΡΙΘ. 1 

Πόλη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

Ταχυδρομικός Κωδικός 546 36 

Χώρα ΕΛΛΑΔΑ 

Κωδικός ΝUTS EL522 

Τηλέφωνο 2313 317777 

Φαξ 2313 317519 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  info@thessaloniki.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες Τμήμα Προκηρύξεων και Δημοπρασιών 

Λεωφ. Βασιλέως Γεωργίου Α΄, αριθ. 1, 

Θεσσαλονίκη 

 Τ.Κ. 546 36 

 Μαρία Κανταρά  

Tηλ. : 2313317532 
Φαξ: 2313317519 

e-mail: m.kantara@thessaloniki.gr 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.thessaloniki.gr 

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο (URL) www.promitheus.gov.gr). 

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι 2 Δήμος, αποτελεί «μη κεντρική αναθέτουσα αρχή» και ανήκει στην Γενική 

Κυβέρνηση (Υποτομέας ΟΤΑ)3. 

 

Κύρια δραστηριότητα Α.Α.4 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι «Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες». 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας 5  

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

πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) : μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  του 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ6 , στον δικτυακό τόπο του Δήμου Θεσσαλονίκης στη διεύθυνση www.thessaloniki.gr στην 

                                                           
2
 Αναφέρεται το είδος της Α.A., πχ Υπουργείο, Περιφέρεια, Αποκεντρωμένη Διοίκηση, Νοσοκομείο, Δήμος, ΑΕ  του Δημοσίου 

κλπ και αν αποτελεί “κεντρική κυβερνητική αρχή (ΚΚΑ)» ή “μη κεντρική αναθέτουσα αρχή” κατά την έννοια του άρθρου 2 

παρ. 1 περ. 2 και 3 του ν. 4412/2016 
3
 Αναφέρεται σε ποια υποδιαίρεση του δημόσιου τομέα ανήκει η Α.Α.: α) Γενική Κυβέρνηση (Υποτομέας Κεντρικής 

Κυβέρνησης, Υποτομέας ΟΤΑ, Υποτομέας ΟΚΑ) ή β) Δημόσιος Τομέας (Πλην Γενικής Κυβέρνησης) κατά τις υποδιαιρέσεις του 

άρθρου 14 του ν. 4270/14.  
4
 Επιλέγεται η κύρια δραστηριότητα της Α.Α., βλέπε και Παράρτημα ΙΙ (Προκήρυξη Σύμβασης), Τμήμα Ι, παρ  1.5, Εκτελεστικού 

Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296). α) Γενικές δημόσιες υπηρεσίες β) Άμυνα, γ) Δημόσια τάξη και ασφάλεια, 

δ) Περιβάλλον, ε) Οικονομικές και δημοσιονομικές υποθέσεις, στ) Υγεία, ζ) Στέγαση και υποδομές κοινής ωφέλειας, η) 

Κοινωνική προστασία, θ) Αναψυχή, πολιτισμός και θρησκεία, ι) Εκπαίδευση, ια) Τυχόν άλλη δραστηριότητα. 
5
 Επιλέγονται και συμπληρώνονται τα αντίστοιχα εδάφια, πρβλ άρθρα 22 και 67 ν. 4412/16 

6
 Εάν η πρόσβαση στα έγγραφα είναι περιορισμένη, αντί για τα αναφερόμενα στο α) συμπληρώνεται:  «Η πρόσβαση στα 

έγγραφα είναι περιορισμένη. Περαιτέρω πληροφορίες παρέχονται στην διεύθυνση (URL) : ………………………..» 
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ενότητα Προκηρύξεις – Διακηρύξεις και στο «Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων 

(ΚΗΜΔΗΣ)» στην ηλεκτρονική διεύθυνση  http://www.eprocurement.gov.gr 

β)  Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση : www.promitheus.gov.gr  

γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα διεύθυνση 

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

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

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

 

Χρηματοδότηση της σύμβασης7 

Η εργασία θα χρηματοδοτηθεί από τους προϋπολογισμούς του Δήμου Θεσσαλονίκης τα έτη 2018 - 

2020. 

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τον Κ.Α. 30/6262.01.01 «Συντήρηση και Επισκευή 

Μονίμων Εγκαταστάσεων και Λοιπών Συστημάτων» σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμό του 

Δήμου Θεσσαλονίκης,  για ποσό 488.808,00€. 

Σχετική η υπ΄αριθ. πρωτ. 114008/22414/24-10-2018 - ΑΔΑ 72Ι5ΩΡ5-ΜΓΝ Απόφαση Δημάρχου με την 

οποία έγινε η έγκρισή για την ανάληψη υποχρέωσης συνολικού ποσού 488.808,00.€ (ευρώ) (καθαρή 

αξία 394.200,00 €, ΦΠΑ 24% 94.608,00 €) για τα έτη 2018, 2019 & 2020 σε βάρος των πιστώσεων του 

Κ.Α.Ε. 6262.01.01 «Συντήρηση & επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων & λοιπών συστημάτων», της 

υπηρεσίας 30 του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Θεσσαλονίκης κατ’ έτος ως εξής: για το 

οικονομικό έτος 2018 ποσό ύψους 1.000,00€ για το οικονομικό έτος 2019 ποσό ύψους 200.000,00€ 

και για το οικονομικό έτος 2020 ποσό ύψους 287.808,00€. 

Η συμβατική δαπάνη θα βαρύνει τους προϋπολογισμούς του Δήμου ως εξής: 

 

Προϋπολογισμός 

Κ.Α. 30/6262.01.01 

«Συντήρηση και Επισκευή Μονίμων 

Εγκαταστάσεων και Λοιπών Συστημάτων» 

 

Οικονομικό έτος  2018 1.000,00€ 

Οικονομικό έτος  2019 200.000,00€  

Οικονομικό έτος  2020 287.808,00€ 

ΣΥΝΟΛΟ : (έτη 2018 – 2018 - 2020) 488.808,00€ 

 

• Οι πιστώσεις που θα καλύψουν τη σχετική δαπάνη προέρχονται από Ιδίους Πόρους. 

Σχετική η υπ΄αριθ. 1764/12-11-2018 και με αριθ. πρωτ. 122659/2389/2018 Απόφαση Ανάληψης 

Υποχρέωσης– ΑΔΑΜ 18REQ004010148 2018-11-15 με την οποία εγκρίθηκε συνολική δαπάνη 

488.808,00€ και διατέθηκε πίστωση ύψους 1.000,00€ σε βάρος του Κ.Α. 30/6262.01.01 «Συντήρηση & 

                                                           
7
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επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων & λοιπών συστημάτων», προϋπολογισμού οικονομικού έτους 

2018.  

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  

Ο Δήμος έχει κατασκευάσει σε πάρκα και πλατείες διάφορα σιντριβάνια, διαφόρων μεγεθών, με 

λεκάνες μιας στάθμης ή περισσοτέρων,  με ηλεκτρομηχανολογικούς εξοπλισμούς για την δημιουργία 

σύνθετων και πολυσύνθετων υδάτινων πιδάκων. 

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η εκτέλεση των εργασιών προληπτικής και κατασταλτικής 

συντήρησης του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και των 

υδραυλικών εγκαταστάσεων των σιντριβανιών. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι ο ανάδοχος της εργασίας 

θα πρέπει να εκτελεί σε τακτά χρονικά διαστήματα (ανά εβδομάδα, μήνα και εξάμηνο αναλόγως) 

εργασίες καθαρισμού, αφαλάτωσης, χλωρίωσης, ελέγχου, ρύθμισης και επισκευής όλου του 

ηλεκτρομηχανολογικού-ηλεκτρονικού εξοπλισμού και των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων (δηλαδή 

αντλίες, ακροφύσια, βάνες, ηλεκτροκινητήρες, ηλεκτρολογικούς πίνακες με ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά 
όργανα, ρυθμιστές στροφών, καλώδια, αισθητήρια, προβολείς και φωτιστικά σιντριβανιών, κλπ), 

καθώς και των υδραυλικών εγκαταστάσεων (σωληνώσεις, δικλείδες, ηλεκτροβάνες, δεξαμενές νερού 

κλπ). 

Επίσης ο ανάδοχος θα παρεμβαίνει κατασταλτικά στην περίπτωση απρόοπτων και απρόβλεπτων 

συμβάντων και γεγονότων και θα μεριμνά για την επιδιόρθωση της σχετικής βλάβης και την 

αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας των σιντριβανιών. 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 

συμβάσεων (CPV) 50000000-5 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης. 

Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα8 σύμφωνα με τους λόγους που αναφέρονται στο 
άρθρο 2 «Ισχύουσες διατάξεις – Συμμετοχή» των «Ελάχιστων Ειδικών όρων» της υπ΄ αριθ. ΔΚΣ 27/07-

05-2018 Μελέτης της αρμόδιας Δ/νσης Κατασκευών και  Συντηρήσεων - Τμήμα Συντηρήσεων ΗΛΜ 

Εγκαταστάσεων. 

 Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο του ενδεικτικού προϋπολογισμού.  

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 488.808,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ : 394.200,00€,  ΦΠΑ : 94.608,00 €) 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε είκοσι τέσσερεις (24) μήνες από την ημερομηνία 

πρωτοκόλλησης του συμφωνητικού και ανάρτησής του στο ΚΗΜΔΗΣ.9  

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στην υπ΄ 

αριθ. ΔΚΣ 27/07-05-2018 Μελέτη – Ελάχιστοι Ειδικοί Όροι της αρμόδιας Δ/νσης Κατασκευών και  
Συντηρήσεων - Τμήμα Συντηρήσεων ΗΛΜ Εγκαταστάσεων, η οποία αποτελεί  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ  της 

παρούσας διακήρυξης.  

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, 

βάσει 10 τιμής για το σύνολο των υπηρεσιών του ενδεικτικού προϋπολογισμού. 

1.4 Θεσμικό πλαίσιο  

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

εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως11: 

                                                           
8
 Πρβλ άρθρο 59  ν. 4412/2016. Οι A.A. μπορούν να αποφασίζουν να αναθέτουν μια σύμβαση υπό τη μορφή χωριστών 

τμημάτων και μπορούν να προσδιορίζουν το μέγεθος και το αντικείμενο των τμημάτων αυτών. Επίσης αναφέρουν τους 

βασικούς λόγους της απόφασής τους να μην διαιρέσουν μία σύμβαση σε τμήματα, στοιχείο που περιλαμβάνεται στα 

έγγραφα της σύμβασης (Πχ Παράρτημα .. ή άλλο περιγραφικό έγγραφο)  ή στην ειδική έκθεση του άρθρου 341 ν. 

4412/2016. 
9
 Στο συμφωνητικό αναφέρεται η ημερομηνία έναρξης και λήξης 

10
 Άρθρο 86 ν.4412/2016  
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 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 

στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  του ν.3852/2010 (Α' 87/7-6-2010) “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης” όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  του ν.3463/2006 (Α' 114/8-6-2006) “Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων”  του ν. 4555/2018 (Α' 133/19-7-2018) “ Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της 

οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργί ας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις 

για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ – Ρυθμίσεις για την 

αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή 

ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και 

άλλες διατάξεις. ”   του ν.4155/2013 (Α' 120/29-5-2013) “Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και 
άλλες διατάξεις” όπως ισχύει  του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,  του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 

(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,    του ν. 4541/2018 (Α’ 93) «Τροποποίηση του ν. 3190/1955 περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης 
και άλλες διατάξεις.   της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 

της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,   του Π.Δ. 39/2017 (Α΄64) «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής 
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών»,  του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»  του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και 
ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,12  του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,   του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα 

Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”,  του ν. 4488/2017 (Α' 137/13-09-2017) “ Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές 
ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με 

αναπηρίες και άλλες διατάξεις”,  του ν.4497/2017 (Α΄171/13-11-2017) “Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, 
εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις” και ιδίως του άρθρου 107 

                                                                                                                                                                                                 
11

 Προσθήκες και εν γένει προσαρμογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη προβλέπονται ρητά στο κείμενο και τις 

υποσημειώσεις της διακήρυξης), μπορούν να προστίθενται και να περιλαμβάνονται, μόνο εφόσον είναι απόλυτα συμβατές 

με την ισχύουσα νομοθεσία, στο πλαίσιο της ρήτρας ευελιξίας. 
12

 Μόνο εφόσον επιλεγεί η διενέργεια κλήρωσης  για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων 
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με το οποίο τροποποιούνται τα άρθρα 18, 37, 67, 72, 73, 74, 80, 91, 92, 100, 103, 104, 105, 119, 

121, 127, 200, 205, 221, 258, 259, 297, 302, 305, 306, 331, 340, 346, 377 και 379 του ν.4412/2016,  της με αρ. 1191/14-03-2017 ΚΥΑ (ΦΕΚ 969/Β΄/22-3-2017), «Καθορισμός του χρόνου, τρόπου 
υπολογισμού της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής 

Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), καθώς και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της 

παρ.3 του άρθρου 350 του Ν. 4412/2016.  του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,   του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και 
ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,  του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,   του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 
στοιχεία”,   του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”  της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 
«Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 

Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»  της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,   των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων 
που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς 

και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και 
φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν 

δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.  την υπ΄αριθ. 2634/13-03-2018  – ΑΔΑ: 606ΖΩΡ5-Ε91 απόφαση Δημάρχου για τον ορισμό της κας 
Άννας Αγγελίδου - Πολυχρονιάδου ως Αντιδημάρχου Οικονομικών.  την υπ'αριθμ. 9264/24-07-2018 – ΑΔΑ:ΩΝΦΜΩΡ5-Ω6Ε και απόφαση Δημάρχου για τη μεταβίβαση 
αρμοδιοτήτων στην Αντιδήμαρχο Οικονομικών Άννα Αγγελίδου - Πολυχρονιάδου.  την υπ΄αριθ. 114008/22414/24-10-2018 - ΑΔΑ 72Ι5ΩΡ5-ΜΓΝ Απόφαση Δημάρχου με την οποία 
έγινε η έγκρισή για την ανάληψη υποχρέωσης συνολικού ποσού 488.808,00.€ (ευρώ) (καθαρή αξία 

394.200,00 €, ΦΠΑ 24% 94.608,00 €) για τα έτη 2018, 2019 & 2020 σε βάρος των πιστώσεων του 

Κ.Α.Ε. 6262.01.01 «Συντήρηση & επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων & λοιπών συστημάτων», της 

υπηρεσίας 30 του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Θεσσαλονίκης κατ’ έτος ως εξής: για το 

οικονομικό έτος 2018 ποσό ύψους 1.000,00€ για το οικονομικό έτος 2019 ποσό ύψους 200.000,00€ 

και για το οικονομικό έτος 2020 ποσό ύψους 287.808,00€.  την υπ΄αριθ. 1764/12-11-2018 (αριθ. πρωτ. 122659/2389/2018) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης– 
ΑΔΑΜ 18REQ004010148 2018-11-15 με την οποία εγκρίθηκε συνολική δαπάνη 488.808,00€ και 

διατέθηκε πίστωση ύψους 1.000,00€ σε βάρος του Κ.Α. 30/6262.01.01 «Συντήρηση & επισκευή 
μονίμων εγκαταστάσεων & λοιπών συστημάτων», προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.   την υπ’ αριθμ. 1723/19-12-2018 AΔΑ:ΩΒΖΕΩΡ5-3Α7  Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την 
οποία: α) καταρτίστηκαν οι όροι και οι Τεχνικές Προδιαγραφές,  β) συγκροτήθηκε η επιτροπή 

Διενέργειας και Αξιολόγησης του ηλεκτρονικού διεθνή διαγωνισμού για την εκτέλεση της παροχής 

υπηρεσίας «Διετείς Εργασίες Συντήρησης Υδραυλικών και Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων 

Σιντριβανιών Δήμου Θεσσαλονίκης», σύμφωνα με την υπ’αριθμ. ΔΚΣ 27 / 07-05-2018 Μελέτη – 
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Ελάχιστοι Ειδικοί Όροι της Δ/νσης Κατασκευών και Συντηρήσεων - Τμήμα Συντηρήσεων ΗΛΜ 

Εγκαταστάσεων προϋπολογισμού δαπάνης ποσού 488.808,00€ με Φ.Π.Α. η οποία τροποποιήθηκε 

με την υπ΄αριθ. 60/06-02-2019 AΔΑ: 6ΝΗΔΩΡ5-Ε61 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ως προς 

το β) σκέλος αυτής. 

1.5 Προθεσµία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισµού  

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 05/04/2019 και ώρα 15:0013 

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr ,  την 05/03/2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00  

1.6 Δημοσιότητα 

Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης14  

Προκήρυξη15 της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 

28/02/2019 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο 16 

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό 

Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) 17.  

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

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.18 :  http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό : 68367 

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

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

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

Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση 

(URL) : www.thessaloniki.gr,  στην διαδρομή : thessaloniki.gr►Θέλω από τον Δήμο ►Θέλω να 

ενημερωθώ (Αναδυόμενο Menu) ►Προκηρύξεις - Διακηρύξεις (Αναδυόμενο Menu) ► Σώματα 

Προκηρύξεων – Διακηρύξεων 

URL: http://thessaloniki.gr/category/%CE%B8%CE%AD%CE%BB%CF%89-%CE%BD%CE%B1-
%CE%B5%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CF%89%CE%B8%CF%8E/%CF%80%CF%81%CE%BF

%CE%BA%CE%B7%CF%81%CF%8D%CE%BE%CE%B5%CE%B9%CF%82-

%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%B7%CF%81%CF%8D%CE%BE%CE%B5%CE%B9%CF%82/19. 
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 Κατά τον καθορισμό των προθεσμιών παραλαβής των προσφορών οι Α.Α. λαμβάνουν υπόψη την πολυπλοκότητα της 

σύμβασης και τον χρόνο που απαιτείται για την προετοιμασία των προσφορών (άρθρο 60 παρ. 1 ν. 4412/2016). Η ελάχιστη 

προθεσμία παραλαβής των προσφορών στην ανοιχτή διαδικασία καθορίζεται : α) για τις συμβάσεις άνω των ορίων από τις 

διατάξεις των άρθρων 27, 60 και 67 του ν. 4412/2016 και β) για τις συμβάσεις κάτω των ορίων από τις διατάξεις του άρθρου 

121 του ίδιου νόμου 
14

 Για δημόσιες συμβάσεις άνω των ορίων 
15

 Άρθρο 65 παρ. 1 του ν. 4412/2016 : Η προκήρυξη περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται στο Παράρτημα V του 

Προσαρτήματος Α΄ υπό τη μορφή τυποποιημένου εντύπου (έντυπο 2 Παραρτήματος ΙΙ : Προκήρυξη Σύμβασης του 

Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L296/1)  
16

 Άρθρο 66 Ν. 4412/2016. Η παρούσα διακήρυξη και οι προκηρύξεις δεν δημοσιεύονται πριν από την ημερομηνία 

δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4412/2016. Ωστόσο, η δημοσίευση μπορεί να 

πραγματοποιείται σε κάθε περίπτωση σε εθνικό επίπεδο, όταν οι Α.Α. δεν έχουν ενημερωθεί σχετικά με τη δημοσίευση 

εντός 48 ωρών από τη βεβαίωση παραλαβής της προκήρυξης/ γνωστοποίησης  
17

 Σύμφωνα με τα άρθρα 38 και 66 του Ν. 4412/2016 και το άρθρο 5 παρ. 1 περ. β) της ΥΑ 57654/2017 (Β 1781).   
18

 Άρθρο 36 του ν. 4412/2016 
19

 Ειδικά για τις συγχρηματοδοτούμενες συμβάσεις στα πλαίσια των προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2014-2020 η δημοσίευση της 

διακήρυξης στην ιστοσελίδα της Α.Α. αποτελεί προϋπόθεση επιλεξιμότητας των δαπανών της σύμβασης, Πρβλ άρθρο 36 της 

με αρ. 81896/ΕΥΘΥ712/31-07-2015 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού 
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1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

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

υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και 
εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 

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

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

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

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

ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους20  

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

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

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

έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 

                                                           
20

 Άρθρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης21  είναι τα ακόλουθα: 

� η Προκήρυξη της Σύμβασης, όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης  

� η παρούσα Διακήρυξη (ΑΔΑΜ .......) με τα Παραρτήματα22 που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος 

αυτής :  

� ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ]23  

� ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Μελέτη ΔΚΣ 27/07-05-2018 «Διετείς Εργασίες Συντήρησης Υδραυλικών και 

Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων Σιντριβανιών Δήμου Θεσσαλονίκης  – προϋπολογισμού 

488.808,00€ με Φ.Π.Α.» 

◊ Τεχνική Περιγραφή 

◊ Τιμολόγιο Μελέτης – Α. Γενικοί Όροι, Β. Άρθρα Τιμολογίου 

◊ Προϋπολογισμός 

◊ Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων –Τεχνικές  Προδιαγραφές   

◊ Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς 

◊ Παράρτημα Α – Χάρτες - Φωτογραφίες 

◊ Παράρτημα B – Κάτοψη - Ογκομέτρηση  

◊ Παράρτημα Γ – Έντυπο Αναφοράς Εντόπιση Προβλήματος, Βλάβης για Αντικατάσταση ή 

Επισκευή Αντλίας Ηλεκτροκινητήρα 

◊ Ελάχιστοι Ειδικοί όροι 

� ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς (Προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα 

Αρχή) 

� ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – Τυποποιημένο έντυπο υποβολής προσφυγής 

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

με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά 

 

                                                           
21

 Ως «έγγραφο διαδικασίας σύναψης της σύμβασης» ή «έγγραφο της σύμβασης», κατά την έννοια της περ. 14 της παρ.1 του 

άρθρου 2 του ν. 4412/2016 νοείται κάθε έγγραφο το οποίο παρέχει ή στο οποίο παραπέμπει η Α.Α. με σκοπό να περιγράψει 

ή να προσδιορίσει στοιχεία της σύμβασης ή της διαδικασίας ανάθεσης, συμπεριλαμβανομένης της προκήρυξης σύμβασης 

του άρθρου 63, της προκαταρκτικής προκήρυξης του άρθρου 62, αν χρησιμοποιείται ως μέσο προκήρυξης του διαγωνισμού, 

των τεχνικών προδιαγραφών, του περιγραφικού εγγράφου, των προτεινόμενων όρων της σύμβασης, των υποδειγμάτων για 

την προσκόμιση των εγγράφων από τους υποψηφίους και τους προσφέροντες, των πληροφοριών σχετικά με τις γενικές και 

ειδικές υποχρεώσεις και τυχόν πρόσθετων εγγράφων. Επίσης, στην έννοια αυτή περιλαμβάνονται και η διακήρυξη στην 

οποία αναφέρονται όλοι οι ειδικοί και γενικοί όροι σύναψης και εκτέλεσης της σύμβασης, το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έγγραφο 

Σύμβασης (ΕΕΕΣ), οι συμπληρωματικές πληροφορίες που παρέχει η αναθέτουσα αρχή δυνάμει της παρ. 2 του άρθρου 67 και 

της παρ. 2 του άρθρου 297, το σχέδιο της σύμβασης μετά των παραρτημάτων αυτής και η τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων 

που περιλαμβάνει και τις εφαρμοστέες τεχνικές προδιαγραφές 
22

 Η Α.Α. περιγράφει ρητά τα παραρτήματα της σύμβασης (λχ τεχνικές προδιαγραφές, ειδική συγγραφή υποχρεώσεων, 

υποδείγματα προσφορών, εγγυητικών επιστολών, εφόσον υπάρχουν) 
23

 Για συμβάσεις άνω των ορίων 
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2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύµβασης 

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς 

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

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

προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr τ24. 

2.1.3 Παροχή ∆ιευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο οκτώ (8) 

ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο 

δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr , του 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  

Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων  υποβάλλονται από 

εγγεγραμμένους  στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά 

διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το 

ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο25.  

Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο 

που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.  

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

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

πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό 
φορέα έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που 

ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών,  

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών. 

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

προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών26. 

2.1.4 Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. 

Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 

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

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

1497/1984 (Α΄188)27. Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα θα πρέπει να συνοδεύονται από 

µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωµένη είτε από πρόσωπο αρµόδιο κατά τις διατάξεις της 

                                                           
24

 Επιλέγεται κατά κανόνα η εκ του νόμου υποχρεωτική χρήση του ΕΣΗΔΗΣ για την πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης και 

την  επικοινωνία. Οι επιλογές που ακολουθούν αφορούν περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή εν όλω ή εν μέρει η ελεύθερη 

πλήρης άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης. Επιπλέον, σε περίπτωση που απαιτούνται 

ειδικά εργαλεία, συσκευές ή μορφότυποι περιγράφονται στο σημείο αυτό ταυτόχρονα με τον τρόπο πρόσβασης των 

ενδιαφερομένων. 
25

 Πρβλ την με αρ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» (άρθρο 14) 
26

 Πρβλ. άρθρο 60 παρ. 3 & 67 παρ. 2  του ν. 4412/2016  
27

 Επιτρέπεται η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση με τη 

μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της 

χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης 

της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του 

Κώδικα περί Δικηγόρων. 
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εθνικής νοµοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόµο αρµόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το 

έγγραφο. 28.  

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη 

μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά 

εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188).Ειδικά, τα 
αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα θα πρέπει να συνοδεύονται από µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα 
επικυρωµένη είτε από πρόσωπο αρµόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νοµοθεσίας είτε από πρόσωπο 

κατά νόµο αρµόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.
29  

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

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

ελληνική. 

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

γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα30. 

Τα απαιτούμενα πιστοποιητικά θα πρέπει να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική 

γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από 

πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. 

2.1.5 Εγγυήσεις31 

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά 

Ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του 

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

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

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

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

αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης 

χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά 

τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό 

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

εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 

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

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

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

οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται 

όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα 

και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και 

ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 
τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία  υποβολής 

προσφορών32, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης 

από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) 

ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην 

περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής 

σύμβασης.  

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

διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 

                                                           
28

 Άρθρο 92, παρ.4 του ν. 4412/2016 
29

 Πρβλ. άρθρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 14 του ν. 4497/2017 (Α 171).  
30

 Με την επιφύλαξη της εν όλω ή εν μέρει σύνταξης των εγγράφων σε άλλη γλώσσα 
31

 Πρβλ. παρ.3, 4 και 5 άρθρου 72 ν. 4412/2016  
32

 Πρβλ. άρθρο 72 παρ. 4 περ. η του ν. 4412/2106, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 5 του ν. 4497/2017. 
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2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 ∆ικαίωµα συµµετοχής  

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

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

σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

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

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

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

Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

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

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

συμβάσεων.33 

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

απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή34 για την υποβολή προσφοράς35.  

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

ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.36   

2.2.2 Εγγύηση συµµετοχής37 

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

τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής38, που 

ανέρχεται στο ποσό των επτά χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα τεσσάρων ευρώ  (7.884,00€) για το 

σύνολο του ενδεικτικού προϋπολογισμού39.  

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

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

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου 
ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, η οποία είναι δωδεκάμηνη, άλλως η 

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

προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης 

συμμετοχής. 

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

εκτέλεσης.  

                                                           
33

 Στον βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση 

Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι A.A. 

επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν 

λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους 

οικονομικούς φορείς της Ένωσης 
34

 Πρβλ. άρθρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016 
35

 Όπου κρίνεται αναγκαίο, οι Α.Α. μπορούν να διευκρινίζουν στα έγγραφα της σύμβασης τον τρόπο με τον οποίο οι ενώσεις 

οικονομικών φορέων θα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας ή τεχνικής και 

επαγγελματικής ικανότητας κατά τα άρθρα 75, 76 και 77, εφόσον αυτό δικαιολογείται από αντικειμενικούς λόγους και είναι 

σύμφωνο με την αρχή της αναλογικότητας  (πρβλ. άρθρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016) 
36

 Πρβλ. Άρθρο 19 παρ. 4 ν. 4412/2016 
37

 Πρβλ  παρ. 1 α), 3, 4, 5  του άρθρου 72 του ν.4412/2016 
38

 Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα της σύμβασης, το ύψος της εγγύησης συμμετοχής 

υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, του/των προσφερομένου/ων τμήματος/τμημάτων (Πρβλ. άρθρο 72 

παρ. 1α ν. 4412/2016) 
39

 Η εγγύηση συμμετοχής δε μπορεί να υπερβαίνει το 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ. (περ. α παρ. 1 

άρθρου 72 ν. 4412/2016).   
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Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα 

οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 40 

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

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

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

εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης. 

2.2.3 Λόγοι αποκλεισµού41  

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) 

προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο 

φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) 
ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους: 

2.2.3.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη42 καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 

ακόλουθους λόγους:  

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

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

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

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

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

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

Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 
192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του 

οικονομικού φορέα,  

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 

                                                           
40

 Πρβ. άρθρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε  με την περ. 4 του άρθρου 107 του ν. 4497/2017 (Α' 

171). 
 
41

 Πρβλ άρθρα 73 και 74 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το αρ. 107 του ν. 4497/2017. 
42

  Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 1 εδ. α του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 6 του ν. 4497/2017.  

 Ειδικότερα, επισημαίνεται ότι:  

 α) για τις συμβάσεις άνω των ορίων, η αναφορά στο ΕΕΕΣ σε “τελεσίδικη καταδικαστική    απόφαση” νοείται, δεδομένης της 

ως άνω νομοθετικής μεταβολής, ως “αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση”, η δε σχετική δήλωση του οικονομικού φορέα 

στο Μέρος ΙΙΙ.Α. του ΕΕΕΣ αφορά μόνο σε αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις,  

 β) για τις συμβάσεις κάτω των ορίων, οι αναθέτουσες αρχές πρέπει να προσαρμόζουν το σχετικό πεδίο του Μέρους ΙΙΙ.Α του 

ΤΕΥΔ και ειδικότερα, αντί της αναφοράς σε “τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση”, δεδομένης της ως άνω νομοθετικής 

μεταβολής, να θέτουν τη φράση “αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση”, η δε σχετική δήλωση του οικονομικού φορέα στο 

ΤΕΥΔ αφορά, ομοίως, μόνο σε αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις. 
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πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, 

καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 

15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε 

τελεσίδικη αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.  

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) 

και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου  αφορά κατ’ 

ελάχιστον στους διαχειριστές. 

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ 

ελάχιστον στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου43. 

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

αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

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

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

καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση. 44 

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις : 

α) όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με 

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

εθνική νομοθεσία ή/και   

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

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

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

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

ασφάλιση. 

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

καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε 

υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους45.  

ή/και 

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

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

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

αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής 

νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), 

όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν 

αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα 
αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής 

                                                           
43

 Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 1 τελευταία δύο εδάφια του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 107 περ. 7 του ν.   

4497/2017. 
44

 Πρβλ. παρ. 10 άρθρου 73 ν.4412/2016, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 9 του ν. 4497/2017.  
45

 Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 2 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016. Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα 

περιλαμβάνεται στο ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων) στο τυποποιημένο 

έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016  
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νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) 

διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και 

δεσμευτική ισχύ. 46 

 

2.2.3.3 ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΑΡΘΡΟ. 

 

2.2.3.4. Αποκλείεται47 από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, 

προσφέρων οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  

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

4412/201648,  

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

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

πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται 

σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε 

εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο 

οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την 

προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, 

λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του 

λειτουργίας49,  

(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας 
συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,  

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

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

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

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

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

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

απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 

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

προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  

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

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

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

δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2.2.9.2 της παρούσας,  

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

αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν 

αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές 

                                                           
46

       Πρβ. άρθρο 73 παρ. 2 περίπτωση γ του ν. 4412/2016 , η οποία προστέθηκε με το άρθρο 39 του ν. 4488/2017. 
47

 Οι λόγοι της παραγράφου 4 αποτελούν δυνητικούς λόγους αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 4 ν. 4412/2016. 

Κατά συνέπεια, η Α.Α. δύναται να επιλέξει έναν, περισσότερους, όλους ή ενδεχομένως και κανέναν από τους λόγους 

αποκλεισμού της παρ. 4, συνεκτιμώντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της υπό ανάθεση σύμβασης (εκτιμώμενη αξία αυτής, 

ειδικές περιστάσεις κλπ), με σχετική πρόβλεψη στη διακήρυξη (πρβλ. αιτιολογική έκθεση νόμου 4412/2016 - άρθρο 73 παρ. 

4). Επισημαίνεται, επίσης, ότι η επιλογή από την Α.Α. λόγου/ων αποκλεισμού της παρ. 4 διαμορφώνει αντιστοίχως τις 

επιλογές της στα σχετικά πεδία του ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή του ΤΕΥΔ (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων), 

καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2. 
48

 Η αθέτηση της υποχρέωσης αυτής συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του οικονομικού φορέα κατά την έννοια της 

περίπτωσης θ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 73. Πρβλ. άρθρο 18 παρ. 5 του ν. 4412/2106, όπως τροποποιήθηκε με το 

άρθρο 107 περ. 1 του ν. 4497/2017. 
49

 Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περιλαμβάνεται στο ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή στο 

Τ.Ε.Υ.Δ. (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων), καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2.  
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πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, 

την επιλογή ή την ανάθεση,  

(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την 

ακεραιότητά του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε 

διαδικασία σύναψης σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.  

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (η)  η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με 

αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος. 
50 

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

των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρ. 4, υπό την προϋπόθεση ότι 

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

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

2.2.3.5. ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΑΡΘΡΟ51. 

2.2.3.6. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 

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

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

2.2.3.7. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται 

στις παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ)52 και 2.2.3.4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να 
αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο 

σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός 

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

οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις 

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

οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, 

σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε 

διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω 

δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση 53. 

2.2.3.8. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την 

προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 

4412/2016. 

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

άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα 

διαδικασία σύναψης της σύμβασης. 

Κριτήρια Επιλογής54  

                                                           
50

 Πρβλ. παράγραφο 10 του άρθρου 73 ν.4412/2016, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 9 του ν. 4497/2017.  
51

 Ο λόγος αποκλεισμού της παρ. 2.2.3.5 τίθεται στην παρούσα διακήρυξη μόνο εφόσον η εκτιμώμενη αξία της υπό ανάθεση 

σύμβασης υπερβαίνει το 1.000.000,00 € χωρίς ΦΠΑ. Κατά το στάδιο της υποβολής της προσφοράς η μη συνδρομή του 

ανωτέρω εθνικού λόγου αποκλεισμού δηλώνεται στο αντίστοιχο πεδίο του ΕΕΕΣ [αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού] 
52

        Πρβλ. παράγραφο 1 του άρθρου 74 ν.4412/2016, η οποία τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 10 του ν. 4497/2017. 
53

 Πρβλ παρ. 7 άρθρου 73 ν. 4412/2016.   
54

 Επισημαίνεται ότι όλα τα κριτήρια επιλογής είναι προαιρετικά, τίθενται στην παρούσα διακήρυξη κατά την κρίση και τη 

διακριτική ευχέρεια της A.A. και πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης (Πρβλ. άρθρο 

75 παρ. 1 του ν. 4412/2016). Επισημαίνεται, επίσης, ότι οι A.A. μπορούν να επιβάλλουν στους οικονομικούς φορείς ως 

απαιτήσεις συμμετοχής μόνο τα κριτήρια που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.4, 2.2.5 και 2.2.6. Έχουν τη δυνατότητα, 

κατά συνέπεια, να επιλέξουν ένα, περισσότερα ή όλα ενδεχομένως τα ως άνω κριτήρια επιλογής, συνεκτιμώντας τα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της υπό ανάθεση σύμβασης (εκτιμώμενη αξία αυτής, ειδικές περιστάσεις κλπ), με σχετική 

πρόβλεψη στη διακήρυξη.  
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2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας55  

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται 

να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των προς 

παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με την υπ΄αριθ. ΔΚΣ 27/07-05-2018 Μελέτη – Ελάχιστοι Ειδικοί Όροι. 

 

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

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

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

Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε 

κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη 
ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή 

πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, 

απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι 

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

Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο56 [ισχύει κατά περίπτωση για τους εγκατεστημένους στην 

Ελλάδα Οικονομικούς Φορείς].   

Επιπλέον ο υποψήφιος ανάδοχος σύμφωνα με την υπ΄αριθ. ΔΚΣ 27/07-05-2018 Μελέτη – Ελάχιστοι 

Ειδικοί Όροι απαιτείται: 

α. Αποδεδειγμένα στο σκοπό ίδρυσης του και τα αντικείμενα δραστηριοτήτων του να περιλαμβάνεται 

η κατασκευή ή η εγκατάσταση ή η παροχή υπηρεσίας συντήρησης σιντριβανιών ή η επεξεργασία 
νερού (Τα παραπάνω θα αποδεικνύονται με το καταστατικό εταιρείας ή με βεβαίωση οικείου 

επαγγελματικού επιμελητηρίου). 

β. Η κατασκευή ή η εγκατάσταση ή η συντήρηση σιντριβανιών να είναι αντικείμενο της ενασχόλησής του. 

(Τα παραπάνω θα αποδεικνύονται με το καταστατικό εταιρείας ή με βεβαίωση οικείου επαγγελματικού 

επιμελητηρίου ή με υπεύθυνη δήλωση, ή με υποβολή συμφωνητικών από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς). 

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια57  

� Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία 

σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται58 να δηλώνουν (σύμφωνα με την υπ΄αριθ. 

ΔΚΣ 27/07-05-2018 Μελέτη – Ελάχιστοι Ειδικοί Όροι) ότι διαθέτουν: 

α) γενικό59 ετήσιο κύκλο εργασιών60 για τα ακόλουθα έτη: 

1. έτος (2015) κύκλος εργασιών (90.000,00) νόμισμα (ευρώ €) και 

2. έτος (2016) κύκλος εργασιών (90.000,00) νόμισμα (ευρώ €) και 

                                                           
55

 Πρβλ άρθρο  75 παρ. 2 ν. 4412/2016 
56

 Πρβλ. Παράρτημα XI Προσαρτήματος Α ν. 4412/2016 
57

 Πρβλ άρθρο 75 παρ. 3 ν. 4412/2016. Οι Α.Α. μπορούν να επιλέξουν ένα ή περισσότερα από τα κριτήρια που αναφέρονται 

στο παρόν άρθρο και να διαμορφώσουν αντίστοιχα τα πεδία του ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή του Τ.Ε.Υ.Δ. (για 

τις συμβάσεις κάτω των ορίων), σύμφωνα με το άρθρο 2.2.9.1, καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2. 

Επισημαίνεται, περαιτέρω, ότι μπορούν (χωρίς αυτό να είναι υποχρεωτικό) να διαμορφώσουν το παρόν άρθρο είτε 

απαιτώντας, ως προς τα κριτήρια που επιλέγουν, ελάχιστα επίπεδα οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας, τα 

οποία πρέπει να καλύπτουν οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς με αναφορά σε συγκεκριμένα μεγέθη (π.χ. κύκλος 

εργασιών 200.000 ευρώ τα 3 τελευταία έτη), είτε ζητώντας από τους οικονομικούς φορείς να δηλώσουν τις ζητούμενες 

πληροφορίες αναφέροντας τη μεθοδολογία με την οποία θα αξιολογήσουν τις πληροφορίες αυτές. 

 Πρβλ. και την Κατευθυντήρια Οδηγία 13 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. ''Κριτήρια ποιοτικής επιλογής δημοσίων συμβάσεων και έλεγχος 

καταλληλόλητας: ειδικά η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα'' (ΑΔΑ 

ΩΒΥ7ΟΞΤΒ-ΤΛ7) και ειδικότερα την Ενότητα IΙΙ, όπου παρατίθενται σχετικά  παραδείγματα. 
58

 Όπως υποσημείωση ανωτέρω 
59

 Ο ''γενικός'' κύκλος εργασιών αναφέρεται σε όλες τις δραστηριότητες του οικονομικού φορέα. 
60

 Ο ελάχιστος ετήσιος κύκλος εργασιών που συμπληρώνεται στα συγκεκριμένα πεδία από την A.A. δεν υπερβαίνει το 

διπλάσιο της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, εκτός από δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, όπως σχετικά με τους 

ειδικούς κινδύνους που αφορούν τη φύση των αγαθών (πρβλ. άρθρο 75 παρ. 3 υποπ. 2 ν. 4412/2016) 
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3. έτος (2017) κύκλος εργασιών (90.000,00) νόμισμα (ευρώ €)  

ή 

β) μέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών  

αριθμός ετών (2015, 2016, 2017) κύκλος εργασιών (90.000,00) νόμισμα (ευρώ €)  

και 

γ) ''ειδικό''61 ετήσιο κύκλο εργασιών για τα ακόλουθα έτη: 

1. έτος (2015) κύκλος εργασιών (40.000,00) νόμισμα (ευρώ €) και 

2. έτος (2016) κύκλος εργασιών (40.000,00) νόμισμα (ευρώ €) και 

3. έτος (2017) κύκλος εργασιών (40.000,00) νόμισμα (ευρώ €)  

ή 

δ) μέσο ''ειδικό'' ετήσιο κύκλο εργασιών 

 αριθμός ετών (2015, 2016, 2017) μέσος ειδικός κύκλος εργασιών (40.000,00) νόμισμα (ευρώ €) 

Ο γενικός κύκλος εργασιών αφορά το σύνολο των δραστηριοτήτων, ενώ ο ειδικός κύκλος εργασιών 

αφορά την λειτουργία και συντήρηση  σιντριβανιών, υδάτινων σχημάτων.  

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα62  

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης σύμφωνα με την υπ΄αριθ. ΔΚΣ 27/07-05-2018 Μελέτη –Ελάχιστοι Ειδικοί Όροι, οι 

οικονομικοί φορείς κατά τη διάρκεια της τριετίας 2015, 2016, 2017 απαιτείται: 63 

α) να έχουν αναλάβει την λειτουργία και συντήρηση σιντριβανιών, υδάτινων σχημάτων ίσου ή 

μεγαλύτερου αριθμού, σε άλλους Ο.Τ.Α ή οργανισμούς του ευρύτερου Δημόσιου ή Ιδιωτικού τομέα, 

δηλαδή από δέκα πέντε (15) σιντριβάνια και άνω, ανά έτος σύμφωνα με την υπ΄αριθ. ΔΚΣ 27/07-05-

2018 Μελέτη - Ελάχιστοι ειδικοί όροι και συγκεκριμένα όπως περιγράφονται ακριβώς στο άρθρο 8. 

«Ειδική Τεχνική και Επαγγελματική και Οικονομική Ικανότητα (Άρθρο 75 Κριτήρια επιλογής)» (Τα 

παραπάνω θα αποδεικνύονται με υποβολή συμβάσεων, τιμολογίων, βεβαιώσεων και υπεύθυνων 

δηλώσεων από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς ) 

                                                           
61

 Ο ''ειδικός'' κύκλος εργασιών αναφέρεται στον τομέα δραστηριοτήτων που καλύπτεται από τη σύμβαση  
62

 Πρβλ άρθρο 75 παρ. 4 ν. 4412/2016. Όσον αφορά την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, οι Α.Α. μπορούν να επιβάλλουν 

απαιτήσεις που να εξασφαλίζουν ότι οι οικονομικοί φορείς διαθέτουν τους αναγκαίους ανθρώπινους και τεχνικούς πόρους 

και την εμπειρία για να εκτελέσουν τη σύμβαση σε κατάλληλο επίπεδο ποιότητας. Οι Α.Α. μπορεί να απαιτούν ειδικότερα 

από τους οικονομικούς φορείς, να διαθέτουν ικανοποιητικό επίπεδο εμπειρίας, αποδεικνυόμενο με κατάλληλες συστάσεις 

από συμβάσεις που έχουν εκτελεστεί κατά το παρελθόν. Μια Α.Α. μπορεί να θεωρεί ότι ένας οικονομικός φορέας δεν 

διαθέτει τις απαιτούμενες επαγγελματικές ικανότητες εάν διαπιστώσει ότι αυτός έχει συγκρουόμενα συμφέροντα που 

ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά την εκτέλεση της σύμβασης. Στο πλαίσιο διαδικασιών σύναψης σύμβασης παροχής 

υπηρεσιών η επαγγελματική ικανότητα των οικονομικών φορέων να παράσχουν αυτή την υπηρεσία ή να εκτελέσουν την 

εγκατάσταση ή τα έργα μπορεί να αξιολογείται βάσει της τεχνογνωσίας τους, της αποτελεσματικότητας, της εμπειρίας και 

της αξιοπιστίας τους.  

 Οι Α.Α. μπορούν να επιλέξουν ένα ή περισσότερα από τα κριτήρια που αναφέρονται στο παρόν άρθρο και να 

διαμορφώσουν αντίστοιχα τα πεδία του ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή του Τ.Ε.Υ.Δ. (για τις συμβάσεις κάτω των 

ορίων),καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2. Επισημαίνεται, περαιτέρω, ότι μπορούν (χωρίς αυτό να είναι 

υποχρεωτικό) να διαμορφώσουν το παρόν άρθρο είτε απαιτώντας, ως προς τα κριτήρια που επιλέγουν, ελάχιστα επίπεδα 

τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας, τα οποία πρέπει να καλύπτουν οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς με αναφορά 

σε συγκεκριμένα μεγέθη (π.χ. τουλάχιστον ......... συναφείς παραδόσεις/ υπηρεσίες τα 3 τελευταία έτη) κατά τρόπο 

αντικειμενικό, διαφανή χωρίς να εισάγουν διακρίσεις σε βάρος των συμμετεχόντων είτε ζητώντας από τους οικονομικούς 

φορείς να δηλώσουν τις ζητούμενες πληροφορίες αναφέροντας τη μεθοδολογία με την οποία θα αξιολογήσουν τις 

πληροφορίες αυτές. Πρβλ. και την Κατευθυντήρια Οδηγία 13 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. ''Κριτήρια ποιοτικής επιλογής δημοσίων 

συμβάσεων και έλεγχος καταλληλότητας: ειδικά η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και η τεχνική και 

επαγγελματική ικανότητα'' (ΑΔΑ ΩΒΥ7ΟΞΤΒ-ΤΛ7)  και ειδικότερα την Ενότητα IV παρ. 1, όπου παρατίθενται σχετικά  

παραδείγματα. 
63

 Οι Α.Α. μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να λαμβάνουν υπόψη στοιχεία συμβάσεων που εκτελέσθηκαν/παραδόθηκαν 

πριν από την τελευταία τριετία    
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β) να διαθέτουν τουλάχιστον εξειδικευμένο προσωπικό αποτελούμενο από ένα Μηχανολόγο ή 

Ηλεκτρολόγο Μηχανικό ή Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ η ΤΕ, ένα τεχνίτη ηλεκτρολόγο και ένα τεχνίτη 

υδραυλικό  που θα είναι υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης. Το ανωτέρω προσωπικό θα 

αποτελεί το ελάχιστο απαιτούμενο για την εκτέλεση των εργασιών της σύμβασης, με την υποχρέωση 

της άμεσης επέμβασης για την αποκατάσταση ζημιών (κατασταλτική συντήρηση) επί 24ωρου 

βάσεως, κάθε ημέρα του έτους συμπεριλαμβανομένων και των αργιών, Κυριακών, εορτών. (πτυχία, 

βεβαιώσεις σπουδών, πιστοποιητικά εμπειρίας κ.λ.π.) 

γ) να έχει κατασκευάσει ή να έχει θέσει σε αποδοτική λειτουργία μέχρι σήμερα:  

τουλάχιστον μια (1) εγκατάσταση δημιουργίας υδάτινων σχημάτων (σιντριβανιών), δυναμικότητας 

ίσης ή μεγαλύτερης των σαράντα ενός κιλοβάτ (41Kw), όλων των τύπων, των προς συντήρηση 
σιντριβανιών της παρούσης. Η εγκατάσταση αυτή πρέπει να βρίσκεται σε δημόσιο ή ιδιωτικό χώρο, 

δηλαδή σε πάρκο, πλατεία, άλσος ή δάσος αναψυχής ή γενικά άλλη ιδιωτική έκταση. 

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης64
  

Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να 

συμμορφώνονται και να ακολουθούν πιστοποιημένα πρότυπα συστήματα σύμφωνα με διεθνή 

πρότυπα, και ειδικότερα (σύμφωνα με την υπ΄αριθ. ΔΚΣ 27/07-05-2018 Μελέτη - Ελάχιστοι ειδικοί 

όροι) να διαθέτουν τo παρακάτω πιστοποιητικό: 

α) Εν ισχύ πιστοποιητικό ISO 14001:2004 (ή νεότερης έκδοσης ISO 14001:2015), για την εφαρμογή 

συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης, που έχει εκδοθεί από διαπιστευμένο φορέα στο Εθνικό 

Σύστημα Διαπίστευσης της Ελλάδας (Ε.ΣΥ.Δ.) για τους διαγωνιζόμενους με εγκατάσταση στην Ελλάδα 
ή αντίστοιχο για τους διαγωνιζόμενους με εγκατάσταση στην αλλοδαπή και καλύπτει όλα τα 

αντικείμενα των δημοπρατούμενων εργασιών.65 

Τα απαιτούμενα πιστοποιητικά (σύμφωνα με την υπ΄αριθ. ΔΚΣ 27/07-05-2018 Μελέτη - Ελάχιστοι 

ειδικοί όροι) θα πρέπει να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη 

είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο 

αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. 

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων  

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής 

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

παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των 
δεσμών τους με αυτούς66. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους 

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

οποίων στηρίζονται.  

                                                           
64

 Επισημαίνεται ότι τα πρότυπα είναι προαιρετικά, ήτοι τίθενται στην παρούσα διακήρυξη, κατά την κρίση και τη διακριτική 

ευχέρεια της Α.Α. και πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης (Πρβλ. άρθρο 82 ν. 

4412/2016) 
65

 Πρβλ άρθρο 82 παρ. 2 ν. 4412/2016. Εάν οι Α.Α. απαιτούν την υποβολή πιστοποιητικών εκδιδομένων από ανεξάρτητους 

οργανισμούς που να βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με συγκεκριμένα συστήματα ή πρότυπα όσον 

αφορά την περιβαλλοντική διαχείριση, παραπέμπουν στο σύστημα οικολογικής διαχείρισης και ελέγχου (EMAS) της Ένωσης 

ή σε άλλα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης που έχουν αναγνωριστεί, σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κανονισμού (ΕΚ) 

αριθμ. 1221/2009 ή σε άλλα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης βασιζόμενα σε αντίστοιχα ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα 

που έχουν εκδοθεί από διαπιστευμένους οργανισμούς. Οι Α.Α. αναγνωρίζουν ισοδύναμα πιστοποιητικά από οργανισμούς 

εδρεύοντες σε άλλα κράτη - μέλη. 

 Όταν ο οικονομικός φορέας τεκμηριωμένα δεν έχει πρόσβαση στα εν λόγω πιστοποιητικά ή δεν έχει τη δυνατότητα να 

τα αποκτήσει εντός των σχετικών προθεσμιών, για λόγους για τους οποίους δεν ευθύνεται ο ίδιος, οι Α.Α. αποδέχονται 

επίσης άλλα αποδεικτικά μέσα μέτρων περιβαλλοντικής διαχείρισης, υπό την προϋπόθεση ότι ο ενδιαφερόμενος 

οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι τα συγκεκριμένα μέτρα είναι ισοδύναμα με εκείνα που απαιτούνται βάσει του 

εφαρμοστέου συστήματος ή του προτύπου περιβαλλοντικής διαχείρισης. Τα πιστοποιητικά  που ζητούνται από τις Α.Α. 

πρέπει να έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς και να βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με 

τα απαιτούμενα συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης και  να πληρούν όλες τις άλλες απαιτήσεις που 

προβλέπονται στο άρθρο 82 παρ.2 του ν. 4412/2016 
66

 Πρβλ άρθρο 78 παρ.1 του ν. 4412/2016. Δύνανται, επίσης, να στηρίζονται και στις ικανότητες του/ των υπεργολάβων, στους 

οποίους προτίθενται να αναθέσουν την εκτέλεση τμήματος/ τμημάτων της υπό ανάθεσης σύμβασης   
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Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που 

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

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

εκτέλεση της σύμβασης 67. 

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

συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων 68. 

Διευκρινίζεται ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 79 , 79Α του ν. 4412/2016 και την υπ΄αριθ. 

23 Κατευθυντήρια Οδηγία της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ, σε περίπτωση στήριξης στις ικανότητες άλλων 

οικονομικών φορέων, επισυνάπτεται χωριστό έντυπο ΕΕΕΣ  για κάθε έναν από τους φορείς, στις 

ικανότητες των οποίων στηρίζεται. 
Το σύνολο των ΕΕΕΣ των τρίτων, στις ικανότητες των οποίων στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, 

συνυποβάλλονται από τον προσφέροντα οικονομικό φορέα εντός του φακέλου (φυσικού ή 

ηλεκτρονικού) «Δικαιολογητικά Συμμετοχής». 

Το/α χωριστό/ά ΕΕΕΣ θα πρέπει να είναι δεόντως συμπληρωμένο/α και υπογεγραμμένο/α από τον 

νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 79Α του ν.4412/2016. Εφόσον ο τρίτος φορέας 

είναι φυσικό πρόσωπο, το χωριστό ΕΕΕΣ υπογράφεται μόνο από αυτόν. 

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από 

τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των 

παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της 

προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του 

ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην 

παρούσα Παράρτημα I, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 
1599/1986. Το ΕΕΕΣ69 καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου εντύπου  του Παραρτήματος 2 του 

Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα 

με τις οδηγίες  του Παραρτήματος 170  

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

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

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), το 

οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού 

φορέα71 ως  προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3.1 της παρούσας για 

το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 

οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.72  

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

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

το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για 

διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

                                                           
67

 Η απαίτηση αυτή τίθεται κατά την κρίση της A.A., άλλως διαγράφεται.   
68

 Πρβλ τελευταίο εδάφιο παρ. 1 άρθρου 78  ν. 4412/2016.   
69

 Το ΕΕΕΣ περιλαμβάνει τα ακόλουθα Μέρη: Μέρος Ι Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την 

αναθέτουσα αρχή, Μέρος ΙΙ Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα, Μέρος ΙΙΙ Κριτήρια αποκλεισμού, Μέρος IV 

Κριτήρια Επιλογής, .., Μέρος VI Τελικές δηλώσεις.  
70

 Στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/files/anakinoseis/eees_odigies.pdf, αναρτώνται  

οδηγίες για την ηλεκτρονική συμπλήρωση του ΕΕΕΣ και συμβουλές σχετικά με τη χρήση της υπηρεσίας eΕΕΕΣ.  
71

 Πρβλ. άρθρο 79Α ν. 4412/2016, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 13 του ν. 4497/2017 
72

 Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω δυνατότητα εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του οικονομικού φορέα.  Εξακολουθεί      να 

υφίσταται η δυνατότητα να υπογράφεται το ΕΕΕΣ από το σύνολο των φυσικών προσώπων που αναφέρονται στα τελευταία 

δύο εδάφια του άρθρου 73 παρ. 1 του  ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 107 περ. 7 του ν. 4497/2017. 
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Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο 

Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα73 

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

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

υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του 

άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/201674. 

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

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

στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι 
λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 

κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.4- 2.2.8)75. 

Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται, 

εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι 

αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.476. 

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

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

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

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

ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε 
εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) του άρθρου 79 

παρ. 4 ν. 4412/2016. 

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

έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν77. 

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

οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά78: 

                                                           
73

 Πρβ. άρθρο 80 ν. 4412/2016  Επισημαίνεται, περαιτέρω ότι η A.A. ζητάει από τους οικονομικούς φορείς να προσκομίσουν 

μόνο εκείνα τα αποδεικτικά μέσα που ανταποκρίνονται στους λόγους αποκλεισμού και στα κριτήρια επιλογής που έχει 

ορίσει στα άρθρα 2.2.3 έως 2.2.8 της παρούσας. Εάν, για παράδειγμα, δεν απαιτήσει ελάχιστα επίπεδα χρηματοοικονομικής 

επάρκειας των οικονομικών φορέων, τότε δεν θα ζητήσει ούτε τα αποδεικτικά μέσα της παρ. Β.3 της παρούσας   
74

 Πρβλ άρθρο 104 παρ. 1 ν. 4412/2016 
75

 Πρβλ άρθρο 78 παρ. 1 ν. 4412/2016 
76

 Η αναφορά στην παρ. 2.2.3.4 προβλέπεται εφόσον η A.A. ορίσει στη Διακήρυξη έναν, περισσότερους ή όλους τους λόγους 

αποκλεισμού της εν λόγω παραγράφου. Συμπληρώνεται αναλόγως  (πρβλ παρ. 1 άρθρο 78 ν. 4412/2016 
77

 Πρβλ άρθρο 79 παρ. 6 ν. 4412/2016. 
78

 Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων σε 

διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής: 

 1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων: 

 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των δημοσίων 

εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 

4250/2014. Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, 

ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωμένων αντιγράφων. 

 2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων: 

 Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, 

υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί 

από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν 

θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση 

(APOSTILLE), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες 

(βλ. και σημείο 6.2.)  

 3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων:  

 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί 

από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013), καθώς και ευκρινή 

φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης 

α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014.  
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α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει 

αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους 

ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο 

προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος 

αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα 

ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα 

ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο 2.2.3.1, 

β) για τις παραγράφους 2.2.3.279 και 2.2.3.480 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια 

αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας Επιπλέον υπεύθυνη δήλωση του προσωρινού αναδόχου 

αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (στην περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος 
έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα αφορά Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης) στου 

οποίου οφείλει να καταβάλει εισφορές.  

Ειδικότερα για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν 

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

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

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

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

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

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

μη θέσεως σε εκκαθάριση. Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, 
για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής 

πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων81 

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το 

έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 

2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4, 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. 

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται 
ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν 

καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην 

περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4. 

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

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

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

Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν 

οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα 

δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.  

και 

                                                                                                                                                                                                 
 4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα  

 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών εγγράφων, 

εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους.   
79

 Λαμβανομένου υπόψη του σύντομου, σε πολλές περιπτώσεις, χρόνου ισχύος των πιστοποιητικών φορολογικής και 

ασφαλιστικής ενημερότητας που εκδίδονται από τους ημεδαπούς φορείς, οι οικονομικοί φορείς μεριμνούν να αποκτούν 

εγκαίρως πιστοποιητικά, τα οποία να καλύπτουν και τον χρόνο υποβολής της προσφοράς, σύμφωνα με τα ειδικότερα 

οριζόμενα στο άρθρο 104 του ν. 4412/2016, προκειμένου να τα υποβάλουν, εφόσον αναδειχθούν προσωρινοί ανάδοχοι. Τα 

εν λόγω πιστοποιητικά υποβάλλονται μαζί με τα υπόλοιπα αποδεικτικά μέσα του άρθρου 22 από τον προσωρινό ανάδοχο, 

μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του υποσυστήματος. 
80

 Εφόσον η αναθέτουσα αρχή την επιλέξει ως λόγο αποκλεισμού. 
81

  Με εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης”, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet. 
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δ) για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει 

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

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

επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή 

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

κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου 

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

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

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

από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από 
υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 

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

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

δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.82 

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

Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο. 

Επιπλέον ο υποψήφιος ανάδοχος απαιτείται να προσκομίσουν καταστατικό εταιρείας ή βεβαίωση οικείου 

επαγγελματικού επιμελητηρίου ή υπεύθυνη δήλωση, ή υποβολή συμφωνητικών από δημόσιους ή 

ιδιωτικούς φορείς για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4 ( α. Αποδεδειγμένα στο σκοπό 

ίδρυσης του και τα αντικείμενα δραστηριοτήτων του να περιλαμβάνεται η κατασκευή ή η εγκατάσταση ή 
η παροχή υπηρεσίας συντήρησης σιντριβανιών ή η επεξεργασία νερού και β. Η κατασκευή ή η 

εγκατάσταση ή η συντήρηση σιντριβανιών να είναι αντικείμενο της ενασχόλησής τους» ). 

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

οικονομικοί φορείς προσκομίζουν συμβάσεις, τιμολόγια, βεβαιώσεις από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς 

83 της τριετίας (2015, 2016, 2017). Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να 

προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική 

του επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο.84 

Ειδικότερα για τον ειδικό κύκλο  ή μέσο ειδικό κύκλο εργασιών απαιτείται πέρα των ανωτέρω οι 

οικονομικοί φορείς να προσκομίζουν, ισολογισμούς ή αποσπάσματα ισολογισμών. 
 

Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6  οι οικονομικοί 

φορείς 85 όσον αφορά την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης σύμφωνα με την υπ΄αριθ. ΔΚΣ 27/07-

05-2018 Μελέτη –Ελάχιστοι Ειδικοί Όροι, κατά τη διάρκεια της τριετίας 2015, 2016, 2017 απαιτείται να 
προσκομίσουν  τα εξής: 86 

� Υποβολή συμβάσεων, τιμολογίων, βεβαιώσεων και υπεύθυνων δηλώσεων από δημόσιους ή 
ιδιωτικούς φορείς για την απόδειξη ότι έχουν αναλάβει την λειτουργία και συντήρηση σιντριβανιών, 

υδάτινων σχημάτων ίσου ή μεγαλύτερου αριθμού, σε άλλους Ο.Τ.Α ή οργανισμούς του ευρύτερου 

Δημόσιου ή Ιδιωτικού τομέα, δηλαδή από δέκα πέντε (15) σιντριβάνια και άνω, ανά έτος σύμφωνα με 

την υπ΄αριθ. ΔΚΣ 27/07-05-2018 Μελέτη - Ελάχιστοι ειδικοί όροι και συγκεκριμένα όπως 

                                                           
82

 Πρβλ. Παράρτημα XI Προσαρτήματος Α ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι η Α.Α. απαιτεί στην εκάστοτε διακήρυξη, κατά 

περίπτωση, για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς βεβαίωση εγγραφής σε ένα από τα σχετικά 

Επιμελητήρια/ Μητρώα, κατά περίπτωση . 
83

 Συμπληρώνεται από την Α.Α. με ένα ή περισσότερα από τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο Μέρος I του 

Παραρτήματος XII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016 ( π.χ. τραπεζική βεβαίωση για την πιστοληπτική ικανότητα του 

οικονομικού φορέα (ημεδαπού ή αλλοδαπού) ή/ και αποσπάσματα οικονομικών καταστάσεων κλπ), τα οποία αντιστοιχούν, 

σε κάθε περίπτωση, στα κριτήρια οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας που έχει θέσει η Α.Α. στο άρθρο 2.2.5. 
84

 Η καταλληλότητα του προσκομιζόμενου από τον οικονομικό φορέα εγγράφου για την απόδειξη της χρηματοοικονομικής του 

επάρκειας εναπόκειται στην κρίση της Α.Α. (πρβλ. άρθρο 80 παρ. 4 εδ. β ν. 4412/2016) 
85

 Συμπληρώνεται από την Α.Α. με ένα ή περισσότερα από τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο Μέρος II του 

Παραρτήματος XII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, τα οποία αντιστοιχούν, σε κάθε περίπτωση, στα κριτήρια 

τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας που έχει θέσει η αναθέτουσα αρχή στο άρθρο 2.2.6. 
86

 Οι Α.Α. μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να λαμβάνουν υπόψη στοιχεία συμβάσεων που εκτελέσθηκαν/παραδόθηκαν 

πριν από την τελευταία τριετία    
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περιγράφονται ακριβώς στο άρθρο 8. «Ειδική Τεχνική και Επαγγελματική και Οικονομική Ικανότητα 

(Άρθρο 75 Κριτήρια επιλογής). 

� Υποβολή πτυχίων, βεβαιώσεων σπουδών, πιστοποιητικών εμπειρίας κ.λ.π. για την απόδειξη ότι 

διαθέτουν τουλάχιστον εξειδικευμένο προσωπικό αποτελούμενο από ένα Μηχανολόγο ή Ηλεκτρολόγο 

Μηχανικό ή Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ η ΤΕ, ένα τεχνίτη ηλεκτρολόγο και ένα τεχνίτη υδραυλικό  που θα 

είναι υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης. Το ανωτέρω προσωπικό θα αποτελεί το ελάχιστο 

απαιτούμενο για την εκτέλεση των εργασιών της σύμβασης, με την υποχρέωση της άμεσης επέμβασης 

για την αποκατάσταση ζημιών (κατασταλτική συντήρηση) επί 24ωρου βάσεως, κάθε ημέρα του έτους 

συμπεριλαμβανομένων και των αργιών, Κυριακών, εορτών σύμφωνα με την υπ΄αριθ. ΔΚΣ 27/07-05-

2018 Μελέτη - Ελάχιστοι ειδικοί όροι και συγκεκριμένα όπως περιγράφονται ακριβώς στο άρθρο 8. 
«Ειδική Τεχνική και Επαγγελματική και Οικονομική Ικανότητα (Άρθρο 75 Κριτήρια επιλογής). 

� Υποβολή συμβάσεων, τιμολογίων, βεβαιώσεων και υπεύθυνων  δηλώσεων από δημόσιους ή 
ιδιωτικούς φορείς για την απόδειξη ότι έχει κατασκευάσει ή να έχει θέσει σε αποδοτική λειτουργία 

μέχρι σήμερα: τουλάχιστον μια (1) εγκατάσταση δημιουργίας υδάτινων σχημάτων (σιντριβανιών), 

δυναμικότητας ίσης ή μεγαλύτερης των σαράντα ενός κιλοβάτ (41Kw), όλων των τύπων, των προς 

συντήρηση σιντριβανιών της παρούσης. Η εγκατάσταση αυτή πρέπει να βρίσκεται σε δημόσιο ή 

ιδιωτικό χώρο, δηλαδή σε πάρκο, πλατεία, άλσος ή δάσος αναψυχής ή γενικά άλλη ιδιωτική έκταση» 

σύμφωνα με την υπ΄αριθ. ΔΚΣ 27/07-05-2018 Μελέτη - Ελάχιστοι ειδικοί όροι και συγκεκριμένα όπως 

περιγράφονται ακριβώς στο άρθρο 8. «Ειδική Τεχνική και Επαγγελματική και Οικονομική Ικανότητα 

(Άρθρο 75 Κριτήρια επιλογής). 
 

Δικαιολογητικά ειδικής τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας : 
Για την απόδειξη της ζητούμενης παρούσας ειδικής τεχνικής και επαγγελματικής  ικανότητας, οι 

οικονομικοί φορείς σύμφωνα με την υπ΄αριθ. ΔΚΣ 27/07-05-2018 Μελέτη - Ελάχιστοι ειδικοί όροι, 

απαιτείται να προσκομίσουν τα κατωτέρω δικαιολογητικά έγγραφα (σε περίπτωση «δάνειας 

ικανότητας», τα αποδεικτικά στοιχεία πρέπει να αφορούν το πρόσωπο ή τον οικονομικό φορέα που 

δανείζει την ικανότητα): 

� Υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου: περί της έντεχνης, επιτυχούς και αποτελεσματικής 

διεκπεραίωσης της παροχής υπηρεσίας, συνοδευόμενη από κατάλογο των κυριοτέρων παρόμοιων 

συμβάσεων, που παρασχέθηκαν την τελευταία τριετία από τον μεμονωμένο διαγωνιζόμενο ή από όλα 
τα μέλη διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας, με αναφορά στο ποσό, τη χρονική διάρκεια και τον εργοδότη 

(δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα), και από πιστοποιητικά του εργοδότη – δημοσίου φορέα, ή βεβαίωση του 

ιδιώτη εργοδότη, έτσι ώστε να πιστοποιείται η έντεχνη, επιτυχής και αποτελεσματική παροχή της 

υπηρεσίας. 

� Κατάλογο με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα (έτη εμπειρίας), του ελάχιστου 

απαιτούμενου εξειδικευμένου προσωπικού ( ως ανωτέρω), συνοδευόμενο από τα πτυχία, η άδειες, η 

πιστοποιητικά εμπειρίας, η οποιοδήποτε άλλο έγγραφο που να αποδεικνύει την ικανότητα τους. Η 

ελάχιστη πραγματική εμπειρία κάθε μέλους της ομάδος παροχής της υπηρεσίας θα είναι σχετική με 

την προτεινόμενη από τον διαγωνιζόμενο θέση τους στην εργασία και θα αποδεικνύεται από τα 

ανωτέρω συνημμένα έγγραφα (πτυχία, η άδειες, η πιστοποιητικά εμπειρίας, η οποιοδήποτε άλλο 
έγγραφο που να αποδεικνύει την ικανότητα τους). Διευκρινίζεται ότι για την προϋπηρεσία θα 

αναφέρονται τα έτη απασχόλησης κατά προτίμηση, σε παρόμοιας ή ίδιας φύσης αντικείμενο σε 

παραπλήσιας ή ίδιας ή μεγαλύτερης δυναμικότητας ανάλογα με την ειδικότητα και όχι τα έτη κτήσεως 

πτυχίου.  

� Υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου: περί ειδικής τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητα 

επισυνάπτοντας τις ανάλογες βεβαιώσεις – πιστοποιητικά - έγγραφα από φορείς του δημόσιου ή 

ιδιωτικού τομέα όπου απαιτείται. 

� Υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου: με την οποία ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι 

συμμορφώνεται με όλες τις απαιτήσεις του άρθρου 4ο «Ελάχιστοι ειδικοί όροι», «Προσωπικό – 
Συνεργείο – Υποχρεώσεις του Αναδόχου – Υλικά και Μηχανήματα (παράρτημα Χ του προσαρτήματος Α 

του Ν. 4412/2016 και άρθρο 86 παρ. 5 του Ν.4412/2016 )» της υπ΄αριθ. ΔΚΣ 27/07-05-2018 Μελέτης .  
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Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν εν ισχύ 

πιστοποιητικό ISO 14001:2004 (ή νεότερης έκδοσης ISO 14001:2015), για την εφαρμογή συστήματος 

περιβαλλοντικής διαχείρισης, που έχει εκδοθεί από διαπιστευμένο φορέα στο Εθνικό Σύστημα 

Διαπίστευσης της Ελλάδας (Ε.ΣΥ.Δ.) για τους διαγωνιζόμενους με εγκατάσταση στην Ελλάδα ή αντίστοιχο 

για τους διαγωνιζόμενους με εγκατάσταση στην αλλοδαπή και καλύπτει όλα τα αντικείμενα των 

δημοπρατούμενων εργασιών87 

Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός 

φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και 

νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. 
σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω 

έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των 

καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας 

του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει 

χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ 

νόμιμου εκπροσώπου. 

Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους88 που προβλέπονται από 

τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που 

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

Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό 
εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο 

οργανισμό πιστοποίησης.  

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

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

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

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

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

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

υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.  

Β.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 
περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα 

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

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

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

προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.89 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης   

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης90  

Κριτήριο ανάθεσης91 της Σύμβασης92 είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 

τιμής93 για το σύνολο του ενδεικτικού προϋπολογισμού. 

                                                           
87

 Εφόσον η Α.Α. έχει απαιτήσει τη συμμόρφωση των οικονομικών φορέων με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας ή/και πρότυπα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7, τότε μόνο συμπληρώνεται η παρούσα παράγραφος, σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στο άρθρο 82 ν. 4412/2016, άλλως διαγράφεται. 
88

 Πρβλ άρθρο 83 ν. 4412/2016.  
89

 Πρβλ. άρθρο 78 παρ. 1/ 80 παρ. 1 ν. 4412/2016. Η ως άνω δέσμευση θα μπορούσε να προκύπτει από ιδιωτικό συμφωνητικό 

μεταξύ προσφέροντος και τρίτου, στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται, ή από οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο μέσο 
90

 Πρβλ άρθρο 86 παρ. 1 και τυποποιημένο έντυπο 2 Παραρτήματος II (Προκήρυξη σύμβασης), παρ. II.2.5 Εκτελεστικού 

Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296) 
91

 Τα κριτήρια ανάθεσης θα πρέπει να συνδέονται με το αντικείμενο της σύμβασης, σύμφωνα με την παράγραφο 8 του 

άρθρου 86 του ν. 4412/2016. Διασφαλίζουν τη δυνατότητα αποτελεσματικού ανταγωνισμού και συνοδεύονται από 
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2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στην υπ΄ αριθ. ΔΚΣ 27/07-05-2018. 

Μελέτη της αρμόδιας Δ/νσης Κατασκευών και  Συντηρήσεων - Τμήμα Συντηρήσεων ΗΛΜ Εγκαταστάσεων, 

η οποία αποτελεί  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ  της παρούσας διακήρυξης για όλες τις περιγραφόμενες υπηρεσίες. 

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 

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

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

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

είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της 
ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής94. 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  

[Ηλεκτρονική Διαδικασία] 

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

πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η 
παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον 

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

λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» 95. 

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

εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται 

από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών 

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

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

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

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

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

άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.  

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

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

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

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

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

αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της96. 

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

                                                                                                                                                                                                 
προδιαγραφές που επιτρέπουν την αποτελεσματική επαλήθευση των πληροφοριών που παρέχονται από τους 

προσφέροντες, προκειμένου να αξιολογείται ο βαθμός συμμόρφωσής τους προς τα κριτήρια ανάθεσης. Εάν υπάρχουν 

αμφιβολίες, οι Α.Α. επαληθεύουν αποτελεσματικά την ακρίβεια των πληροφοριών και αποδείξεων, τις οποίες παρέχουν οι 

προσφέροντες (παρ. 9 άρθρου 86). Πρβλ και Κατευθυντήρια Οδηγία 11/2015 Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ ΩΛΝ4ΟΞΤΒ-ΜΙΦ)  
92

 Πρβλ άρθρο 86 παρ. 1 και τυποποιημένο έντυπο 2 Παραρτήματος II (Προκήρυξη σύμβασης) παρ. II.2.5 Εκτελεστικού 

Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296). 
93

 Πρόκειται, στην ουσία, για το κριτήριο ανάθεσης της χαμηλότερης τιμής, όπως είχε επικρατήσει στο προϊσχύσαν δίκαιο 

(Οδηγία 2004/18/ΕΚ, π.δ. 60/2007). Εάν η τιμή είναι το μοναδικό κριτήριο ανάθεσης η αξιολόγηση γίνεται μόνο βάσει αυτής 
94

 Άρθρο 96, παρ. 7 του ν. 4412/2016 
95

 Συσχέτιση με άρθρο (Γλώσσα) και (Επικοινωνία) της διακήρυξης (ιδίως, εφόσον κατ΄επιλογή της Α.Α. εφαρμόζονται οι παρ. 1 

και 5 του άρθρου 22 του ν. 4412/2016) 
96

 Πρβλ άρθρο 37 παρ. 4 του ν. 4412/2016 
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(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» στον οποίο 

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

τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα. 

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

προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.  

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

προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα97, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 

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

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

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

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

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

την αξιολόγησή της. 

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

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

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

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

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

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

ηλεκτρονικό αρχείο pdf]   

Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές και οι οικονομικοί όροι δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις 

ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, η Α.Α. δίνει σχετικές οδηγίες στους οικονομικούς φορείς να 

επισυνάπτουν ηλεκτρονικά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (ιδίως τεχνική και οικονομική 

προσφορά) παραπέμποντας στο σχετικό άρθρο της διακήρυξης και τα τυχόν υποδείγματα τεχνικής -

οικονομικής προσφοράς 98 

2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Συστήματος, 

όπως περιγράφεται παρακάτω: 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία υποβάλλονται 

από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, 

φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση 
εγκεκριμένων πιστοποιητικών, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής. 

Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται στον 

οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  

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

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

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

να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και 

δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία 

έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα 

που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και 
δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα 

προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των 

πρωτοτύπων. 

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

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

                                                           
97

 Πρβλ άρθρο 15, παρ. 1.2 της προαναφερθείσας υπουργικής απόφασης με αριθμ. 56902/215/2017  
98

 Πρβλ άρθρο 15, παρ. 1.2.2.1 της  προαναφερθείσας υπουργικής απόφασης με αριθμ. 56902/215/2017 
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ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία  που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται για την 

ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας99. 

2.4.3 Περιεχόµενα Φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής- Τεχνική Προσφορά»  

2.4.3.1 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική 

διαδικασία περιλαμβάνουν100:  

α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 

του ν. 4412/2016 

Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ  το οποίο έχει αναρτηθεί, σε μορφή αρχείων 

τύπου XML και PDF, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί 

αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα Ι).  

Το ΕΕΕΣ αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του Ν. 1599/1986 (Α΄75), ως 

προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα 

μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο προμηθευτής πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις : 

α. δε βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων  73 και 74 του ν. 4412/2016 για τις οποίες οι 

οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν,  

β. πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί σύμφωνα με τα άρθρα 75, 76 και 77 

του ν. 4412/2016, 

γ. κατά περίπτωση, τηρεί τους αντικειμενικούς κανόνες και κριτήρια που έχουν καθοριστεί σύμφωνα με το 

άρθρο 84 του ν. 4412/2016.  

Επισημαίνεται ότι : 

α. Πληροφορίες που αφορούν τη σύνταξη, δημοσίευση και υποβολή του ΕΕΕΣ, στις διαδικασίες σύναψης 

δημοσίων συμβάσεων άνω των ορίων που διενεργούνται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, παρέχονται στον 

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2016/7 της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Ιανουαρίου 2016  και στις εξής 

ηλεκτρονικές πύλες : 

� https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=el 

� http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_

4703_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#%40%3F_afrLoop%3D3486624

636403629%26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61] 

Κατά την υποβολή του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ) του άρθρο 79, είναι δυνατή, με 

μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα η προκαταρκτική απόδειξη 

των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου του ν.4412/2016 73 για το 

σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του 

ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν. 

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα για την εφαρμογή των ανωτέρω, νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος 

αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο 
υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον 

οικονομικό φορέα για διαδικασίες  σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης 

σύμβασης  

και β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τα άρθρα  2.1.5 και 

2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης. 

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσκομίζεται σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) 

εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για 

                                                           
99

 Σε περίπτωση που, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, κρίνεται σκόπιμο από την Α.Α. να προσκομιστούν στοιχεία πρόσφορα να 

αποδείξουν την οικονομική προσφορά, ιδίως όταν αυτή περιλαμβάνει ανάλυση κόστους, περιγράφεται στο περιεχόμενο του 

υποφακέλου οικονομικής προσφοράς και ο τρόπος υποβολής τους   
100

 Βλ. άρθρο 93 περ. α του ν. 4412/2016 
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τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), οι οποίες φέρουν προηγμένη ψηφιακή 

υπογραφή. 

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

οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

2.4.3.2 H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν 

τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με το με το Παράρτημα ΙI της διακήρυξης  - Μελέτη ΔΚΣ 27/07-05-2018 - 

«Διετείς Εργασίες Συντήρησης Υδραυλικών και Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων Σιντριβανιών Δήμου 

Θεσσαλονίκης»  - « Ελάχιστοι ειδικοί όροι»  

Επιπλέον, οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να καταθέτουν Τεχνική Έκθεση η οποία θα περιλαμβάνει τα εξής: 

Τεχνική Έκθεση : 

α) Ενιαία τεχνική έκθεση για το σύνολο της σύμβασης αφού λάβει γνώσει όλων των στοιχείων της 

υπ΄αριθ. ΔΚΣ 27/07-05-2018 μελέτης και των Ελάχιστων ειδικών όρων.  

Η τεχνική έκθεση πρέπει να στηρίζεται στα στοιχεία των Τευχών της Τεχνικής Περιγραφής και των 

Τεχνικών Προδιαγραφών και λοιπών τεχνικών - πληροφοριακών στοιχείων της υπ΄αριθ. ΔΚΣ 27/07-05-

2018 μελέτης και των Ελάχιστων ειδικών όρων, και θα περιλαμβάνει εκτός των άλλων, με λεπτομέρεια και 

εισήγηση περί του ενδεδειγμένου τρόπου επίλυσης σε τυχόν υπάρχοντα προβλήματα λόγω της μη 

προβλεπόμενης συντήρησης η λόγω παλαιότητας η λόγω κακής κατασκευής  των προς συντήρηση 

σιντριβανιών.  

β) Έκθεση Μεθοδολογίας, ενιαία για το σύνολο της σύμβασης, που θα περιλαμβάνει: 

β.1) Τις κύριες δραστηριότητες – ενέργειες για την παροχή των υπηρεσιών, με σύντομη περιγραφή της 
κάθε μιας και παρουσίαση των τυχόν εντύπων που την συνοδεύουν, καθώς και την αξιοποίηση του 

διατιθέμενου εξοπλισμού / λογισμικού, όπου απαιτείται. Θα αξιολογηθεί, επίσης, ιδιαίτερα η παρουσίαση 

διαδικασιών και μεθόδων που αφορούν τον έλεγχο και την βελτιστοποίηση της απόδοσης και της 

λειτουργικότητας των εγκαταστάσεων, τις οποίες αφορά η παροχή υπηρεσιών. 

β.2) Τη παρουσίαση των προβλεπόμενων εσωτερικών διαδικασιών για τη παροχή των υπηρεσιών και των 

τυχόν εντύπων που τις συνοδεύουν (π.χ. πρόγραμμα διαχείρισης συντήρησης, σχέδια ασφάλειας και 

υγείας, κ.λ.π.).  

β.3) Τη παρουσίαση της χρονικής αλληλουχίας των δραστηριοτήτων για την παροχή των υπηρεσιών (π.χ. 

χρονοδιαγράμματα βασικών ελέγχων και εργασιών λειτουργίας και συντήρησης, προγραμματισμένης 

συντήρησης, κ.λ.π.). 

β. 4) Αναφορά σε τυχόν συμβάσεις στις οποίες εφαρμόσθηκε επιτυχώς η περιγραφόμενη μεθοδολογία 

ή/και τα τυχόντα καινοτόμα στοιχεία αυτής. 

γ) Έκθεση σχετική με την Ομάδα Παροχής των υπηρεσιών που θα περιλαμβάνει: 

γ.1) Παρουσίαση όλων των στελεχών της ομάδας παροχής των υπηρεσιών με αναφορά της προηγούμενης 

συνεργασίας τους με το διαγωνιζόμενο, συνοδευόμενη από τον Πίνακα, όπου παρουσιάζεται η σχέση 

συνεργασίας τους με το διαγωνιζόμενο. 

γ.2) Παρουσίαση των καθηκόντων που προβλέπεται να αναλάβουν για την παροχή των υπηρεσιών 

συνοδευόμενη από οργανόγραμμα με τη στελέχωση της ομάδας παροχής της ζητουμένων υπηρεσιών 

(επιστημονικά στελέχη και λοιπό προσωπικό), όπου θα παρουσιάζοντα τα καθήκοντα και η κατανομή 

ευθυνών και αρμοδιοτήτων μεταξύ των μελών της ομάδος. 

γ.3) Στοιχεία από ενδεχόμενη προηγούμενη συνεργασία μεταξύ των μελών της ομάδας παροχής των 

υπηρεσιών. 

γ.4) Δήλωση του συντονιστή - επόπτη, στην οποία να επισυνάπτεται πίνακας υπηρεσιών και στην  οποία 

να δηλώνει σε πόσες και ποιες υπηρεσίες άσκησε παρόμοια καθήκοντα και εάν οι υπηρεσίες αυτές 

εξελίχθηκαν και ολοκληρώθηκαν χωρίς προβλήματα. 

δ)Υπεύθυνη Δήλωση: 
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δ.1) Για τα πρόσωπα της ομάδας παροχής των υπηρεσιών που δεν ανήκουν στο στελεχιακό δυναμικό του 

διαγωνιζόμενου, πρέπει να υποβάλλεται Υπεύθυνη Δήλωση του διαγωνιζόμενου περί της σχέσης εργασίας 

με τα άτομα αυτά, με σαφή αναφορά στη χρονική διάρκεια και το αντικείμενο της συνεργασίας.  

Η Υπεύθυνη Δήλωση πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας, 

με την οποία διατηρεί το μέλος της ομάδας παροχής υπηρεσίας σχέση συνεργασίας και να 

προσυπογράφεται από το συνεργαζόμενο μέλος της ομάδας. Για την σχέση συνεργασίας προαιρετική η 

υποβολή αντιγράφων Δ.Π.Υ. ή συμφωνητικών ή εγγράφων από φορείς του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα. 

ε)Υπεύθυνη Δήλωση:  

ε.1) περί του κύκλου εργασιών αποκλειστικά στον τομέα των δραστηριοτήτων που αποτελεί το 

αντικείμενο της σύμβασης για τις τρείς τελευταίες οικονομικές χρήσεις έτσι ώστε να αποδεικνύουν ότι 
καλύπτονται οι ελάχιστες απαιτήσεις της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας.  

Για τα αναφερόμενα στοιχεία των μελών της ομάδας παροχής υπηρεσίας, η Επιτροπή Διενέργειας και 

Αξιολόγησης, διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει περαιτέρω πληροφορίες. 

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή 

υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν101. 

Στις υπεύθυνες δηλώσεις ψηφιακά υπογεγραμμένες δεν χρειάζεται βεβαίωση του γνησίου της 

υπογραφής και φέρουν ημερομηνία σύνταξης εντός του χρονικού διαστήματος από την ημερομηνία 
ανάρτησης της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. 

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

οικονοµικών προσφορών 

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

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για το σύνολο των υπηρεσιών του 

ενδεικτικού προϋπολογισμού σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα II - Μελέτη ΔΚΣ 27/07-05-2018 

της παρούσας διακήρυξης. 

[ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ] 

Η τιμή της παρεχόμενης υπηρεσίας δίνεται σε ευρώ ανά μονάδα. 102 

Η προσφερόμενη τιμή για κάθε επιμέρους υπηρεσίας, επί ποινή αποκλεισμού πρέπει να είναι εντός της 

ενδεικτικής προϋπολογισμένης τιμής. 

Θα αναγράφεται αναλυτικά η προσφερόμενη τιμή μονάδος, το προσφερόμενο ποσό δαπάνης ανά είδος 

εργασίας, η συνολική δαπάνη προ και μετά του Φ.Π.Α.. 

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

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

προσφορά του ηλεκτρονικά υπογεγραμμένη και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (σύμφωνα με το 
υπόδειγμα που υπάρχει στο Παράρτημα ΙΙΙ της παρούσας διακήρυξης103) σε μορφή pdf. 

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

κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με 

τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης104. 

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

αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ. 

Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται 

αυτόματα από το σύστημα.  

                                                           
101

 Βλ. άρθρο 58 του ν. 4412/2016 
102

 Πρβλ παρ. 5 περ. α΄ του άρθρου 95 του ν. 4412/2016. Εδώ θα πρέπει να καθορίζεται με σαφήνεια η σχετική μονάδα π.χ.  

ανθρωποώρες κ.α. 
103

 Εφόσον παρέχεται από τη διακήρυξη. 
104

 Βλ παρ. 5 περ. α΄ του άρθρου 95 του ν. 4412/2016 
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Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται. 

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

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

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

που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή105 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

Παράρτημα II - Μελέτη ΔΚΣ 27/07-05-2018   - Ελάχιστοι ειδικοί όροι της παρούσας διακήρυξης. 

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών106   

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα 

(12)  μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα 

αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' 

ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. 

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 

αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά 

περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι 

οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την 

προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω 

ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία 
συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. 

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών107 

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, 

απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

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

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

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

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

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

(Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,108  

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται 

συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί 

κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης 

διακήρυξης, 

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης 

προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 

3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016, 

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,  

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

περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της παρούσας ( περ. γ΄ της παρ. 
4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, 

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

ζ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

                                                           
105

 Βλ παρ. 4 του άρθρου 26 του ν. 4412/2016 
106

 Πρβλ άρθρο 97 ν. 4412/2016 
107

 Άρθρο 91 του ν. 4412/2016 
108

 Πρβλ άρθρα 92 έως 97, το άρθρο 100 καθώς και τα άρθρα 102 έως 104 του ν. 4412/16 
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η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  

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

παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης. 
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών109 

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών  αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας 

Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των 

φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια: 

• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» την 

τέταρτη (4) εργάσιμη ημέρα [110]μετά την καταληκτική ημερομηνία προσφορών και ώρα 10:00 – 11:00 

• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία και ώρα 
που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή 

• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου», κατά την 

ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή  

 

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

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

δικαιολογητικά τους, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς που έχουν 
χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές. 

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

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

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

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 

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

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

τα λοιπά των κειμένων διατάξεων. 

Ειδικότερα : 

α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα 

αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από 

τα μέλη του οργάνου111. 

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση μόνο των τεχνικών 

προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση 

γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας  και συντάσσεται πρακτικό για την απόρριψη όσων 
τεχνικών προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και την 

αποδοχή όσων τεχνικών προσφορών αντίστοιχα πληρούν τα ανωτέρω. 

Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί να συντάσσεται 

ενιαίο πρακτικό,  το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της λειτουργικότητας της 

«Επικοινωνίας», μόνο στην αναθέτουσα αρχή, προκειμένου η τελευταία να ορίσει την ημερομηνία και ώρα 

αποσφράγισης του (υπο)φακέλου των οικονομικών προσφορών. 

                                                           
109

 Βλ. ιδίως παρ. 6 του άρθρου 100 και ΥΑ 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» (άρθρο 16) 
110

 Προτείνεται οι αναθέτουσες αρχές να ορίζουν την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών μετά την 

παρέλευση τριών εργασίμων ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, προκειμένου να έχει 

προσκομιστεί από τους συμμετέχοντες και η πρωτότυπη εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 

2.4.3.1. της παρούσας. 
111

 Πρβλ και το άρθρο 72 παρ. 5 του ν. 4412/2016 “Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να   έχουν 

εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους” 
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γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την 

ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση οι  φάκελοι όλων των υποβληθεισών 

οικονομικών προσφορών. 

δ) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των 

προσφερόντων, των οποίων τις τεχνικές προσφορές και τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη και 

σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις της παρούσας και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται 

αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του 

προσωρινού αναδόχου. Το εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται από το ως άνω όργανο,μέσω της 

λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή112 προς έγκριση. 

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η 
αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που 

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

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

4412/2016.  

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

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

Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές113.   

Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα 
αποτελέσματα  όλων των ανωτέρω σταδίων114 («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και 
«Οικονομική Προσφορά»), η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες μέσω της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ. 

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

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου115 - Δικαιολογητικά 
προσωρινού αναδόχου 

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

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

ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας, δέκα πέντε (15) ημερών 116 από την κοινοποίηση 

της σχετικής  ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης117 και τα πρωτότυπα ή 

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

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

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

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

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

μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών 
(3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν 

ηλεκτρονική υπογραφή.  

 

Όλα τα  δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν ισχύ τόσο κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς όσο 

και μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης στον προσωρινό ανάδοχο κατά το άρθρο 103 του ν.4412/2016, 

                                                           
112

 μέσω του πιστοποιημένου χρήστη της αναθέτουσας αρχής στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ 
113

 Βλ. άρθρο 90 παρ. 1 του ν. 4412/2016 
114

 ήτοι για όλες τις συμβάσεις εκτιμώμενης αξίας άνω των 60.000, 00 ευρώ, στις οποίες αφορά το παρόν υπόδειγμα. Πρβλ. 

εδάφιο γ της παρ. 4 του άρθρου 100, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 18 του ν. 4497/2017. 
115

 Βλ. άρθρο 103 του ν. 4412/2016 
116

 Δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ούτε μεγαλύτερη των είκοσι (20) ημερών (παραγρ. 1, του ως άνω άρθρου 103 

του ν. 4412/2016). Η εν λόγω προθεσμία αποσκοπεί στην υποβολή από τον προσωρινό ανάδοχο επίκαιρων αποδεικτικών 

μέσων' 
117

 Πρβλ. άρθρο 103 παρ. 1 του ν. 4412/2106, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 19 του ν. 4497/2017. 
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ώστε να διασφαλίζεται το επίκαιρο των καταστάσεων που βεβαιώνουν σύμφωνα με το υπ΄αριθμ.5035/28-

09-2018 έγγραφο της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. 

 

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

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

Αν μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι 

δεν έχουν προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον 

προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την 

κοινοποίηση σχετικής έγγραφης, μέσω του Συστήματος, ειδοποίησής του. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί 

αιτιολογημένα να παρατείνει την ως άνω προθεσμία κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον 
ημέρες.  

Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 

κατατέθηκαν. 

Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η 

εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 

i)  κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με  το 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης, είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  

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

παραπάνω δικαιολογητικών ή  

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

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

(κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,  

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

προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 

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

ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου 

(οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του118.  

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

περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής 
επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.  

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

Επιτροπή του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας 

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

διαδικασίας είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου.  

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

επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης. 

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύµβασης  

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

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

αποδεκτή προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, 

ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.   

Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης σύμφωνα με 

την επόμενη παράγραφο 3.4.  
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 Βλ. άρθρο 104 παρ. 2 και 3 
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Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται 

εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι: 

α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στην παράγραφο 3.4. της παρούσας 

βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις 

αναστολών επί αυτών,  

β) ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 36 

του ν. 4129/2013,   

γ) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός υποβάλει 

επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.9.2. και μόνον στην περίπτωση του 

προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής και ενδίκων μέσων κατά της απόφασης 
κατακύρωσης, έπειτα από σχετική πρόσκληση .119 

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

του προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες120 από την κοινοποίηση της σχετικής 

ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.  

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα 

προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή 

συμμετοχής του και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την  

αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.  

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία 

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

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

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

ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της 
αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το 

αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής121 η προθεσμία για την 

άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι: 

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

φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή  

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

χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως   

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

συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.  

Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο 
δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.  

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

(15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης122. 

Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά123 μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του 

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

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

                                                           
119

 Πρβλ. άρθρο 105 παρ. 3 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ.  26 του ν. 4497/2017. 
120

 Πρβλ. άρθρο 105 παρ. 4 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ.  27 του ν. 4497/2017. 
121

 Πρβλ. άρθρο 360 του ν. 4412/2016 
122

  Πρβλ. άρθρο 361 του ν. 4412/2016 
123

 Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 362 ν.4412/2016 και το άρθρο 19 της ΥΑ αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και   

διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».  
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Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική 

υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών124 

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

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

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

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

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

αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.  

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της 

σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 364 του ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, η 
άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν 

ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016. 

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

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

του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 

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

πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 

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

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

των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με 
απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα 

εξέτασης της προσφυγής125. 

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

ΑΕΠΠ126. 

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

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

των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών. 

Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την 

έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση της αιτήσεως αναστολής 

κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 

Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο 

αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά127. 

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 

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

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

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

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

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

επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.  

                                                           
124

  Σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 8 της ΥΑ 56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού   

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)”. 
125

  Η διαδικασία εξέτασης της προδικαστικής προσφυγής ορίζεται στο άρθρο 367 του ν. 4412/2016 
126

  Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 του ΠΔ 39/4.5.2017 – Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον 

της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 
127

  Πρβλ άρθρο 372 παρ. 4 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016 
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγυήσεις  καλής εκτέλεσης 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης. 

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

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

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

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

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

σχετικής σύμβασης. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων 

των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου. 128 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή 

ειδικότερα ορίζει.  

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της 

συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική 

εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή 

ειδικότερα ορίζει.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 

παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής 

παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω 

εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.  

4.2  Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία  

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

διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

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

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

Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του 

Προσαρτήματος Α΄. 

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

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

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

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τα όσα ορίζονται στο Παράρτημα II – Μελέτη  ΔΚΣ 

27/07-05-2018 - Ελάχιστοι ειδικοί όροι  της παρούσας διακήρυξης. 

4.4 Υπεργολαβία 

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

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

2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.  
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 Εδάφιο πέμπτο περίπτωσης (β) παραγράφου 1 άρθρου 72 ν. 4412/2016.  
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4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα 

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

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

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

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

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

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

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

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

εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον 
οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία. 

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

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

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

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

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

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

της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.  

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

απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του 
ν. 4412/2016.  

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της  

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και 

κατόπιν γνωμοδότησης της καθ’ύλην αρμόδιας Δ/νσης Κατασκευών και  Συντηρήσεων 130. 

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης131  

4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει 
τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

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

4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης  

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

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

διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 

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

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

Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 

 

 

                                                           
129

 Πρβλ παρ. 2 του άρθρου 78 του ν. 4412/2016 
130

 Πρβλ άρθρο 216 παρ. 1 του ν. 4412/2016 
131

 βλ.  Άρθρο 133 του ν. 4412/2016 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόπος πληρωμής  

5.1.1. . Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο που ορίζεται στο  «Άρθρο 
6ο : Τρόπος πληρωμής (άρθρο 200 του Ν. 4412/2016)» του Παραρτήματος II της παρούσας διακήρυξης – 

Μελέτη  ΔΚΣ 27/07-05-2018 – Ελάχιστοι Ειδικοί όροι:  

«Για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών η αμοιβή του αναδόχου καθορίζεται στο συμφωνητικό όπως 

προκύπτει από την οικονομική του προσφορά. Η καταβολή του ως άνω ποσού γίνεται σε εξαμηνιαίες 

δόσεις ύστερα από έκδοση σχετικού δελτίου παροχής υπηρεσιών του αναδόχου και ανάλογα με την 

παράδοση των εργασιών. Η πληρωμή θα γίνεται μετά την έγκριση του οικείου χρηματικού εντάλματος. 

Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον εντολοδόχο φόροι και βάρη. Η αμοιβή δεν 

υπόκειται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία και παραμένει σταθερή και αμετάβλητη 

καθ΄ όλη την διάρκεια ισχύος της σύμβασης». 

Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υπηρεσιών. 

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

δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016132, καθώς 

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

έλεγχο και την πληρωμή.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016133 

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

αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 

Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016)134 . 

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

αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ . 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 
εισοδήματος αξίας  επί του καθαρού ποσού. 

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

5.2.1. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά 
έκπτωτος135 από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις 

συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής, που 

                                                           
132

 Πρβλ. άρθρο 200 παρ.  5 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 36 του ν. 4497/2017.  
133

 Ο χρόνος, τρόπος και η διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηματικών ποσών, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την 

εφαρμογή της ως άνω κράτησης  εξαρτάται από την έκδοση της κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και 

Τουρισμού και Οικονομικών της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 
134

 Πρβλ Υπουργική Απόφαση 1191/14-3-2017 (Β' 969) “Καθορισμός του χρόνου, τρόπου υπολογισμού της διαδικασίας 

παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς 

και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3 του άρθρου 350 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)”. 
135

 Άρθρο 203 του ν. 4412/2016 
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είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία 

εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων. 

 Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή 

των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η 

οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική 

όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) 

ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης.  

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, μετά από κλήση του για παροχή 

εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 
Επιπλέον, μπορεί να του επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 

αποκλεισμός από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων. 

5.2.2.  Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της 

σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του 

ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής. 

Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 

α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της 

προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων προθεσμιών 

επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν 

εκπρόθεσμα, 

β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής 

αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες 

για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη 

απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες 

παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την 

προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως. 

Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου. 

Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο 

έκπτωτο. 

5.3 ∆ιοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συµβάσεων136
   

 Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων 
των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών), 6.4. 

(Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), 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 προβλεπόμενου στην περίπτωση δ της 

παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016137 οργάνου. 

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 

 

                                                           
136

 Άρθρο 205 του ν. 4412/2016 
137

 Πρβλ. δεύτερο εδάφιο του άρθρου 205 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 37 του ν. 4497/2017 
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Παρακολούθηση της σύμβασης  

6.1.1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από την καθ’ 
ύλην αρμόδια Δ/νση Κατασκευών και  Συντηρήσεων του Τμήματος Συντηρήσεων ΗΛΜ Εγκαταστάσεων η 

οποία και θα εισηγείται στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο – Δημοτικό Συμβούλιο για όλα τα ζητήματα 

που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των 

υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων 

και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της 

σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016.  

6.1.2. Η αρμόδια Δ/νση Κατασκευών και Συντηρήσεων - Τμήμα Συντηρήσεων ΗΛΜ Εγκαταστάσεων  

μπορεί, με απόφασή της [ιδίως σε συμβάσεις παροχής υπηρεσιών που η εκτέλεσή τους απαιτεί 

συνεχή παρακολούθηση σε ημερήσια βάση] να ορίζει για την παρακολούθηση της σύμβασης ως επόπτη 

με καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της υπηρεσίας. Με την ίδια απόφαση [ιδίως σε περιπτώσεις 
πολύπλοκων συμβάσεων] δύνανται να ορίζονται και άλλοι υπάλληλοι της αρμόδιας υπηρεσίας ή των 

εξυπηρετούμενων από την σύμβαση φορέων, στους οποίους ανατίθενται επιμέρους καθήκοντα για την 

παρακολούθηση της σύμβασης. Σε αυτή την περίπτωση ο επόπτης λειτουργεί ως συντονιστής. 

Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης, 

καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου με τους όρους της σύμβασης. Με εισήγηση του 

επόπτη η υπηρεσία που διοικεί τη σύμβαση μπορεί να απευθύνει έγγραφα με οδηγίες και εντολές προς 

τον ανάδοχο που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης. 

6.1.3. Για την προσήκουσα και έγκαιρη παραλαβή των υπηρεσιών  σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 

3.2  «Τήρηση Ημερολογίου - Βιβλίου συντήρησης, Υποβολή Εκθέσεων από τον ανάδοχο (άρθρο 216 του Ν. 

4412/2016)» του Παραρτήματος II της παρούσας διακήρυξης – Μελέτη  ΔΚΣ 27/07-05-2018 – Ελάχιστοι 
Ειδικοί όροι, τηρείται από τον ανάδοχο ημερολόγιο στο οποίο καταγράφονται η τμηματική εκτέλεση του 

αντικειμένου της σύμβασης, η καθημερινή απασχόληση του προσωπικού σε αριθμό και ειδικότητα, 

έκτακτα συμβάντα και άλλα στοιχεία που σχετίζονται με την εκτέλεση της σύμβασης. Το ημερολόγιο 

συνυπογράφεται από τον επόπτη της σύμβασης, που μπορεί να σημειώσει επί αυτού παρατηρήσεις για 

την τήρηση των όρων της σύμβασης και φυλάσσεται στον χώρο εκτέλεσης της υπηρεσίας ή όταν αυτό δεν 

είναι εφικτό προσκομίζεται από τον ανάδοχο στη έδρα της υπηρεσίας, εφόσον τούτο ζητηθεί. Οι 

καταγραφές του αποτελούν στοιχείο για την παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης από την επιτροπή 

παραλαβής. 

Οι υποχρεώσεις του αναδόχου για την τήρηση Ημερολογίου και την υποβολή εργασιών και εκθέσεων 

αναγράφονται αναλυτικά στο “Τεύχος τεχνικών προδιαγραφών ” του Παραρτήματος II – Μελέτη  ΔΚΣ 
27/07-05-2018 – Ελάχιστοι Ειδικοί Όροι  της παρούσας διακήρυξης. 

6.2  Διάρκεια σύμβασης138  

6.2.1. Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε είκοσι τέσσερεις (24) μήνες  από την πρωτοκόλληση του 
συμφωνητικού και την ανάρτησή του στο ΚΗΜΔΗΣ.   

Για τα επιμέρους στάδια παροχής υπηρεσιών και για τμηματικές/ενδιάμεσες προθεσμίες ισχύουν όσα  

ορίζονται στα συνημμένα Παραρτήματα της παρούσας. Οτιδήποτε αδιευκρίνιστο θα αποσαφηνιστεί σε 

συνεννόηση με την επιβλέπουσα υπηρεσία. 

6.2.2. Η  συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από  αιτιολογημένη απόφαση της 

αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του  αναδόχου που υποβάλλεται πριν 

από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε 
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 Άρθρο 217 του ν. 4412/2016 
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υπαιτιότητα του αναδόχου139. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως 

αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην 

αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος140  Αν οι υπηρεσίες 

παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης 

του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το 

άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 5.2.2 της παρούσας. 

6.2.3. Σύμφωνα με το άρθρο 3.1 «Τόπος και χρόνος (άρθρο 217 του Ν. 4412/2016)» του Παραρτήματος II 

της παρούσας διακήρυξης – Μελέτη  ΔΚΣ 27/07-05-2017 – Ελάχιστοι Ειδικοί όροι: «Τόπος εργασίας του 

αναδόχου είναι οι περιοχές – δημοτικοί χώροι που είναι κατασκευασμένα τα σιντριβάνια. Ο ανάδοχος 

υποχρεούται, ύστερα από έγκαιρη πρόσκληση των υπηρεσιών του εργοδότη (Προϊσταμένης Αρχής, Δ.Υ. 
και εποπτευόντων) να συμμετέχει σε συσκέψεις, να παρέχει γραπτές ή προφορικές πληροφορίες ή 

συμβουλές στις υπηρεσίες αυτές και τα όργανά τους, να συμμετέχει σε επισκέψεις στην γενικότερη 

περιοχή των εργασιών και  γενικά να παρέχει κάθε σχετική υποστήριξη που κρίνει χρήσιμη ο εργοδότης. 

Συμβατικός χρόνος εκτέλεσης της σύμβασης είναι από την ημερομηνία πρωτοκόλλησης του 

συμφωνητικού και ανάρτησής του στο ΚΗΜΔΗΣ και για είκοσι τέσσερεις μήνες (24 μήνες). Σε προθεσμία 

ενός μηνός από την ημερομηνία πρωτοκόλλησης του συμφωνητικού και ανάρτησής του στο ΚΗΜΔΗΣ του, 

αν δεν ορίζεται σ΄ αυτό διαφορετικά, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει χρονοδιάγραμμα ανάλογα με 

τις απαιτήσεις των συμβατικών τευχών. Αν η ημερομηνία έναρξης της συμβατικής προθεσμίας παροχής 

υπηρεσιών μετατεθεί χωρίς ευθύνη του αναδόχου και χωρίς να αναφέρεται στην προκήρυξη ή στα τεύχη 

του διαγωνισμού, ο ανάδοχος δικαιούται αντίστοιχη παράταση προθεσμίας». 

6.3 Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης  

Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής που 

συγκροτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρθρου 221141  του ν. 4412/2016, σύμφωνα 
με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στην υπ΄ αριθ. ΔΚΣ 27/07-05-2018 Μελέτη – Ελάχιστοι Ειδικοί Όροι της 

αρμόδιας Δ/νσης Κατασκευών και Συντηρήσεων - Τμήμα Συντηρήσεων ΗΛΜ Εγκαταστάσεων, η οποία 

αποτελεί ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ της παρούσας διακήρυξης (όπως: Αναλυτική περιγραφή του τρόπου παραλαβής 

των παρεχόμενων υπηρεσιών σύμφωνα με τα ισχύοντα υλοποίησης της σύμβασης καθώς και τη 

διαδικασία ελέγχου). 

Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο ως άνω έλεγχος, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο 

ανάδοχος. 

Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται 

πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις 

παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες 
παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλόλητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων και 

συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες. 

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα, με αιτιολογημένη απόφαση του 

αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων 

υπηρεσιών ή/και παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη 

προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής 

υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων της 

σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην 

απόφαση. 

Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με απόφασή του, 
η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 

ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή την 

απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια. 

                                                           
139

 Η ως άνω περίπτωση φαίνεται να αφορά παράταση χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης, άλλως 

τυχόν παράταση -τροποποίηση υπόκειται στις προϋποθέσεις και τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 
140

 Πρβλ. άρθρο 203 (παρ.1γ , 2 και 4) του ν. 4412/2016 
141

 Πρβλ και παρ. 5 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016 
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Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 

πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι σύμφωνα με την παράγραφο 6 του 

άρθρου 218 του ν. 4412/2016. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν 

επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών 

πρωτοκόλλων142.  

6.4  Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση143  

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών ή /και 

παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής μπορεί να 

εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών ή/και παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι σύμφωνα με 

τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η 

αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για 

την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε 

ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 

5.2.2 της παρούσας, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα στην 

προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και 

υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 

 

6.5 Αναπροσαρμογή τιμής144  

Δεν προβλέπεται καμία αναπροσαρμογή τιμής σε ολόκληρη τη διάρκεια της παρούσας σύμβασης.  

 

Θεσσαλονίκη 14/12/2018 

        Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 

 

 

        ΑΝΝΑ ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΟΥ 

                                                           
142

 Για τις υπηρεσίες καθαριότητας -φύλαξης πρβλ άρθρο 68 παρ. 5 εδ. β΄ του ν. 3863/2010 
143

 Άρθρο 220 του ν. 4412/2016 
144

 Άρθρο 53 παρ. 10 του ν. 4412/2016 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΕΕΕΣ (Προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή)- 

[Για συμβάσεις άνω των ορίων: Οι αναθέτουσες αρχές συντάσσουν με τη χρήση της υπηρεσίας eΕΕΕΣ, ήτοι 

της διαδικτυακής πλατφόρμας που διαθέτει η ΕΕ (βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος 2 

του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 της Επιτροπής της 5ης Ιανουαρίου 2016), το πρότυπο ΕΕΕΣ που θα 

ανταποκρίνεται: α] στις καταστάσεις εκείνες για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή, με βάση 

τα έγγραφα της σύμβασης, μπορούν να αποκλεισθούν, καθώς και β) στα  κριτήρια ποιοτικής επιλογής που 

έχουν καθοριστεί με τα ως άνω έγγραφα. Το περιεχόμενο του αρχείου είτε ενσωματώνεται στο κείμενο της 

διακήρυξης, είτε, ως αρχείο PDF, ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, αναρτάται ξεχωριστά ως αναπόσπαστο 

μέρος αυτής. Tο αρχείο XML αναρτάται για την διευκόλυνση των οικονομικών φορέων προκειμένου να 

συντάξουν μέσω της υπηρεσίας eΕΕΕΣ της ΕΕ τη σχετική απάντηση τους.] 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI – Μελέτη ΔΚΣ 27/07-05-2018 «Διετείς Εργασίες Συντήρησης Υδραυλικών και 
Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων Σιντριβανιών Δήμου Θεσσαλονίκης  – προϋπολογισμού 
488.808,00€ με Φ.Π.Α.» 

 

◊ Τεχνική Περιγραφή 

◊ Τιμολόγιο Μελέτης – Α. Γενικοί Όροι, Β. Άρθρα Τιμολογίου 

◊ Προϋπολογισμός 

◊ Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων –Τεχνικές  Προδιαγραφές   

◊ Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς 

◊ Παράρτημα Α – Χάρτες - Φωτογραφίες 

◊ Παράρτημα B – Κάτοψη - Ογκομέτρηση  

◊ Παράρτημα Γ – Έντυπο Αναφοράς Εντόπιση Προβλήματος, Βλάβης για Αντικατάσταση ή Επισκευή 

Αντλίας Ηλεκτροκινητήρα 

◊ Ελάχιστοι Ειδικοί Όροι 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IIΙ – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς (Προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα 
Αρχή)  

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – Τυποποιημένο έντυπο υποβολής προσφυγής  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΕΕΕΣ (Προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή) 

 

Για συμβάσεις άνω των ορίων: Οι αναθέτουσες αρχές συντάσσουν με τη χρήση της 

υπηρεσίας eΕΕΕΣ, ήτοι της διαδικτυακής πλατφόρμας που διαθέτει η ΕΕ (βάσει του 

τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 της Επιτροπής 

της 5ης Ιανουαρίου 2016), το πρότυπο ΕΕΕΣ που θα ανταποκρίνεται: α] στις καταστάσεις 

εκείνες για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή, με βάση τα έγγραφα της 

σύμβασης, μπορούν να αποκλεισθούν, καθώς και β) στα  κριτήρια ποιοτικής επιλογής που 

έχουν καθοριστεί με τα ως άνω έγγραφα. Το περιεχόμενο του αρχείου είτε ενσωματώνεται 

στο κείμενο της διακήρυξης, είτε, ως αρχείο PDF, ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, αναρτάται 

ξεχωριστά ως αναπόσπαστο μέρος αυτής. Tο αρχείο XML αναρτάται για την διευκόλυνση 

των οικονομικών φορέων προκειμένου να συντάξουν μέσω της υπηρεσίας eΕΕΕΣ της ΕΕ τη 

σχετική απάντηση τους. 
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Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο
Προμήθειας (ΕΕΕΠ)
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης
σύμβασης και την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα

Στοιχεία της δημοσίευσης
Για διαδικασίες σύναψης σύμβασης για τις οποίες έχει δημοσιευτεί προκήρυξη
διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πληροφορίες
που απαιτούνται στο μέρος Ι ανακτώνται αυτόματα, υπό την προϋπόθεση ότι
έχει χρησιμοποιηθεί η ηλεκτρονική υπηρεσία ΕΕΕΠ για τη συμπλήρωση του ΕΕΕΠ.
Παρατίθεται η σχετική ανακοίνωση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Αριθμός της προκήρυξης
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 74/2018
Αριθμός ανακοίνωσης στην ΕΕ:
-
URL της ΕΕ
Εθνική επίσημη εφημερίδα
-
Εάν δεν έχει δημοσιευθεί προκήρυξη διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αν δεν υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης εκεί, η
αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας θα πρέπει να συμπληρώσει πληροφορίες
με τις οποίες θα είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας
σύναψης σύμβασης (π.χ. παραπομπή σε δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο)

Ταυτότητα του αγοραστή
Επίσημη ονομασία:
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Χώρα:
Ελλάδα

Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων
Είδος διαδικασίας
Δεν προσδιορίζεται
Τίτλος:

-1-

19PROC004561302 2019-03-05



ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ
Σύντομη περιγραφή:
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 74/2018 - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΔΙΕΤΕΙΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» - ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΔΚΣ 27/07-05-2018
- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 488.808,00€ ΜΕ Φ.Π.Α.
Αριθμός αναφοράς αρχείου που αποδίδεται στον φάκελο από την
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα (εάν υπάρχει):
74/2018

Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Επωνυμία:
-
Οδός και αριθμός:
-
Ταχ. κωδ.:
-
Πόλη:
-
Χώρα:
---
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):
-
Ηλ. ταχ/μείο:
-
Τηλέφωνο:
-
Αρμόδιος ή αρμόδιοι επικοινωνίας:
-
Αριθ. ΦΠΑ, εφόσον υπάρχει:
-
Εάν δεν υπάρχει αριθμός ΦΠΑ, να αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό
ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και υπάρχει
-

-2-
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Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση;
❍ Ναι
❍ Όχι
Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ αποκλειστικότητα: ο οικονομικός
φορέας είναι προστατευόμενο εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»
ή προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων
προστατευόμενης απασχόλησης;
❍ Ναι
❍ Όχι
Ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των εργαζομένων με αναπηρία ή
μειονεκτούντων εργαζομένων;
-
Εφόσον απαιτείται, ορίστε την κατηγορία ή τις κατηγορίες στις οποίες
ανήκουν οι ενδιαφερόμενοι εργαζόμενοι με αναπηρία ή μειονεξία
-

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο
κατάλογο εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο
πιστοποιητικό [π.χ. βάσει εθνικού συστήματος (προ)επιλογής];
❍ Ναι
❍ Όχι     

• Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της παρούσας ενότητας, στην ενότητα
Β και, όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος μέρους, συμπληρώστε
το μέρος V, κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση συμπληρώστε και
υπογράψτε το μέρος VI.

α) να αναφέρετε τον σχετικό αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά
περίπτωση:
-
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται
ηλεκτρονικά, να αναφέρετε:
-
γ) Να αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή
ή η πιστοποίηση και, κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο
κατάλογο:
-

-3-
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δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια
επιλογής;
❍ Ναι
❍ Όχι

• Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV,
ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη
σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της προμήθειας

ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει βεβαίωση
πληρωμής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει
πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή
στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας, μέσω πρόσβασης σε
εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος διατίθεται αυτή
δωρεάν;
❍ Ναι
❍ Όχι
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, να αναφέρετε:
-

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης σύμβασης
από κοινού με άλλους;
❍ Ναι
❍ Όχι

• Μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΕΕΕΠ από τους άλλους
εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς.

α) Να αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στον όμιλο
(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …):
-
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν από
κοινού στη διαδικασία προμήθειας:
-
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία του συμμετέχοντος ομίλου:
-

Ανάλογα με την περίπτωση, ένδειξη για την/τις παρτίδα/ες για τις οποίες
ο οικονομικός φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά:
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-

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα
#1

• Κατά περίπτωση, να αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή
των προσώπων που είναι εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό
φορέα για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης:

Όνομα
-
Επώνυμο
-
Ημερομηνία γέννησης
-
Τόπος γέννησης
-
Οδός και αριθμός:
-
Ταχ. κωδ.:
-
Πόλη:
-
Χώρα:
---
Ηλ. ταχ/μείο:
-
Τηλέφωνο:
-
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα:
-
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία σχετικά με την εκπροσώπηση
(τις μορφές της, την έκταση, τον σκοπό …):
-

Γ: Πληροροφίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων
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Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οντοτήτων
προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται
στο μέρος IV και στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται
στο μέρος V κατωτέρω;
❍ Ναι
❍ Όχι

• Παρακαλείστε να υποβάλετε χωριστό έντυπο ΕΕΕΠ, με τις πληροφορίες
που απαιτούνται σύμφωνα με τα τμήματα Α και Β του παρόντος μέρους,
καθώς και το μέρος ΙΙΙ, για κάθε μία από τις σχετικές οντότητες, δεόντως
συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα από τους ενδιαφερόμενους φορείς.
Σημειώσετε ότι αυτό θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει κάθε τεχνικό
προσωπικό ή τεχνικό φορέα, είτε ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του
οικονομικού φορέα, ιδίως τους υπεύθυνους για τον έλεγχο της ποιότητας
και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή
τις τεχνικές υπηρεσίες που ο οικονομικός φορέας μπορεί να καλέσει για την
εκτέλεση των εργασιών.
Εφόσον είναι σχετικές για τη συγκεκριμένη ικανότητα ή τις ικανότητες στις
οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, παρακαλείστε να συμπεριλάβετε
τις πληροφορίες σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε μία από τις σχετικές
οντότητες.

Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων
δεν στηρίζεται ο οικονομικός φορέας

• (Το τμήμα συμπληρώνεται μόνο αν οι πληροροφίες αυτές ζητούνται ρητώς
από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα).

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε τμήμα της
σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας;
❍ Ναι
❍ Όχι
Εάν ναι και στο μέτρο που είναι γνωστοί, παραθέστε κατάλογο των
προτεινόμενων υπεργολάβων:
-

• Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις
πληροφορίες επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στο μέρος Ι, να
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παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα τμήματα Α και
Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος III για κάθε υπεργολάβο (ή
κατηγορία υπεργολάβων).

Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού

Α: Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες
Στο άρθρο 57 παράγραφος 1 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται οι
ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού
Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού
ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή
ελέγχου σε αυτό για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση με καταδικαστική
απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία
έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Όπως
ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της
24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ
L 300 της 11.11.2008, σ. 42).

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης
-
Αιτιολογία
-
Ο οποίος έχει καταδικαστεί
-
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια
της περιόδου αποκλεισμού.
-
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
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Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Διαφθορά
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού
ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή
ελέγχου σε αυτό για διαφθορά με καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας
περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Όπως ορίζεται στο άρθρο 3
της σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται
υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1 και στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της
απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την
καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003,
σ. 54). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως
ορίζεται στο εθνικό δίκαιο της αναθέτουσας αρχής (του αναθέτοντα φορέα) ή
του οικονομικού φορέα.

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης
-
Αιτιολογία
-
Ο οποίος έχει καταδικαστεί
-
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Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια
της περιόδου αποκλεισμού.
-
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Απάτη
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού
ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή
ελέγχου σε αυτό για απάτη με καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας
περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Κατά την έννοια του άρθρου
1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48).

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης
-
Αιτιολογία
-
Ο οποίος έχει καταδικαστεί
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-
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια
της περιόδου αποκλεισμού.
-
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές
δραστηριότητες
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού
ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων
ή ελέγχου σε αυτό για τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα
με τρομοκρατικές δραστηριότητες με καταδικαστική απόφαση η οποία έχει
εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας
περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Όπως ορίζονται στα άρθρα
1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για
την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο
λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα
εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο.

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
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Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης
-
Αιτιολογία
-
Ο οποίος έχει καταδικαστεί
-
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια
της περιόδου αποκλεισμού.
-
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού
ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή
ελέγχου σε αυτό για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας με καταδικαστική απόφαση η οποία έχει
εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας
περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Όπως ορίζεται στο άρθρο
1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,
της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες
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δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της
25.11.2005, σ.15).

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης
-
Αιτιολογία
-
Ο οποίος έχει καταδικαστεί
-
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια
της περιόδου αποκλεισμού.
-
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού
ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή
ελέγχου σε αυτό για παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων με
καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο
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ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να
ισχύει; Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και
την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων
της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του
Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1).

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης
-
Αιτιολογία
-
Ο οποίος έχει καταδικαστεί
-
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια
της περιόδου αποκλεισμού.
-
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης
Στο άρθρο 57 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται οι
ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού
Καταβολή φόρων
Παρέβη ο οικονομικός φορέας τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή
φόρων, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στο κράτος
μέλος της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη
χώρα εγκατάστασης;

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Οικεία χώρα ή κράτος μέλος
---
Ενεχόμενο ποσό
-
---
Η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με άλλα μέσα εκτός από δικαστική ή
διοικητική απόφαση;
❍ Ναι
❍ Όχι
Εάν η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με δικαστική ή διοικητική
απόφαση, η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
❍ Ναι
❍ Όχι
Να αναφερθεί η ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης της απόφασης.
-
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε
αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού
-
Περιγράψτε ποιά μέσα χρησιμοποιήθηκαν
-
Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει,
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους;
❍ Ναι
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❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Παραβίασε ο οικονομικός φορέας τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την
καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, τόσο στη χώρα στην οποία είναι
εγκατεστημένος όσο και στο κράτος μέλος της αναθέτουσας αρχής ή του
αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα εγκατάστασης;

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Οικεία χώρα ή κράτος μέλος
---
Ενεχόμενο ποσό
-
---
Η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με άλλα μέσα εκτός από δικαστική ή
διοικητική απόφαση;
❍ Ναι
❍ Όχι
Εάν η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με δικαστική ή διοικητική
απόφαση, η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
❍ Ναι
❍ Όχι
Να αναφερθεί η ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης της απόφασης.
-
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Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε
αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού
-
Περιγράψτε ποιά μέσα χρησιμοποιήθηκαν
-
Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει,
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους;
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή
επαγγελματικό παράπτωμα
Στο άρθρο 57 παράγραφος 4 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται οι
ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού
Παραβίαση των υποχρεώσεων στον τομέα του περιβαλλοντικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, παραβιάσει τις υποχρεώσεις του στον
τομέα του περιβαλλοντικού δικαίου; Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της
παρούσας προμήθειας στο εθνικό δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα
της προμήθειας ή στο άρθρο 18 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ.

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
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Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Παραβίαση των υποχρεώσεων στον τομέα του κοινωνικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, παραβιάσει τις υποχρεώσεις του
στον τομέα του κοινωνικού δικαίου; Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της
παρούσας προμήθειας στο εθνικό δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα
της προμήθειας ή στο άρθρο 18 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ.

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Παραβίαση των υποχρεώσεων στους τομείς του εργατικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, παραβιάσει τις υποχρεώσεις του
στον τομέα του εργατικού δικαίου; Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της
παρούσας προμήθειας στο εθνικό δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα
της προμήθειας ή στο άρθρο 18 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ.

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-

-17-

19PROC004561302 2019-03-05



Πτώχευση
Έχει κηρύξει ο οικονομικός φορέας πτώχευση;

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου
εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός
φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Αφερεγγυότητα
Αποτελεί ο οικονομικός φορέας αντικείμενο διαδικασίας αφερεγγυότητας ή
παύσης δραστηριοτήτων;

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου
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εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός
φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Διακανονισμός με τους πιστωτές
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε διακανονισμό με πιστωτές;

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου
εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός
φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
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Εκδότης
-
Κατάσταση ανάλογη της πτώχευσης, δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε ανάλογη της πτώχευσης
κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές
νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις;

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου
εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός
φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Περιουσιακά στοιχεία υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή
Είναι τα περιουσιακά στοιχεία του οικονομικού φορέα υπό αναγκαστική
διαχείριση από εκκαθαριστή ή από δικαστήριο;

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
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Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου
εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός
φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
Έχουν ανασταλεί οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του οικονομικού φορέα;

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου
εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός
φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
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URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του
ανταγωνισμού
Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Ένοχος σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα; Κατά
περίπτωση, βλέπε ορισμούς στο εθνικό δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη ή στα
έγγραφα της προμήθειας.

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Σύγκρουση συμφερόντων λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία
σύναψης της σύμβασης
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Είναι ο οικονομικός φορέας ενήμερος για τυχόν σύγκρουση συμφερόντων, όπως
ορίζεται από την εθνική νομοθεσία, τη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της
προμήθειας, λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης;

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Άμεση ή έμμεση συμμετοχή στην κατάρτιση της παρούσας διαδικασίας
σύναψης σύμβασης
Έχει ο οικονομικός φορέας, ή συνδεόμενη με αυτόν επιχείρηση, παράσχει
συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή την συμβαλλόμενη οντότητα ή έχει κατ’
άλλον τρόπο εμπλακεί στην κατάρτιση της διαδικασίας σύναψης σύμβασης;

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Πρόωρη λήξη, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις
Έχουν επιβληθεί στον οικονομικό φορέα, στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας
σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτουσα αρχή ή προηγούμενης
σύμβασης παραχώρησης, πρόωρη καταγγελία της σύμβασης, αποζημιώσεις ή
άλλες παρόμοιες κυρώσεις;

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Ψευδείς δηλώσεις, απόκρυψη πληροφοριών, ανικανότητα παροχής των
απαιτούμενων εγγράφων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα
της παρούσας διαδικασίας
Ο οικονομικός φορέας:
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α) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των
πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων
αποκλεισμού ή την ικανοποίηση των κριτηρίων επιλογής,
β) έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές,
γ) δεν ήταν σε θέση, χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσει τα απαιτούμενα από
την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα δικαιολογητικά, και
δ) έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα, να αποκτήσει
εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο
πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης της 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 απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής

Α: Καταλληλότητα
Στο άρθρο 58 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται τα
ακόλουθα κριτήρια επιλογής
Εγγραφή στο οικείο επαγγελματικό μητρώο
Είναι εγγεγραμμένος στα επαγγελματικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος
μέλος εγκατάστασής του, όπως περιγράφεται στο παράρτημα XI της οδηγίας
2014/24/ΕΕ· οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη μπορεί να οφείλουν
να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο παράρτημα αυτό.

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
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-
Εκδότης
-
Εγγραφή στο εμπορικό μητρώο
Είναι εγγεγραμμένος στα εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος μέλος
εγκατάστασής του, όπως περιγράφεται στο παράρτημα XI της οδηγίας 2014/24/
ΕΕ· οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη μπορεί να οφείλουν να
συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο παράρτημα αυτό.

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-

Β: Οικονομική και χρηματοδοτική επάρκεια
Στο άρθρο 58 παράγραφος 3 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται τα
ακόλουθα κριτήρια επιλογής
Γενικός ετήσιος κύκλος εργασιών
Ο γενικός ετήσιος κύκλος εργασιών του οικονομικού φορέα για τον αριθμό
οικονομικών ετών που απαιτούνται βάσει της σχετικής προκήρυξης, των
εγγράφων σύναψης της σύμβασης ή του ΕΕΕΠ είναι ο εξής:

Ποσό
-
---
Ημερομηνία έναρξης
-
Ημερομηνία λήξης

-25-

19PROC004561302 2019-03-05



-

Ποσό
-
---
Ημερομηνία έναρξης
-
Ημερομηνία λήξης
-

Ποσό
-
---
Ημερομηνία έναρξης
-
Ημερομηνία λήξης
-

Ποσό
-
---
Ημερομηνία έναρξης
-
Ημερομηνία λήξης
-

Ποσό
-
---
Ημερομηνία έναρξης
-
Ημερομηνία λήξης
-
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Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών
Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του οικονομικού φορέα για τον αριθμό
οικονομικών ετών που απαιτούνται βάσει της σχετικής προκήρυξης, των
εγγράφων σύναψης της σύμβασης ή του ΕΕΕΠ είναι ο εξής:

Αριθμός ετών
-

Μέσος κύκλος εργασιών
-
---

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Ειδικός ετήσιος κύκλος εργασιών
Ο ειδικός ετήσιος κύκλος εργασιών του οικονομικού φορέα στον επιχειρηματικό
τομέα που καλύπτει η σύμβαση για τον αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται
βάσει της σχετικής προκήρυξης, των εγγράφων σύναψης της σύμβασης ή του
ΕΕΕΠ είναι ο εξής:

Ποσό
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-
---
Ημερομηνία έναρξης
-
Ημερομηνία λήξης
-

Ποσό
-
---
Ημερομηνία έναρξης
-
Ημερομηνία λήξης
-

Ποσό
-
---
Ημερομηνία έναρξης
-
Ημερομηνία λήξης
-

Ποσό
-
---
Ημερομηνία έναρξης
-
Ημερομηνία λήξης
-

Ποσό
-
---
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Ημερομηνία έναρξης
-
Ημερομηνία λήξης
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Ειδικός μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών
Ο ειδικός μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του οικονομικού φορέα στον
επιχειρηματικό τομέα που καλύπτει η σύμβαση για τον αριθμό ετών που
απαιτούνται βάσει της σχετικής προκήρυξης, των εγγράφων σύναψης της
σύμβασης ή του ΕΕΕΠ είναι ο εξής:

Αριθμός ετών
-

Μέσος κύκλος εργασιών
-
---

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Στο άρθρο 58 παράγραφος 4 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται τα
ακόλουθα κριτήρια επιλογής
Για τις συμβάσεις υπηρεσιών: επιδόσεις υπηρεσιών του συγκεκριμένου
τύπου
Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών: Κατά τη διάρκεια της περιόδου
αναφοράς, ο οικονομικός φορέας παρείχε τις ακόλουθες κύριες υπηρεσίες του
συγκεκριμένου τύπου. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και
να επιτρέπουν την τεκμηρίωση πείρας που υπερβαίνει τα τρία έτη.

Περιγραφή
-
Ποσό
-
---
Ημερομηνία έναρξης
-
Ημερομηνία λήξης
-
Αποδέκτες
-
 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Τεχνικό προσωπικό ή τεχνικοί φορείς ποιοτικού ελέγχου
Ο οικονομικός φορέας μπορεί να χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό προσωπικό
ή τους ακόλουθους τεχνικούς φορείς, ιδίως τους υπεύθυνους για τον έλεγχο της
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ποιότητας: Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τους τεχνικούς φορείς που δεν
ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις
ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, όπως καθορίζεται στο μέρος II,
ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΕΕΕΠ.

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Τίτλοι σπουδών και επαγγελματικών προσόντων
Ο πάροχος της υπηρεσίας ή ο ίδιος ο ανάδοχος και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις
που καθορίζονται στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα σύναψης της σύμβασης)
το διευθυντικό του προσωπικό διαθέτει τα παρακάτω εκπαιδευτικά και
επαγγελματικά προσόντα του.

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Μηχανήματα, εγκαταστάσεις και τεχνικός εξοπλισμός
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Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεσή του τα ακόλουθα μηχανήματα,
εγκαταστάσεις και τεχνικό εξοπλισμό για την εκτέλεση της σύμβασης:

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Ποσοστό υπεργολαβίας
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, ενδεχομένως, να αναθέσει σε τρίτους
υπό μορφή υπεργολαβίας το ακόλουθο τμήμα (δηλ. ποσοστό) της σύμβασης.
Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει
τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις
ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, τότε θα
πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΕΕΕΠ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε
μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.

Προσδιορίστε
-

Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής
διαχείρισης
Στο άρθρο 62 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται τα
ακόλουθα κριτήρια επιλογής
Πιστοποιητικά από ανεξάρτητους οργανισμούς σχετικά με συστήματα ή
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει πιστοποιητικά
που έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο
οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα συστήματα ή πρότυπα
περιβαλλοντικής διαχείρισης;

Η απάντησή σας
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❍ Ναι
❍ Όχι
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά
μέσα μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά τα συστήματα ή πρότυπα
περιβαλλοντικής διαχείρισης:
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-

Λήξη

Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια
επιλογής υποψηφίων
Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:
Πληροί τα εφαρμοστέα αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή
τους κανόνες, ώστε να περιορίζεται ο αριθμός των υποψηφίων με τον
ακόλουθο τρόπο:

Σε περίπτωση που απαιτούνται ορισμένα πιστοποιητικά ή άλλες
μορφές αποδεικτικών εγγράφων, να αναφέρετε για κάθε ένα αν ο
οικονομικός φορέας έχει τα απαιτούμενα έγγραφα:

Εάν ορισμένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά ή λοιπές μορφές αποδεικτικών
στοιχείων διατίθενται ηλεκτρονικά, αναφέρετε για το καθένα:

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
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Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-

Μέρος VΙ: Τελικές δηλώσεις
Ο οικονομικός φορέας, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει στα
μέρη II έως V ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των
συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.

Ο οικονομικός φορέας, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν
αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις
λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται, εκτός εάν:
α) Η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα
σχετικά δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων
σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν [υπό την προϋπόθεση
ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς
των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή
στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει]. Όπου απαιτείται, πρέπει να υπάρχει
ανάλογη συγκατάθεση πρόσβασης ή
β) Από τις 18 Οκτωβρίου 2018 το αργότερο (ανάλογα με την εθνική
εφαρμογή του άρθρου 59 παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας
2014/24/ΕΕ), η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην
κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.
Ο οικονομικός φορέας δίδει επισήμως τη συγκατάθεσή του στην αναθέτουσα
αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, προκειμένου
να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών που έχουν
υποβληθεί στο μέρος ΙΙΙ και το μέρος IV του παρόντος Ευρωπαϊκού Ενιαίου
Εγγράφου Προμήθειας για τους σκοπούς της διαδικασίας σύναψης σύμβασης,
όπως καθορίζεται στο μέρος Ι.

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή απαιτείται, υπογραφή(-ές):
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Ημερομηνία
-
Τόπος
-
Υπογραφή
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI – Μελέτη ΔΚΣ 27/07-05-2018 «Διετείς Εργασίες Συντήρησης Υδραυλικών 

και Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων Σιντριβανιών Δήμου Θεσσαλονίκης  – 

προϋπολογισμού 488.808,00€ με Φ.Π.Α.» 

 

 

◊ Τεχνική Περιγραφή 

◊ Τιμολόγιο Μελέτης – Α. Γενικοί Όροι, Β. Άρθρα Τιμολογίου 

◊ Προϋπολογισμός 

◊ Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων –Τεχνικές  Προδιαγραφές   

◊ Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς 

◊ Παράρτημα Α – Χάρτες - Φωτογραφίες 

◊ Παράρτημα B – Κάτοψη - Ογκομέτρηση  

◊ Παράρτημα Γ – Έντυπο Αναφοράς Εντόπιση Προβλήματος, Βλάβης για 

Αντικατάσταση ή Επισκευή Αντλίας Ηλεκτροκινητήρα 

◊ Ελάχιστοι Ειδικοί Όροι 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
∆/ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΗΛΜ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
∆ιεύθυνση: Αγγελάκη 13  
Τ.Κ.: 546 21 
Πληροφορίες: κ. Σπ. Μουσούρης 
Τηλέφωνο: 2313318459  
Email: s.moussouris@thessaloniki.gr 
 
 
 

ΠΑΡΟΧΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: 

«∆ιετείς Εργασίες Συντήρησης Υδραυλικών και 
Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων Σιντριβανιών 
∆ήµου Θεσσαλονίκης» 

 

 
 
 

 

                                                                    
 
 
 
 
 
 

ΜΕΛΕΤΗ 
∆ΙΕΤΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ 

∆ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 488.808,00 ΕΥΡΩ 
CPV 50000000-5 

Πηγή χρηµατοδότησης: ίδιοι πόροι 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
-Τεχνική Περιγραφή 
-Τιµολόγιο 
-Προϋπολογισµός 
-ΤΣΥ-Τεχνικές προδιαγραφές 
-ΥΟΠ 
-Παράρτηµα Α  
-Παράρτηµα Β 
-Παράρτηµα Γ 
 

Οικονοµικό Έτος: 2018 
∆απάνη: 488.808,00 € 
Αριθ. Μελέτης: ∆ΚΣ 27 / 7-05-2018 
ΚΑ: 30.02/6262.01.01 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
∆/ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΗΛΜ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
∆ιεύθυνση: Αγγελάκη 13  
Τ.Κ.: 546 21 
Πληροφορίες: κ. Σπ. Μουσούρης 
Τηλέφωνο: 2313318459  
Email: s.moussouris@thessaloniki.gr 
 
 
 

ΠΑΡΟΧΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: 

«∆ιετείς Εργασίες Συντήρησης Υδραυλικών και 
Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων Σιντριβανιών 
∆ήµου Θεσσαλονίκης» 

 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 
 
Ο ∆ήµος έχει κατασκευάσει σε πάρκα και πλατείες διάφορα σιντριβάνια, διαφόρων µεγεθών, µε λεκάνες µιας 
στάθµης ή περισσοτέρων,  µε ηλεκτροµηχανολογικούς εξοπλισµούς για την δηµιουργία σύνθετων και 
πολυσύνθετων υδάτινων πιδάκων. 
 
Με τη µελέτη αυτή προβλέπεται η εκτέλεση των εργασιών προληπτικής και κατασταλτικής συντήρησης του 
ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού, των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και των υδραυλικών εγκαταστάσεων 
των σιντριβανιών. Ενδεικτικά αναφέρουµε ότι ο ανάδοχος της εργασίας θα πρέπει να εκτελεί σε τακτά χρονικά 
διαστήµατα (ανά εβδοµάδα, µήνα και εξάµηνο αναλόγως) εργασίες καθαρισµού, αφαλάτωσης, χλωρίωσης, 
ελέγχου, ρύθµισης και επισκευής όλου του ηλεκτροµηχανολογικού-ηλεκτρονικού εξοπλισµού και των 
ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων (δηλαδή αντλίες, ακροφύσια, βάνες, ηλεκτροκινητήρες, ηλεκτρολογικούς 
πίνακες µε ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά όργανα, ρυθµιστές στροφών, καλώδια, αισθητήρια, προβολείς και 
φωτιστικά σιντριβανιών, κλπ), καθώς και των υδραυλικών εγκαταστάσεων (σωληνώσεις, δικλείδες, 
ηλεκτροβάνες, δεξαµενές νερού κλπ). 
 
Λεπτοµερής περιγραφή και αναλυτική αναφορά των εργασιών, που θα εκτελούνται κατά την διάρκεια ανάθεσης, 
υπάρχει στο τεύχος τεχνικών προδιαγραφών της παρούσας µελέτης.  
Επίσης ο ανάδοχος θα παρεµβαίνει κατασταλτικά στην περίπτωση απρόοπτων και απρόβλεπτων συµβάντων 
και γεγονότων και θα µεριµνά για την επιδιόρθωση της σχετικής βλάβης και την αποκατάσταση της οµαλής 
λειτουργίας των σιντριβανιών. 
 
Η εκτέλεση των εργασιών θα χρηµατοδοτηθεί από ιδίους πόρους του  ∆ήµου και θα εκτελεστεί  σύµφωνα µε το 
Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’): ∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) και το Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και 
Κοινοτήτων» 
 
 
 

 
 

Οικονοµικό Έτος: 2018 
∆απάνη: 488.808,00 € 
Αριθ. Μελέτης: ∆ΚΣ 27 / 7-05-2018 
ΚΑ: 30.02/6262.01.01 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,   09 - 10 – 2018 
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 

 

 

 

 

Σπυρίδων Μουσούρης 
Μηχανολόγος Μηχανικός  

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,   09 - 10 – 2018 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΗΛΜ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 

 

Σπυρίδων Μουσούρης 
Μηχανολόγος Μηχανικός  

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,  09 - 10 – 2018 
ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ 

0 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
∆/ΝΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ  
ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ  

 
 

Μαρία Ιορδανίδου 
Αρχιτέκτων Μηχανικός 

µε Α΄ βαθµό 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
∆/ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΗΛΜ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
∆ιεύθυνση: Αγγελάκη 13  
Τ.Κ.: 546 21 
Πληροφορίες: κ. Σπ. Μουσούρης 
Τηλέφωνο: 2313318459  
Email: s.moussouris@thessaloniki.gr 
 
 

ΠΑΡΟΧΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: 

«∆ιετείς Εργασίες Συντήρησης Υδραυλικών και 
Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων Σιντριβανιών 
∆ήµου Θεσσαλονίκης» 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 
Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 
1. Οι τιµές του παρόντος τιµολογίου αναφέρονται σε µονάδες τελειωµένης εργασίας.  Θεωρούνται πλήρεις από κάθε 
άποψη, ισχύουν για όλες τις εργασίες στις περιοχές των σιντριβανιών-εγκαταστάσεων του τίτλου ανεξάρτητα από την θέση 
και την έκτασή τους και περιλαµβάνουν: 

α.  Όλες τις απαιτούµενες δαπάνες για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας σύµφωνα µε τους 
όρους του παρόντος και των υπολοίπων τευχών όπως αυτά αναφέρονται στην διακήρυξη. 
β.  Κάθε γενική δαπάνη, µη κατονοµαζόµενη ρητώς αλλά απαραίτητη για την πλήρη εκτέλεση της ανωτέρω 
µονάδας κάθε εργασίας.  Καµία αξίωση ή αµφισβήτηση σχετική µε το είδος και την απόδοση των µηχανηµάτων, 
την ειδικότητα και τον αριθµό του εργατοτεχνικού προσωπικού και την δυνατότητα χρησιµοποιήσεως ή µη 
µηχανικών µέσων, δεν µπορεί να θεµελιωθεί. 

2. Μεταξύ των παραπάνω δαπανών αναφέρεται ότι περιλαµβάνονται: 
α. ∆απάνες µεταφοράς στον τόπο χρήσης, αποθήκευσης, φύλαξης, επεξεργασίας, προσέγγισης, ενσωµάτωσης, 
φθοράς και αποµείωσης, όλων των απαιτούµενων για το έργο υλικών, µε όλες τις απαιτούµενες 
φορτοεκφορτώσεις διακινήσεις κλπ µέχρι πλήρους ενσωµάτωσης των. 
β.  Οι δαπάνες µισθών, ηµεροµισθίων, υπερωριών, αποζηµιώσεων για εργασίες κατά τις νυχτερινές ώρες και 
εξαιρέσιµες ηµέρες, ασφαλίσεως υπέρ ΙΚΑ, ΤΕΑΕ∆ΞΕ κ.λ.π. δώρων εορτών, επιδόµατος αδείας, αποζηµιώσεων 
λόγω απολύσεως κλπ του πάσης φύσεως ειδικευµένου και µη προσωπικού γραφείων εργοταξίων, µηχανηµάτων 
συνεργείων κ.λ.π., οι οποίες δαπάνες αφορούν την εκτέλεση όλων των κυρίων και βοηθητικών εργασιών για την 
πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των υπηρεσιών. 
γ.  Οι δαπάνες συντήρησης των απαιτουµένων για τις εργασίες µηχανηµάτων, µηχανικών σκευών, µέσων, 
οργάνων, εργαλείων και κάθε άλλου είδους ατοµικών και οµαδικών εφοδίων προστασίας και ασφάλειας 
προσωπικού. 
δ.  Οι εισφορές κάθε µορφής, καταβολές και οι υπόλοιπες επιβαρύνσεις αυτών των διαφόρων ασφαλιστικών 
Οργανισµών και άλλων ταµείων κυρίας ή επικουρικής ασφάλισης όπως επίσης και κάθε νόµιµη υποχρέωση ή 
επιβάρυνση που γενικά αφορά την εκτέλεση των κυρίων και βοηθητικών εργασιών µε σκοπό την πλήρη και 
έντεχνη εκτέλεση κάθε εργασίας που προβλέπεται στην τιµή µονάδος του τιµολογίου. 
ε.  Οι δαπάνες για τυχόν υλοποίηση προγράµµατος εκπαίδευσης του προσωπικού του καθώς και οι δαπάνες 
έκδοσης όλων των απαραιτήτων αδειών (ΜΠΕ, ∆ιάθεσης αποβλήτων κλπ). 
στ.  Οι δαπάνες στα αναφερόµενα στο άρθρο 72 του Ν.4412 και κάθε δαπάνη σύµφωνα µε την ισχύουσα 
νοµοθεσία. 
ζ.  Η δαπάνη για µετάκληση οιωνδήποτε ειδικών όποτε απαιτηθεί για την επίλυση διχογνωµιών µεταξύ αναδόχου 
και επίβλεψης. 
η.  Η δαπάνη για τη λήψη όλων των προληπτικών µέτρων Υγιεινής και ιατρικής περιθάλψεως για το εργαζόµενο 
προσωπικό  που απασχολείται ως επί το πλείστον κάτω από δυσµενείς συνθήκες. 
θ.  Η δαπάνη για τη λήψη όλων των ενδεδειγµένων µέτρων ασφαλείας 
ι.  Η δαπάνη για την ασφάλιση ή αποζηµίωση έναντι ατυχηµάτων του αναδόχου ή του προσωπικού ή επί 
περιουσίας τρίτων. 

Οικονοµικό Έτος: 2018 
∆απάνη: 488.808,00 € 
Αριθ. Μελέτης: ∆ΚΣ 27 / 7-05-2018 
ΚΑ: 30.02/6262.01.01 
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ια.  Η δαπάνη για την τήρηση πλήρων στατιστικών στοιχείων από τον ανάδοχο, ηµερολόγιο λειτουργίας και 
σύνταξη εκθέσεων και αναφορών που απαιτούνται ή τυχόν απαιτηθούν από την εποπτεία. 

Β. ΑΡΘΡΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 
 
ΑΡΘΡΟ 1ο  
 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ 

ΧΕΙΜΑΡΑΣ. 
Το κατ’ αποκοπή τίµηµα, δωδεκαµήνου (12 µήνες), για την συντήρηση και λειτουργία των υδραυλικών και ηλεκτρολογικών 
εγκαταστάσεων, του ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού και γενικώς του υδάτινου µέρους του σιντριβανιού του Πάρκου 
Χειµάρας, περιλαµβάνει όλες τις δαπάνες για την παροχή της υπηρεσίας όπως αυτή περιγράφεται στη ∆ιακήρυξη, Γενική 
Συγγραφή Υποχρεώσεων, Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων-Τεχνικές Προδιαγραφές, Τεχνική Περιγραφή και τα λοιπά 
συµβατικά τεύχη.  
Στην δαπάνη περιλαµβάνεται επίσης: α) το κόστος όλων των αναγκαίων για την συντήρηση χηµικών υλικών, όπως χλώριο 
χηµικά αφαλάτωσης κλπ, β) το κόστος όλων των απαιτούµενων υλικών, µικροϋλικών και µικροεξαρτηµάτων (όπως λάµπες 
και διαφάνειες προβολέων, βίδες, κόλλες, τσιµούχες, κανάβι, ελαστικοί δακτύλιοι στεγανοποίησης, ηλεκτροβάνες, 
δικλείδες, µικροαυτόµατοι, ηλεκτρονόµοι, ασφάλειες, αισθητήρες, ακροφύσια κλπ), γ) όλων των εξαρτηµάτων ή και 
ολόκληρων των συσκευών του ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις εγγύησης (όπως 
αντλίες, ρυθµιστές στροφών-inverter, προβολείς κλπ)  
∆εν περιλαµβάνεται α) η δαπάνη συντήρησης των οικοδοµικών µερών των σιντριβανιών όπως µάρµαρα, ψηφίδα, µέρη 
από σκυρόδεµα κλπ µε εξαίρεση όλα τα µεταλλικά µέρη από ανοξείδωτο χάλυβα η συντήρηση των οποίων περιλαµβάνεται 
στην τιµή, β) δαπάνη για αποκατάσταση ζηµιών και φθορών που προέρχονται από βανδαλισµούς και θεοµηνίες. 
  
(Κατ’ αποκοπή τιµή για δώδεκα (12) µήνες) 
 
ΕΥΡΩ  ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. € 4.000,00 

 
ΑΡΘΡΟ 2ο  
 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ 

ΚΑΟΥ∆Η. 
Το κατ’ αποκοπή τίµηµα, δωδεκαµήνου (12 µήνες), για την συντήρηση και λειτουργία των υδραυλικών και ηλεκτρολογικών 
εγκαταστάσεων, του ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού και γενικώς του υδάτινου µέρους του σιντριβανιού του Πάρκου 
Καούδη, περιλαµβάνει όλες τις δαπάνες για την παροχή της υπηρεσίας όπως αυτή περιγράφεται στη ∆ιακήρυξη, Γενική 
Συγγραφή Υποχρεώσεων, Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων-Τεχνικές Προδιαγραφές, Τεχνική Περιγραφή και τα λοιπά 
συµβατικά τεύχη.  
Στην δαπάνη περιλαµβάνεται επίσης: α) το κόστος όλων των αναγκαίων για την συντήρηση χηµικών υλικών, όπως χλώριο 
χηµικά αφαλάτωσης κλπ, β) το κόστος όλων των απαιτούµενων υλικών, µικροϋλικών και µικροεξαρτηµάτων (όπως λάµπες 
και διαφάνειες προβολέων, βίδες, κόλλες, τσιµούχες, κανάβι, ελαστικοί δακτύλιοι στεγανοποίησης, ηλεκτροβάνες, 
δικλείδες, µικροαυτόµατοι, ηλεκτρονόµοι, ασφάλειες, αισθητήρες, ακροφύσια κλπ), γ) όλων των εξαρτηµάτων ή και 
ολόκληρων των συσκευών του ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις εγγύησης (όπως 
αντλίες, ρυθµιστές στροφών-inverter, προβολείς κλπ)  
∆εν περιλαµβάνεται α) η δαπάνη συντήρησης των οικοδοµικών µερών των σιντριβανιών όπως µάρµαρα, ψηφίδα, µέρη 
από σκυρόδεµα κλπ µε εξαίρεση όλα τα µεταλλικά µέρη από ανοξείδωτο χάλυβα η συντήρηση των οποίων περιλαµβάνεται 
στην τιµή, β) δαπάνη για αποκατάσταση ζηµιών και φθορών που προέρχονται από βανδαλισµούς και θεοµηνίες. 
  
(Κατ’ αποκοπή τιµή για δώδεκα (12) µήνες) 
 
ΕΥΡΩ  ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΚΑΙ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.  € 3.500,00 

 
ΑΡΘΡΟ 3ο  
 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ 

ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΘΩΝΟΣ. 
Το κατ’ αποκοπή τίµηµα, δωδεκαµήνου (12 µήνες), για την συντήρηση και λειτουργία των υδραυλικών και ηλεκτρολογικών 
εγκαταστάσεων, του ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού και γενικώς του υδάτινου µέρους του σιντριβανιού της Πλατείας 
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Άθωνος, περιλαµβάνει όλες τις δαπάνες για την παροχή της υπηρεσίας όπως αυτή περιγράφεται στη ∆ιακήρυξη, Γενική 
Συγγραφή Υποχρεώσεων, Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων-Τεχνικές Προδιαγραφές, Τεχνική Περιγραφή και τα λοιπά 
συµβατικά τεύχη.  
Στην δαπάνη περιλαµβάνεται επίσης: α) το κόστος όλων των αναγκαίων για την συντήρηση χηµικών υλικών, όπως χλώριο 
χηµικά αφαλάτωσης κλπ, β) το κόστος όλων των απαιτούµενων υλικών, µικροϋλικών και µικροεξαρτηµάτων (όπως λάµπες 
και διαφάνειες προβολέων, βίδες, κόλλες, τσιµούχες, κανάβι, ελαστικοί δακτύλιοι στεγανοποίησης, ηλεκτροβάνες, 
δικλείδες, µικροαυτόµατοι, ηλεκτρονόµοι, ασφάλειες, αισθητήρες, ακροφύσια κλπ), γ) όλων των εξαρτηµάτων ή και 
ολόκληρων των συσκευών του ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις εγγύησης (όπως 
αντλίες, ρυθµιστές στροφών-inverter, προβολείς κλπ)  
∆εν περιλαµβάνεται α) η δαπάνη συντήρησης των οικοδοµικών µερών των σιντριβανιών όπως µάρµαρα, ψηφίδα, µέρη 
από σκυρόδεµα κλπ µε εξαίρεση όλα τα µεταλλικά µέρη από ανοξείδωτο χάλυβα η συντήρηση των οποίων περιλαµβάνεται 
στην τιµή, β) δαπάνη για αποκατάσταση ζηµιών και φθορών που προέρχονται από βανδαλισµούς και θεοµηνίες. 
  
(Κατ’ αποκοπή τιµή για δώδεκα (12) µήνες) 
 
ΕΥΡΩ  ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΕΥΡΩ Φ.Π.Α. € 5.000,00 

 
ΑΡΘΡΟ 4ο  
 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ 

ΧΑΡΙΛΑΟΥ. 
Το κατ’ αποκοπή τίµηµα, δωδεκαµήνου (12 µήνες), για την συντήρηση και λειτουργία των υδραυλικών και ηλεκτρολογικών 
εγκαταστάσεων, του ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού και γενικώς του υδάτινου µέρους του σιντριβανιού του Πάρκου 
Χαριλάου, περιλαµβάνει όλες τις δαπάνες για την παροχή της υπηρεσίας όπως αυτή περιγράφεται στη ∆ιακήρυξη, Γενική 
Συγγραφή Υποχρεώσεων, Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων-Τεχνικές Προδιαγραφές, Τεχνική Περιγραφή και τα λοιπά 
συµβατικά τεύχη.  
Στην δαπάνη περιλαµβάνεται επίσης: α) το κόστος όλων των αναγκαίων για την συντήρηση χηµικών υλικών, όπως χλώριο 
χηµικά αφαλάτωσης κλπ, β) το κόστος όλων των απαιτούµενων υλικών, µικροϋλικών και µικροεξαρτηµάτων (όπως λάµπες 
και διαφάνειες προβολέων, βίδες, κόλλες, τσιµούχες, κανάβι, ελαστικοί δακτύλιοι στεγανοποίησης, ηλεκτροβάνες, 
δικλείδες, µικροαυτόµατοι, ηλεκτρονόµοι, ασφάλειες, αισθητήρες, ακροφύσια κλπ), γ) όλων των εξαρτηµάτων ή και 
ολόκληρων των συσκευών του ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις εγγύησης (όπως 
αντλίες, ρυθµιστές στροφών-inverter, προβολείς κλπ)  
∆εν περιλαµβάνεται α) η δαπάνη συντήρησης των οικοδοµικών µερών των σιντριβανιών όπως µάρµαρα, ψηφίδα, µέρη 
από σκυρόδεµα κλπ µε εξαίρεση όλα τα µεταλλικά µέρη από ανοξείδωτο χάλυβα η συντήρηση των οποίων περιλαµβάνεται 
στην τιµή, β) δαπάνη για αποκατάσταση ζηµιών και φθορών που προέρχονται από βανδαλισµούς και θεοµηνίες. 
  
(Κατ’ αποκοπή τιµή για δώδεκα (12) µήνες) 
 
ΕΥΡΩ  ΕΞΗ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. € 6.000,00 

 
ΑΡΘΡΟ 5ο  
 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ 

ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΜΜΟΥΛΙΑΝΗΣ. 
Το κατ’ αποκοπή τίµηµα, δωδεκαµήνου (12 µήνες), για την συντήρηση και λειτουργία των υδραυλικών και ηλεκτρολογικών 
εγκαταστάσεων, του ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού και γενικώς του υδάτινου µέρους του σιντριβανιού της Πλατείας 
Αµµουλιανής, περιλαµβάνει όλες τις δαπάνες για την παροχή της υπηρεσίας όπως αυτή περιγράφεται στη ∆ιακήρυξη, 
Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων, Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων-Τεχνικές Προδιαγραφές, Τεχνική Περιγραφή και τα 
λοιπά συµβατικά τεύχη.  
Στην δαπάνη περιλαµβάνεται επίσης: α) το κόστος όλων των αναγκαίων για την συντήρηση χηµικών υλικών, όπως χλώριο 
χηµικά αφαλάτωσης κλπ, β) το κόστος όλων των απαιτούµενων υλικών, µικροϋλικών και µικροεξαρτηµάτων (όπως λάµπες 
και διαφάνειες προβολέων, βίδες, κόλλες, τσιµούχες, κανάβι, ελαστικοί δακτύλιοι στεγανοποίησης, ηλεκτροβάνες, 
δικλείδες, µικροαυτόµατοι, ηλεκτρονόµοι, ασφάλειες, αισθητήρες, ακροφύσια κλπ), γ) όλων των εξαρτηµάτων ή και 
ολόκληρων των συσκευών του ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις εγγύησης (όπως 
αντλίες, ρυθµιστές στροφών-inverter, προβολείς κλπ)  
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∆εν περιλαµβάνεται α) η δαπάνη συντήρησης των οικοδοµικών µερών των σιντριβανιών όπως µάρµαρα, ψηφίδα, µέρη 
από σκυρόδεµα κλπ µε εξαίρεση όλα τα µεταλλικά µέρη από ανοξείδωτο χάλυβα η συντήρηση των οποίων περιλαµβάνεται 
στην τιµή, β) δαπάνη για αποκατάσταση ζηµιών και φθορών που προέρχονται από βανδαλισµούς και θεοµηνίες. 
  
(Κατ’ αποκοπή τιµή για δώδεκα (12) µήνες) 
 
ΕΥΡΩ  ΕΞΗ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. € 6.000,00 

 
ΑΡΘΡΟ 6ο  
 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ 

ΛΟΥΟΜΕΝΗΣ. 
Το κατ’ αποκοπή τίµηµα, δωδεκαµήνου (12 µήνες), για την συντήρηση και λειτουργία των υδραυλικών και ηλεκτρολογικών 
εγκαταστάσεων, του ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού και γενικώς του υδάτινου µέρους του σιντριβανιού του Πάρκου 
Λουοµένης, περιλαµβάνει όλες τις δαπάνες για την παροχή της υπηρεσίας όπως αυτή περιγράφεται στη ∆ιακήρυξη, Γενική 
Συγγραφή Υποχρεώσεων, Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων-Τεχνικές Προδιαγραφές, Τεχνική Περιγραφή και τα λοιπά 
συµβατικά τεύχη.  
Στην δαπάνη περιλαµβάνεται επίσης: α) το κόστος όλων των αναγκαίων για την συντήρηση χηµικών υλικών, όπως χλώριο 
χηµικά αφαλάτωσης κλπ, β) το κόστος όλων των απαιτούµενων υλικών, µικροϋλικών και µικροεξαρτηµάτων (όπως λάµπες 
και διαφάνειες προβολέων, βίδες, κόλλες, τσιµούχες, κανάβι, ελαστικοί δακτύλιοι στεγανοποίησης, ηλεκτροβάνες, 
δικλείδες, µικροαυτόµατοι, ηλεκτρονόµοι, ασφάλειες, αισθητήρες, ακροφύσια κλπ), γ) όλων των εξαρτηµάτων ή και 
ολόκληρων των συσκευών του ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις εγγύησης (όπως 
αντλίες, ρυθµιστές στροφών-inverter, προβολείς κλπ)  
∆εν περιλαµβάνεται α) η δαπάνη συντήρησης των οικοδοµικών µερών των σιντριβανιών όπως µάρµαρα, ψηφίδα, µέρη 
από σκυρόδεµα κλπ µε εξαίρεση όλα τα µεταλλικά µέρη από ανοξείδωτο χάλυβα η συντήρηση των οποίων περιλαµβάνεται 
στην τιµή, β) δαπάνη για αποκατάσταση ζηµιών και φθορών που προέρχονται από βανδαλισµούς και θεοµηνίες. 
  
(Κατ’ αποκοπή τιµή για δώδεκα (12) µήνες) 
 
ΕΥΡΩ  ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. € 7.000,00 

 
ΑΡΘΡΟ 7ο  
 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ 

Χ.Α.Ν.Θ. 
Το κατ’ αποκοπή τίµηµα, δωδεκαµήνου (12 µήνες), για την συντήρηση και λειτουργία των υδραυλικών και ηλεκτρολογικών 
εγκαταστάσεων, του ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού και γενικώς του υδάτινου µέρους του σιντριβανιού του Πάρκου 
Χ.Α.Ν.Θ., περιλαµβάνει όλες τις δαπάνες για την παροχή της υπηρεσίας όπως αυτή περιγράφεται στη ∆ιακήρυξη, Γενική 
Συγγραφή Υποχρεώσεων, Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων-Τεχνικές Προδιαγραφές, Τεχνική Περιγραφή και τα λοιπά 
συµβατικά τεύχη.  
Στην δαπάνη περιλαµβάνεται επίσης: α) το κόστος όλων των αναγκαίων για την συντήρηση χηµικών υλικών, όπως χλώριο 
χηµικά αφαλάτωσης κλπ, β) το κόστος όλων των απαιτούµενων υλικών, µικροϋλικών και µικροεξαρτηµάτων (όπως λάµπες 
και διαφάνειες προβολέων, βίδες, κόλλες, τσιµούχες, κανάβι, ελαστικοί δακτύλιοι στεγανοποίησης, ηλεκτροβάνες, 
δικλείδες, µικροαυτόµατοι, ηλεκτρονόµοι, ασφάλειες, αισθητήρες, ακροφύσια κλπ), γ) όλων των εξαρτηµάτων ή και 
ολόκληρων των συσκευών του ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις εγγύησης (όπως 
αντλίες, ρυθµιστές στροφών-inverter, προβολείς κλπ)  
∆εν περιλαµβάνεται α) η δαπάνη συντήρησης των οικοδοµικών µερών των σιντριβανιών όπως µάρµαρα, ψηφίδα, µέρη 
από σκυρόδεµα κλπ µε εξαίρεση όλα τα µεταλλικά µέρη από ανοξείδωτο χάλυβα η συντήρηση των οποίων περιλαµβάνεται 
στην τιµή, β) δαπάνη για αποκατάσταση ζηµιών και φθορών που προέρχονται από βανδαλισµούς και θεοµηνίες. 
  
(Κατ’ αποκοπή τιµή για δώδεκα (12) µήνες) 
 
ΕΥΡΩ  ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. € 8.000,00 

 
ΑΡΘΡΟ 8ο  
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ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ 
ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ. 

Το κατ’ αποκοπή τίµηµα, δωδεκαµήνου (12 µήνες), για την συντήρηση και λειτουργία των υδραυλικών και ηλεκτρολογικών 
εγκαταστάσεων, του ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού και γενικώς του υδάτινου µέρους του σιντριβανιού του Πάρκου Αγ. 
Μαρίνας, περιλαµβάνει όλες τις δαπάνες για την παροχή της υπηρεσίας όπως αυτή περιγράφεται στη ∆ιακήρυξη, Γενική 
Συγγραφή Υποχρεώσεων, Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων-Τεχνικές Προδιαγραφές, Τεχνική Περιγραφή και τα λοιπά 
συµβατικά τεύχη.  
Στην δαπάνη περιλαµβάνεται επίσης: α) το κόστος όλων των αναγκαίων για την συντήρηση χηµικών υλικών, όπως χλώριο 
χηµικά αφαλάτωσης κλπ, β) το κόστος όλων των απαιτούµενων υλικών, µικροϋλικών και µικροεξαρτηµάτων (όπως λάµπες 
και διαφάνειες προβολέων, βίδες, κόλλες, τσιµούχες, κανάβι, ελαστικοί δακτύλιοι στεγανοποίησης, ηλεκτροβάνες, 
δικλείδες, µικροαυτόµατοι, ηλεκτρονόµοι, ασφάλειες, αισθητήρες, ακροφύσια κλπ), γ) όλων των εξαρτηµάτων ή και 
ολόκληρων των συσκευών του ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις εγγύησης (όπως 
αντλίες, ρυθµιστές στροφών-inverter, προβολείς κλπ)  
∆εν περιλαµβάνεται α) η δαπάνη συντήρησης των οικοδοµικών µερών των σιντριβανιών όπως µάρµαρα, ψηφίδα, µέρη 
από σκυρόδεµα κλπ µε εξαίρεση όλα τα µεταλλικά µέρη από ανοξείδωτο χάλυβα η συντήρηση των οποίων περιλαµβάνεται 
στην τιµή, β) δαπάνη για αποκατάσταση ζηµιών και φθορών που προέρχονται από βανδαλισµούς και θεοµηνίες. 
  
(Κατ’ αποκοπή τιµή για δώδεκα (12) µήνες) 
 
ΕΥΡΩ  ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. € 4.000,00 

 
ΑΡΘΡΟ 9ο  
 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ 

ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΓΑΛΟΠΟΥΛΟΥ. 
Το κατ’ αποκοπή τίµηµα, δωδεκαµήνου (12 µήνες), για την συντήρηση και λειτουργία των υδραυλικών και ηλεκτρολογικών 
εγκαταστάσεων, του ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού και γενικώς του υδάτινου µέρους του σιντριβανιού της Πλατείας 
Γαλοπούλου, περιλαµβάνει όλες τις δαπάνες για την παροχή της υπηρεσίας όπως αυτή περιγράφεται στη ∆ιακήρυξη, 
Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων, Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων-Τεχνικές Προδιαγραφές, Τεχνική Περιγραφή και τα 
λοιπά συµβατικά τεύχη.  
Στην δαπάνη περιλαµβάνεται επίσης: α) το κόστος όλων των αναγκαίων για την συντήρηση χηµικών υλικών, όπως χλώριο 
χηµικά αφαλάτωσης κλπ, β) το κόστος όλων των απαιτούµενων υλικών, µικροϋλικών και µικροεξαρτηµάτων (όπως λάµπες 
και διαφάνειες προβολέων, βίδες, κόλλες, τσιµούχες, κανάβι, ελαστικοί δακτύλιοι στεγανοποίησης, ηλεκτροβάνες, 
δικλείδες, µικροαυτόµατοι, ηλεκτρονόµοι, ασφάλειες, αισθητήρες, ακροφύσια κλπ), γ) όλων των εξαρτηµάτων ή και 
ολόκληρων των συσκευών του ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις εγγύησης (όπως 
αντλίες, ρυθµιστές στροφών-inverter, προβολείς κλπ)  
∆εν περιλαµβάνεται α) η δαπάνη συντήρησης των οικοδοµικών µερών των σιντριβανιών όπως µάρµαρα, ψηφίδα, µέρη 
από σκυρόδεµα κλπ µε εξαίρεση όλα τα µεταλλικά µέρη από ανοξείδωτο χάλυβα η συντήρηση των οποίων περιλαµβάνεται 
στην τιµή, β) δαπάνη για αποκατάσταση ζηµιών και φθορών που προέρχονται από βανδαλισµούς και θεοµηνίες. 
  
(Κατ’ αποκοπή τιµή για δώδεκα (12) µήνες) 
 
ΕΥΡΩ  ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΚΑΙ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. € 3.500,00 

 
ΑΡΘΡΟ 10ο  
 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ 

ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΝΤΙΓΟΝΙ∆ΩΝ. 
Το κατ’ αποκοπή τίµηµα, δωδεκαµήνου (12 µήνες), για την συντήρηση και λειτουργία των υδραυλικών και ηλεκτρολογικών 
εγκαταστάσεων, του ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού και γενικώς του υδάτινου µέρους του σιντριβανιού της Πλατείας 
Αντιγονιδών, περιλαµβάνει όλες τις δαπάνες για την παροχή της υπηρεσίας όπως αυτή περιγράφεται στη ∆ιακήρυξη, 
Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων, Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων-Τεχνικές Προδιαγραφές, Τεχνική Περιγραφή και τα 
λοιπά συµβατικά τεύχη.  
Στην δαπάνη περιλαµβάνεται επίσης: α) το κόστος όλων των αναγκαίων για την συντήρηση χηµικών υλικών, όπως χλώριο 
χηµικά αφαλάτωσης κλπ, β) το κόστος όλων των απαιτούµενων υλικών, µικροϋλικών και µικροεξαρτηµάτων (όπως λάµπες 
και διαφάνειες προβολέων, βίδες, κόλλες, τσιµούχες, κανάβι, ελαστικοί δακτύλιοι στεγανοποίησης, ηλεκτροβάνες, 
δικλείδες, µικροαυτόµατοι, ηλεκτρονόµοι, ασφάλειες, αισθητήρες, ακροφύσια κλπ), γ) όλων των εξαρτηµάτων ή και 
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ολόκληρων των συσκευών του ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις εγγύησης (όπως 
αντλίες, ρυθµιστές στροφών-inverter, προβολείς κλπ)  
∆εν περιλαµβάνεται α) η δαπάνη συντήρησης των οικοδοµικών µερών των σιντριβανιών όπως µάρµαρα, ψηφίδα, µέρη 
από σκυρόδεµα κλπ µε εξαίρεση όλα τα µεταλλικά µέρη από ανοξείδωτο χάλυβα η συντήρηση των οποίων περιλαµβάνεται 
στην τιµή, β) δαπάνη για αποκατάσταση ζηµιών και φθορών που προέρχονται από βανδαλισµούς και θεοµηνίες. 
  
(Κατ’ αποκοπή τιµή για δώδεκα (12) µήνες) 
 
ΕΥΡΩ  ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. € 5.000,00 

 
ΑΡΘΡΟ 11ο  
 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ 

ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓ. ΦΩΤΙΟΥ. 
Το κατ’ αποκοπή τίµηµα, δωδεκαµήνου (12 µήνες), για την συντήρηση και λειτουργία των υδραυλικών και ηλεκτρολογικών 
εγκαταστάσεων, του ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού και γενικώς του υδάτινου µέρους του σιντριβανιού της Πλατείας 
Αγ. Φωτίου, περιλαµβάνει όλες τις δαπάνες για την παροχή της υπηρεσίας όπως αυτή περιγράφεται στη ∆ιακήρυξη, Γενική 
Συγγραφή Υποχρεώσεων, Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων-Τεχνικές Προδιαγραφές, Τεχνική Περιγραφή και τα λοιπά 
συµβατικά τεύχη.  
Στην δαπάνη περιλαµβάνεται επίσης: α) το κόστος όλων των αναγκαίων για την συντήρηση χηµικών υλικών, όπως χλώριο 
χηµικά αφαλάτωσης κλπ, β) το κόστος όλων των απαιτούµενων υλικών, µικροϋλικών και µικροεξαρτηµάτων (όπως λάµπες 
και διαφάνειες προβολέων, βίδες, κόλλες, τσιµούχες, κανάβι, ελαστικοί δακτύλιοι στεγανοποίησης, ηλεκτροβάνες, 
δικλείδες, µικροαυτόµατοι, ηλεκτρονόµοι, ασφάλειες, αισθητήρες, ακροφύσια κλπ), γ) όλων των εξαρτηµάτων ή και 
ολόκληρων των συσκευών του ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις εγγύησης (όπως 
αντλίες, ρυθµιστές στροφών-inverter, προβολείς κλπ)  
∆εν περιλαµβάνεται α) η δαπάνη συντήρησης των οικοδοµικών µερών των σιντριβανιών όπως µάρµαρα, ψηφίδα, µέρη 
από σκυρόδεµα κλπ µε εξαίρεση όλα τα µεταλλικά µέρη από ανοξείδωτο χάλυβα η συντήρηση των οποίων περιλαµβάνεται 
στην τιµή, β) δαπάνη για αποκατάσταση ζηµιών και φθορών που προέρχονται από βανδαλισµούς και θεοµηνίες. 
  
(Κατ’ αποκοπή τιµή για δώδεκα (12) µήνες) 
 
ΕΥΡΩ  ΕΞΗ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. € 6.000,00 

 
ΑΡΘΡΟ 12ο  
 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ 

ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΜΟΡΙΧΟΒΟΥ. 
Το κατ’ αποκοπή τίµηµα, δωδεκαµήνου (12 µήνες), για την συντήρηση και λειτουργία των υδραυλικών και ηλεκτρολογικών 
εγκαταστάσεων, του ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού και γενικώς του υδάτινου µέρους του σιντριβανιού της Πλατείας 
Μοριχόβου,  περιλαµβάνει όλες τις δαπάνες για την παροχή της υπηρεσίας όπως αυτή περιγράφεται στη ∆ιακήρυξη, 
Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων, Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων-Τεχνικές Προδιαγραφές, Τεχνική Περιγραφή και τα 
λοιπά συµβατικά τεύχη.  
Στην δαπάνη περιλαµβάνεται επίσης: α) το κόστος όλων των αναγκαίων για την συντήρηση χηµικών υλικών, όπως χλώριο 
χηµικά αφαλάτωσης κλπ, β) το κόστος όλων των απαιτούµενων υλικών, µικροϋλικών και µικροεξαρτηµάτων (όπως λάµπες 
και διαφάνειες προβολέων, βίδες, κόλλες, τσιµούχες, κανάβι, ελαστικοί δακτύλιοι στεγανοποίησης, ηλεκτροβάνες, 
δικλείδες, µικροαυτόµατοι, ηλεκτρονόµοι, ασφάλειες, αισθητήρες, ακροφύσια κλπ), γ) όλων των εξαρτηµάτων ή και 
ολόκληρων των συσκευών του ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις εγγύησης (όπως 
αντλίες, ρυθµιστές στροφών-inverter, προβολείς κλπ)  
∆εν περιλαµβάνεται α) η δαπάνη συντήρησης των οικοδοµικών µερών των σιντριβανιών όπως µάρµαρα, ψηφίδα, µέρη 
από σκυρόδεµα κλπ µε εξαίρεση όλα τα µεταλλικά µέρη από ανοξείδωτο χάλυβα η συντήρηση των οποίων περιλαµβάνεται 
στην τιµή, β) δαπάνη για αποκατάσταση ζηµιών και φθορών που προέρχονται από βανδαλισµούς και θεοµηνίες. 
  
(Κατ’ αποκοπή τιµή για δώδεκα (12) µήνες) 
 
ΕΥΡΩ  ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΚΑΙ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. € 3.500,00 
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ΑΡΘΡΟ 13ο  
 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ 

ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟΥ A.B.C.. 
Το κατ’ αποκοπή τίµηµα, δωδεκαµήνου (12 µήνες), για την συντήρηση και λειτουργία των υδραυλικών και ηλεκτρολογικών 
εγκαταστάσεων, του ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού και γενικώς του υδάτινου µέρους του σιντριβανιού της Πλατείας 
Ξενοδοχείου A.B.C.,  περιλαµβάνει όλες τις δαπάνες για την παροχή της υπηρεσίας όπως αυτή περιγράφεται στη 
∆ιακήρυξη, Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων, Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων-Τεχνικές Προδιαγραφές, Τεχνική 
Περιγραφή και τα λοιπά συµβατικά τεύχη.  
Στην δαπάνη περιλαµβάνεται επίσης: α) το κόστος όλων των αναγκαίων για την συντήρηση χηµικών υλικών, όπως χλώριο 
χηµικά αφαλάτωσης κλπ, β) το κόστος όλων των απαιτούµενων υλικών, µικροϋλικών και µικροεξαρτηµάτων (όπως λάµπες 
και διαφάνειες προβολέων, βίδες, κόλλες, τσιµούχες, κανάβι, ελαστικοί δακτύλιοι στεγανοποίησης, ηλεκτροβάνες, 
δικλείδες, µικροαυτόµατοι, ηλεκτρονόµοι, ασφάλειες, αισθητήρες, ακροφύσια κλπ), γ) όλων των εξαρτηµάτων ή και 
ολόκληρων των συσκευών του ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις εγγύησης (όπως 
αντλίες, ρυθµιστές στροφών-inverter, προβολείς κλπ)  
∆εν περιλαµβάνεται α) η δαπάνη συντήρησης των οικοδοµικών µερών των σιντριβανιών όπως µάρµαρα, ψηφίδα, µέρη 
από σκυρόδεµα κλπ µε εξαίρεση όλα τα µεταλλικά µέρη από ανοξείδωτο χάλυβα η συντήρηση των οποίων περιλαµβάνεται 
στην τιµή, β) δαπάνη για αποκατάσταση ζηµιών και φθορών που προέρχονται από βανδαλισµούς και θεοµηνίες. 
  
(Κατ’ αποκοπή τιµή για δώδεκα (12) µήνες) 
 
ΕΥΡΩ  ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΚΑΙ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. € 3.500,00 

 
ΑΡΘΡΟ 14ο  
 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ 

ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ Χ.Α.Ν.Θ. – ΛΙΜΝΗ ΜΕ ΒΡΑΧΙΑ. 
Το κατ’ αποκοπή τίµηµα, δωδεκαµήνου (12 µήνες), για την συντήρηση και λειτουργία των υδραυλικών και ηλεκτρολογικών 
εγκαταστάσεων, του ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού και γενικώς του υδάτινου µέρους του σιντριβανιού του Κεντρικού 
Πάρκου Χ.Α.Ν.Θ. – Λίµνη µε βραχάκια,  περιλαµβάνει όλες τις δαπάνες για την παροχή της υπηρεσίας όπως αυτή 
περιγράφεται στη ∆ιακήρυξη, Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων, Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων-Τεχνικές Προδιαγραφές, 
Τεχνική Περιγραφή και τα λοιπά συµβατικά τεύχη.  
Στην δαπάνη περιλαµβάνεται επίσης: α) το κόστος όλων των αναγκαίων για την συντήρηση χηµικών υλικών, όπως χλώριο 
χηµικά αφαλάτωσης κλπ, β) το κόστος όλων των απαιτούµενων υλικών, µικροϋλικών και µικροεξαρτηµάτων (όπως λάµπες 
και διαφάνειες προβολέων, βίδες, κόλλες, τσιµούχες, κανάβι, ελαστικοί δακτύλιοι στεγανοποίησης, ηλεκτροβάνες, 
δικλείδες, µικροαυτόµατοι, ηλεκτρονόµοι, ασφάλειες, αισθητήρες, ακροφύσια κλπ), γ) όλων των εξαρτηµάτων ή και 
ολόκληρων των συσκευών του ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις εγγύησης (όπως 
αντλίες, ρυθµιστές στροφών-inverter, προβολείς κλπ)  
∆εν περιλαµβάνεται α) η δαπάνη συντήρησης των οικοδοµικών µερών των σιντριβανιών όπως µάρµαρα, ψηφίδα, µέρη 
από σκυρόδεµα κλπ µε εξαίρεση όλα τα µεταλλικά µέρη από ανοξείδωτο χάλυβα η συντήρηση των οποίων περιλαµβάνεται 
στην τιµή, β) δαπάνη για αποκατάσταση ζηµιών και φθορών που προέρχονται από βανδαλισµούς και θεοµηνίες. 
  
(Κατ’ αποκοπή τιµή για δώδεκα (12) µήνες) 
 
ΕΥΡΩ  ∆ΥΟ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΚΑΙ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. € 2.500,00 

 
ΑΡΘΡΟ 15ο  
 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ 

ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ. 
Το κατ’ αποκοπή τίµηµα, δωδεκαµήνου (12 µήνες), για την συντήρηση και λειτουργία των υδραυλικών και ηλεκτρολογικών 
εγκαταστάσεων, του ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού και γενικώς του υδάτινου µέρους του σιντριβανιού της Πλατείας 
Ναυαρίνου,  περιλαµβάνει όλες τις δαπάνες για την παροχή της υπηρεσίας όπως αυτή περιγράφεται στη ∆ιακήρυξη, 
Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων, Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων-Τεχνικές Προδιαγραφές, Τεχνική Περιγραφή και τα 
λοιπά συµβατικά τεύχη.  
Στην δαπάνη περιλαµβάνεται επίσης: α) το κόστος όλων των αναγκαίων για την συντήρηση χηµικών υλικών, όπως χλώριο 
χηµικά αφαλάτωσης κλπ, β) το κόστος όλων των απαιτούµενων υλικών, µικροϋλικών και µικροεξαρτηµάτων (όπως λάµπες 
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και διαφάνειες προβολέων, βίδες, κόλλες, τσιµούχες, κανάβι, ελαστικοί δακτύλιοι στεγανοποίησης, ηλεκτροβάνες, 
δικλείδες, µικροαυτόµατοι, ηλεκτρονόµοι, ασφάλειες, αισθητήρες, ακροφύσια κλπ), γ) όλων των εξαρτηµάτων ή και 
ολόκληρων των συσκευών του ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις εγγύησης (όπως 
αντλίες, ρυθµιστές στροφών-inverter, προβολείς κλπ)  
∆εν περιλαµβάνεται α) η δαπάνη συντήρησης των οικοδοµικών µερών των σιντριβανιών όπως µάρµαρα, ψηφίδα, µέρη 
από σκυρόδεµα κλπ µε εξαίρεση όλα τα µεταλλικά µέρη από ανοξείδωτο χάλυβα η συντήρηση των οποίων περιλαµβάνεται 
στην τιµή, β) δαπάνη για αποκατάσταση ζηµιών και φθορών που προέρχονται από βανδαλισµούς και θεοµηνίες. 
  
(Κατ’ αποκοπή τιµή για δώδεκα (12) µήνες) 
 
ΕΥΡΩ  ∆ΥΟ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΚΑΙ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. € 2.500,00 

 
ΑΡΘΡΟ 16ο  
 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ 

ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟΥ «ΒΙΕΝΝΗ». 
Το κατ’ αποκοπή τίµηµα, δωδεκαµήνου (12 µήνες), για την συντήρηση και λειτουργία των υδραυλικών και ηλεκτρολογικών 
εγκαταστάσεων, του ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού και γενικώς του υδάτινου µέρους του σιντριβανιού της Πλατείας 
Ξενοδοχείου «ΒΙΕΝΝΗ»,  περιλαµβάνει όλες τις δαπάνες για την παροχή της υπηρεσίας όπως αυτή περιγράφεται στη 
∆ιακήρυξη, Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων, Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων-Τεχνικές Προδιαγραφές, Τεχνική 
Περιγραφή και τα λοιπά συµβατικά τεύχη.  
Στην δαπάνη περιλαµβάνεται επίσης: α) το κόστος όλων των αναγκαίων για την συντήρηση χηµικών υλικών, όπως χλώριο 
χηµικά αφαλάτωσης κλπ, β) το κόστος όλων των απαιτούµενων υλικών, µικροϋλικών και µικροεξαρτηµάτων (όπως λάµπες 
και διαφάνειες προβολέων, βίδες, κόλλες, τσιµούχες, κανάβι, ελαστικοί δακτύλιοι στεγανοποίησης, ηλεκτροβάνες, 
δικλείδες, µικροαυτόµατοι, ηλεκτρονόµοι, ασφάλειες, αισθητήρες, ακροφύσια κλπ), γ) όλων των εξαρτηµάτων ή και 
ολόκληρων των συσκευών του ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις εγγύησης (όπως 
αντλίες, ρυθµιστές στροφών-inverter, προβολείς κλπ)  
∆εν περιλαµβάνεται α) η δαπάνη συντήρησης των οικοδοµικών µερών των σιντριβανιών όπως µάρµαρα, ψηφίδα, µέρη 
από σκυρόδεµα κλπ µε εξαίρεση όλα τα µεταλλικά µέρη από ανοξείδωτο χάλυβα η συντήρηση των οποίων περιλαµβάνεται 
στην τιµή, β) δαπάνη για αποκατάσταση ζηµιών και φθορών που προέρχονται από βανδαλισµούς και θεοµηνίες. 
  
(Κατ’ αποκοπή τιµή για δώδεκα (12) µήνες) 
 
ΕΥΡΩ  ∆ΥΟ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΚΑΙ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. € 2.500,00 

 
ΑΡΘΡΟ 17ο  
 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ 

ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ. 
Το κατ’ αποκοπή τίµηµα, δωδεκαµήνου (12 µήνες), για την συντήρηση και λειτουργία των υδραυλικών και ηλεκτρολογικών 
εγκαταστάσεων, του ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού και γενικώς του υδάτινου µέρους του σιντριβανιού της Πλατείας 
Αγ. Σοφίας,  περιλαµβάνει όλες τις δαπάνες για την παροχή της υπηρεσίας όπως αυτή περιγράφεται στη ∆ιακήρυξη, 
Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων, Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων-Τεχνικές Προδιαγραφές, Τεχνική Περιγραφή και τα 
λοιπά συµβατικά τεύχη.  
Στην δαπάνη περιλαµβάνεται επίσης: α) το κόστος όλων των αναγκαίων για την συντήρηση χηµικών υλικών, όπως χλώριο 
χηµικά αφαλάτωσης κλπ, β) το κόστος όλων των απαιτούµενων υλικών, µικροϋλικών και µικροεξαρτηµάτων (όπως λάµπες 
και διαφάνειες προβολέων, βίδες, κόλλες, τσιµούχες, κανάβι, ελαστικοί δακτύλιοι στεγανοποίησης, ηλεκτροβάνες, 
δικλείδες, µικροαυτόµατοι, ηλεκτρονόµοι, ασφάλειες, αισθητήρες, ακροφύσια κλπ), γ) όλων των εξαρτηµάτων ή και 
ολόκληρων των συσκευών του ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις εγγύησης (όπως 
αντλίες, ρυθµιστές στροφών-inverter, προβολείς κλπ)  
∆εν περιλαµβάνεται α) η δαπάνη συντήρησης των οικοδοµικών µερών των σιντριβανιών όπως µάρµαρα, ψηφίδα, µέρη 
από σκυρόδεµα κλπ µε εξαίρεση όλα τα µεταλλικά µέρη από ανοξείδωτο χάλυβα η συντήρηση των οποίων περιλαµβάνεται 
στην τιµή, β) δαπάνη για αποκατάσταση ζηµιών και φθορών που προέρχονται από βανδαλισµούς και θεοµηνίες. 
  
(Κατ’ αποκοπή τιµή για δώδεκα (12) µήνες) 
 
ΕΥΡΩ  ΧΙΛΙΑ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. € 1.500,00 
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ΑΡΘΡΟ 18ο  
 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ 

ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΛΑ∆Α∆ΙΚΑ – ΚΑΤΟΥΝΗ. 
Το κατ’ αποκοπή τίµηµα, δωδεκαµήνου (12 µήνες), για την συντήρηση και λειτουργία των υδραυλικών και ηλεκτρολογικών 
εγκαταστάσεων, του ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού και γενικώς του υδάτινου µέρους του σιντριβανιού της Πλατείας 
Λαδάδικα – Κατούνη, περιλαµβάνει όλες τις δαπάνες για την παροχή της υπηρεσίας όπως αυτή περιγράφεται στη 
∆ιακήρυξη, Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων, Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων-Τεχνικές Προδιαγραφές, Τεχνική 
Περιγραφή και τα λοιπά συµβατικά τεύχη.  
Στην δαπάνη περιλαµβάνεται επίσης: α) το κόστος όλων των αναγκαίων για την συντήρηση χηµικών υλικών, όπως χλώριο 
χηµικά αφαλάτωσης κλπ, β) το κόστος όλων των απαιτούµενων υλικών, µικροϋλικών και µικροεξαρτηµάτων (όπως λάµπες 
και διαφάνειες προβολέων, βίδες, κόλλες, τσιµούχες, κανάβι, ελαστικοί δακτύλιοι στεγανοποίησης, ηλεκτροβάνες, 
δικλείδες, µικροαυτόµατοι, ηλεκτρονόµοι, ασφάλειες, αισθητήρες, ακροφύσια κλπ), γ) όλων των εξαρτηµάτων ή και 
ολόκληρων των συσκευών του ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις εγγύησης (όπως 
αντλίες, ρυθµιστές στροφών-inverter, προβολείς κλπ)  
∆εν περιλαµβάνεται α) η δαπάνη συντήρησης των οικοδοµικών µερών των σιντριβανιών όπως µάρµαρα, ψηφίδα, µέρη 
από σκυρόδεµα κλπ µε εξαίρεση όλα τα µεταλλικά µέρη από ανοξείδωτο χάλυβα η συντήρηση των οποίων περιλαµβάνεται 
στην τιµή, β) δαπάνη για αποκατάσταση ζηµιών και φθορών που προέρχονται από βανδαλισµούς και θεοµηνίες. 
  
(Κατ’ αποκοπή τιµή για δώδεκα (12) µήνες) 
 
ΕΥΡΩ  ∆ΥΟ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. € 2.000,00 

 
ΑΡΘΡΟ 19ο  
 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ 

ΠΕ∆ΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΩΣ ΛΙΜΝΗ. 
Το κατ’ αποκοπή τίµηµα, δωδεκαµήνου (12 µήνες), για την συντήρηση και λειτουργία των υδραυλικών και ηλεκτρολογικών 
εγκαταστάσεων, του ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού και γενικώς του υδάτινου µέρους του σιντριβανιού του Πάρκου 
Πεδίου του Άρεως Λίµνη, περιλαµβάνει όλες τις δαπάνες για την παροχή της υπηρεσίας όπως αυτή περιγράφεται στη 
∆ιακήρυξη, Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων, Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων-Τεχνικές Προδιαγραφές, Τεχνική 
Περιγραφή και τα λοιπά συµβατικά τεύχη.  
Στην δαπάνη περιλαµβάνεται επίσης: α) το κόστος όλων των αναγκαίων για την συντήρηση χηµικών υλικών, όπως χλώριο 
χηµικά αφαλάτωσης κλπ, β) το κόστος όλων των απαιτούµενων υλικών, µικροϋλικών και µικροεξαρτηµάτων (όπως λάµπες 
και διαφάνειες προβολέων, βίδες, κόλλες, τσιµούχες, κανάβι, ελαστικοί δακτύλιοι στεγανοποίησης, ηλεκτροβάνες, 
δικλείδες, µικροαυτόµατοι, ηλεκτρονόµοι, ασφάλειες, αισθητήρες, ακροφύσια κλπ), γ) όλων των εξαρτηµάτων ή και 
ολόκληρων των συσκευών του ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις εγγύησης (όπως 
αντλίες, ρυθµιστές στροφών-inverter, προβολείς κλπ)  
∆εν περιλαµβάνεται α) η δαπάνη συντήρησης των οικοδοµικών µερών των σιντριβανιών όπως µάρµαρα, ψηφίδα, µέρη 
από σκυρόδεµα κλπ µε εξαίρεση όλα τα µεταλλικά µέρη από ανοξείδωτο χάλυβα η συντήρηση των οποίων περιλαµβάνεται 
στην τιµή, β) δαπάνη για αποκατάσταση ζηµιών και φθορών που προέρχονται από βανδαλισµούς και θεοµηνίες. 
  
(Κατ’ αποκοπή τιµή για δώδεκα (12) µήνες) 
 
ΕΥΡΩ  ΕΞΗ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. € 6.000,00 

 
ΑΡΘΡΟ 20ο  
 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ 

ΠΕ∆ΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΩΣ ΠΕΝΤΕ ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ. 
Το κατ’ αποκοπή τίµηµα, δωδεκαµήνου (12 µήνες), για την συντήρηση και λειτουργία των υδραυλικών και ηλεκτρολογικών 
εγκαταστάσεων, του ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού και γενικώς του υδάτινου µέρους του σιντριβανιού του Πάρκου 
Πεδίου του Άρεως Πέντε Αισθήσεις, περιλαµβάνει όλες τις δαπάνες για την παροχή της υπηρεσίας όπως αυτή 
περιγράφεται στη ∆ιακήρυξη, Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων, Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων-Τεχνικές Προδιαγραφές, 
Τεχνική Περιγραφή και τα λοιπά συµβατικά τεύχη.  
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Στην δαπάνη περιλαµβάνεται επίσης: α) το κόστος όλων των αναγκαίων για την συντήρηση χηµικών υλικών, όπως χλώριο 
χηµικά αφαλάτωσης κλπ, β) το κόστος όλων των απαιτούµενων υλικών, µικροϋλικών και µικροεξαρτηµάτων (όπως λάµπες 
και διαφάνειες προβολέων, βίδες, κόλλες, τσιµούχες, κανάβι, ελαστικοί δακτύλιοι στεγανοποίησης, ηλεκτροβάνες, 
δικλείδες, µικροαυτόµατοι, ηλεκτρονόµοι, ασφάλειες, αισθητήρες, ακροφύσια κλπ), γ) όλων των εξαρτηµάτων ή και 
ολόκληρων των συσκευών του ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις εγγύησης (όπως 
αντλίες, ρυθµιστές στροφών-inverter, προβολείς κλπ)  
∆εν περιλαµβάνεται α) η δαπάνη συντήρησης των οικοδοµικών µερών των σιντριβανιών όπως µάρµαρα, ψηφίδα, µέρη 
από σκυρόδεµα κλπ µε εξαίρεση όλα τα µεταλλικά µέρη από ανοξείδωτο χάλυβα η συντήρηση των οποίων περιλαµβάνεται 
στην τιµή, β) δαπάνη για αποκατάσταση ζηµιών και φθορών που προέρχονται από βανδαλισµούς και θεοµηνίες. 
  
(Κατ’ αποκοπή τιµή για δώδεκα (12) µήνες) 
 
ΕΥΡΩ  ΧΙΛΙΑ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. € 1.500,00 

 
ΑΡΘΡΟ 21ο  
 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ 

ΑΓ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΓΕΜΙΣΤΟΥ (ΚΑΥΤΑΝΤΖΟΓΛΕΙΟ ΣΤΑ∆ΙΟ) . 
Το κατ’ αποκοπή τίµηµα, δωδεκαµήνου (12 µήνες), για την συντήρηση και λειτουργία των υδραυλικών και ηλεκτρολογικών 
εγκαταστάσεων, του ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού και γενικώς του υδάτινου µέρους του σιντριβανιού του Πάρκου Αγ. 
∆ηµητρίου – Γεµιστού (Καυτατζόγλειο Στάδιο), περιλαµβάνει όλες τις δαπάνες για την παροχή της υπηρεσίας όπως αυτή 
περιγράφεται στη ∆ιακήρυξη, Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων, Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων-Τεχνικές Προδιαγραφές, 
Τεχνική Περιγραφή και τα λοιπά συµβατικά τεύχη.  
Στην δαπάνη περιλαµβάνεται επίσης: α) το κόστος όλων των αναγκαίων για την συντήρηση χηµικών υλικών, όπως χλώριο 
χηµικά αφαλάτωσης κλπ, β) το κόστος όλων των απαιτούµενων υλικών, µικροϋλικών και µικροεξαρτηµάτων (όπως λάµπες 
και διαφάνειες προβολέων, βίδες, κόλλες, τσιµούχες, κανάβι, ελαστικοί δακτύλιοι στεγανοποίησης, ηλεκτροβάνες, 
δικλείδες, µικροαυτόµατοι, ηλεκτρονόµοι, ασφάλειες, αισθητήρες, ακροφύσια κλπ), γ) όλων των εξαρτηµάτων ή και 
ολόκληρων των συσκευών του ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις εγγύησης (όπως 
αντλίες, ρυθµιστές στροφών-inverter, προβολείς κλπ)  
∆εν περιλαµβάνεται α) η δαπάνη συντήρησης των οικοδοµικών µερών των σιντριβανιών όπως µάρµαρα, ψηφίδα, µέρη 
από σκυρόδεµα κλπ µε εξαίρεση όλα τα µεταλλικά µέρη από ανοξείδωτο χάλυβα η συντήρηση των οποίων περιλαµβάνεται 
στην τιµή, β) δαπάνη για αποκατάσταση ζηµιών και φθορών που προέρχονται από βανδαλισµούς και θεοµηνίες. 
  
(Κατ’ αποκοπή τιµή για δώδεκα (12) µήνες) 
 
ΕΥΡΩ  ∆ΥΟ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. € 2.000,00 

 
ΑΡΘΡΟ 22ο  
 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ 

ΑΓ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΚΑΤΣΙΜΙ∆Η (ΚΑΥΤΑΝΤΖΟΓΛΕΙΟ ΣΤΑ∆ΙΟ). 
Το κατ’ αποκοπή τίµηµα, δωδεκαµήνου (12 µήνες), για την συντήρηση και λειτουργία των υδραυλικών και ηλεκτρολογικών 
εγκαταστάσεων, του ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού και γενικώς του υδάτινου µέρους του σιντριβανιού του Πάρκου Αγ. 
∆ηµητρίου – Κατσιµίδη (Καυτατζόγλειο Στάδιο), περιλαµβάνει όλες τις δαπάνες για την παροχή της υπηρεσίας όπως αυτή 
περιγράφεται στη ∆ιακήρυξη, Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων, Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων-Τεχνικές Προδιαγραφές, 
Τεχνική Περιγραφή και τα λοιπά συµβατικά τεύχη.  
Στην δαπάνη περιλαµβάνεται επίσης: α) το κόστος όλων των αναγκαίων για την συντήρηση χηµικών υλικών, όπως χλώριο 
χηµικά αφαλάτωσης κλπ, β) το κόστος όλων των απαιτούµενων υλικών, µικροϋλικών και µικροεξαρτηµάτων (όπως λάµπες 
και διαφάνειες προβολέων, βίδες, κόλλες, τσιµούχες, κανάβι, ελαστικοί δακτύλιοι στεγανοποίησης, ηλεκτροβάνες, 
δικλείδες, µικροαυτόµατοι, ηλεκτρονόµοι, ασφάλειες, αισθητήρες, ακροφύσια κλπ), γ) όλων των εξαρτηµάτων ή και 
ολόκληρων των συσκευών του ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις εγγύησης (όπως 
αντλίες, ρυθµιστές στροφών-inverter, προβολείς κλπ)  
∆εν περιλαµβάνεται α) η δαπάνη συντήρησης των οικοδοµικών µερών των σιντριβανιών όπως µάρµαρα, ψηφίδα, µέρη 
από σκυρόδεµα κλπ µε εξαίρεση όλα τα µεταλλικά µέρη από ανοξείδωτο χάλυβα η συντήρηση των οποίων περιλαµβάνεται 
στην τιµή, β) δαπάνη για αποκατάσταση ζηµιών και φθορών που προέρχονται από βανδαλισµούς και θεοµηνίες. 
  
(Κατ’ αποκοπή τιµή για δώδεκα (12) µήνες) 
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ΕΥΡΩ  ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΚΑΙ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. € 4.500,00 

 
ΑΡΘΡΟ 23ο  
 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ 

ΑΓ. ΘΕΡΑΠΟΝΤΟΣ. 
Το κατ’ αποκοπή τίµηµα, δωδεκαµήνου (12 µήνες), για την συντήρηση και λειτουργία των υδραυλικών και ηλεκτρολογικών 
εγκαταστάσεων, του ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού και γενικώς του υδάτινου µέρους του σιντριβανιού του Πάρκου Αγ. 
Θεράποντος, περιλαµβάνει όλες τις δαπάνες για την παροχή της υπηρεσίας όπως αυτή περιγράφεται στη ∆ιακήρυξη, 
Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων, Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων-Τεχνικές Προδιαγραφές, Τεχνική Περιγραφή και τα 
λοιπά συµβατικά τεύχη.  
Στην δαπάνη περιλαµβάνεται επίσης: α) το κόστος όλων των αναγκαίων για την συντήρηση χηµικών υλικών, όπως χλώριο 
χηµικά αφαλάτωσης κλπ, β) το κόστος όλων των απαιτούµενων υλικών, µικροϋλικών και µικροεξαρτηµάτων (όπως λάµπες 
και διαφάνειες προβολέων, βίδες, κόλλες, τσιµούχες, κανάβι, ελαστικοί δακτύλιοι στεγανοποίησης, ηλεκτροβάνες, 
δικλείδες, µικροαυτόµατοι, ηλεκτρονόµοι, ασφάλειες, αισθητήρες, ακροφύσια κλπ), γ) όλων των εξαρτηµάτων ή και 
ολόκληρων των συσκευών του ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις εγγύησης (όπως 
αντλίες, ρυθµιστές στροφών-inverter, προβολείς κλπ)  
∆εν περιλαµβάνεται α) η δαπάνη συντήρησης των οικοδοµικών µερών των σιντριβανιών όπως µάρµαρα, ψηφίδα, µέρη 
από σκυρόδεµα κλπ µε εξαίρεση όλα τα µεταλλικά µέρη από ανοξείδωτο χάλυβα η συντήρηση των οποίων περιλαµβάνεται 
στην τιµή, β) δαπάνη για αποκατάσταση ζηµιών και φθορών που προέρχονται από βανδαλισµούς και θεοµηνίες. 
  
(Κατ’ αποκοπή τιµή για δώδεκα (12) µήνες) 
 
ΕΥΡΩ  ΧΙΛΙΑ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. € 1.500,00 

 
ΑΡΘΡΟ 24ο  
 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ 

Ν. ΕΓΝΑΤΙΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΗ. 
Το κατ’ αποκοπή τίµηµα, δωδεκαµήνου (12 µήνες), για την συντήρηση και λειτουργία των υδραυλικών και ηλεκτρολογικών 
εγκαταστάσεων, του ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού και γενικώς του υδάτινου µέρους του σιντριβανιού του Πάρκου Ν. 
Εγνατία – Βούλγαρη, περιλαµβάνει όλες τις δαπάνες για την παροχή της υπηρεσίας όπως αυτή περιγράφεται στη 
∆ιακήρυξη, Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων, Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων-Τεχνικές Προδιαγραφές, Τεχνική 
Περιγραφή και τα λοιπά συµβατικά τεύχη.  
Στην δαπάνη περιλαµβάνεται επίσης: α) το κόστος όλων των αναγκαίων για την συντήρηση χηµικών υλικών, όπως χλώριο 
χηµικά αφαλάτωσης κλπ, β) το κόστος όλων των απαιτούµενων υλικών, µικροϋλικών και µικροεξαρτηµάτων (όπως λάµπες 
και διαφάνειες προβολέων, βίδες, κόλλες, τσιµούχες, κανάβι, ελαστικοί δακτύλιοι στεγανοποίησης, ηλεκτροβάνες, 
δικλείδες, µικροαυτόµατοι, ηλεκτρονόµοι, ασφάλειες, αισθητήρες, ακροφύσια κλπ), γ) όλων των εξαρτηµάτων ή και 
ολόκληρων των συσκευών του ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις εγγύησης (όπως 
αντλίες, ρυθµιστές στροφών-inverter, προβολείς κλπ)  
∆εν περιλαµβάνεται α) η δαπάνη συντήρησης των οικοδοµικών µερών των σιντριβανιών όπως µάρµαρα, ψηφίδα, µέρη 
από σκυρόδεµα κλπ µε εξαίρεση όλα τα µεταλλικά µέρη από ανοξείδωτο χάλυβα η συντήρηση των οποίων περιλαµβάνεται 
στην τιµή, β) δαπάνη για αποκατάσταση ζηµιών και φθορών που προέρχονται από βανδαλισµούς και θεοµηνίες. 
  
(Κατ’ αποκοπή τιµή για δώδεκα (12) µήνες) 
 
ΕΥΡΩ  ΧΙΛΙΑ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. € 1.500,00 

 
ΑΡΘΡΟ 25ο  
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ 

ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΑΚΗ – ΑΝΑΛΗΨΗ. 
Το κατ’ αποκοπή τίµηµα, δωδεκαµήνου (12 µήνες), για την συντήρηση και λειτουργία των υδραυλικών και ηλεκτρολογικών 
εγκαταστάσεων, του ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού και γενικώς του υδάτινου µέρους του σιντριβανιού της Πλατείας 
Πεζόδροµου Γεωργάκη – Ανάληψη, περιλαµβάνει όλες τις δαπάνες για την παροχή της υπηρεσίας όπως αυτή 
περιγράφεται στη ∆ιακήρυξη, Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων, Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων-Τεχνικές Προδιαγραφές, 
Τεχνική Περιγραφή και τα λοιπά συµβατικά τεύχη.  
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Στην δαπάνη περιλαµβάνεται επίσης: α) το κόστος όλων των αναγκαίων για την συντήρηση χηµικών υλικών, όπως χλώριο 
χηµικά αφαλάτωσης κλπ, β) το κόστος όλων των απαιτούµενων υλικών, µικροϋλικών και µικροεξαρτηµάτων (όπως λάµπες 
και διαφάνειες προβολέων, βίδες, κόλλες, τσιµούχες, κανάβι, ελαστικοί δακτύλιοι στεγανοποίησης, ηλεκτροβάνες, 
δικλείδες, µικροαυτόµατοι, ηλεκτρονόµοι, ασφάλειες, αισθητήρες, ακροφύσια κλπ), γ) όλων των εξαρτηµάτων ή και 
ολόκληρων των συσκευών του ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις εγγύησης (όπως 
αντλίες, ρυθµιστές στροφών-inverter, προβολείς κλπ)  
∆εν περιλαµβάνεται α) η δαπάνη συντήρησης των οικοδοµικών µερών των σιντριβανιών όπως µάρµαρα, ψηφίδα, µέρη 
από σκυρόδεµα κλπ µε εξαίρεση όλα τα µεταλλικά µέρη από ανοξείδωτο χάλυβα η συντήρηση των οποίων περιλαµβάνεται 
στην τιµή, β) δαπάνη για αποκατάσταση ζηµιών και φθορών που προέρχονται από βανδαλισµούς και θεοµηνίες. 
  
(Κατ’ αποκοπή τιµή για δώδεκα (12) µήνες) 
 
ΕΥΡΩ  ΧΙΛΙΑ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. € 1.500,00 

 
ΑΡΘΡΟ 26ο  
 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ 25ης  

ΜΑΡΤΙΟΥ – ΒΑΣ. ΟΛΓΑΣ. 
Το κατ’ αποκοπή τίµηµα, δωδεκαµήνου (12 µήνες), για την συντήρηση και λειτουργία των υδραυλικών και ηλεκτρολογικών 
εγκαταστάσεων, του ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού και γενικώς του υδάτινου µέρους του σιντριβανιού της 25ης  
Μαρτίου – Βας. Όλγας, περιλαµβάνει όλες τις δαπάνες για την παροχή της υπηρεσίας όπως αυτή περιγράφεται στη 
∆ιακήρυξη, Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων, Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων-Τεχνικές Προδιαγραφές, Τεχνική 
Περιγραφή και τα λοιπά συµβατικά τεύχη.  
Στην δαπάνη περιλαµβάνεται επίσης: α) το κόστος όλων των αναγκαίων για την συντήρηση χηµικών υλικών, όπως χλώριο 
χηµικά αφαλάτωσης κλπ, β) το κόστος όλων των απαιτούµενων υλικών, µικροϋλικών και µικροεξαρτηµάτων (όπως λάµπες 
και διαφάνειες προβολέων, βίδες, κόλλες, τσιµούχες, κανάβι, ελαστικοί δακτύλιοι στεγανοποίησης, ηλεκτροβάνες, 
δικλείδες, µικροαυτόµατοι, ηλεκτρονόµοι, ασφάλειες, αισθητήρες, ακροφύσια κλπ), γ) όλων των εξαρτηµάτων ή και 
ολόκληρων των συσκευών του ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις εγγύησης (όπως 
αντλίες, ρυθµιστές στροφών-inverter, προβολείς κλπ)  
∆εν περιλαµβάνεται α) η δαπάνη συντήρησης των οικοδοµικών µερών των σιντριβανιών όπως µάρµαρα, ψηφίδα, µέρη 
από σκυρόδεµα κλπ µε εξαίρεση όλα τα µεταλλικά µέρη από ανοξείδωτο χάλυβα η συντήρηση των οποίων περιλαµβάνεται 
στην τιµή, β) δαπάνη για αποκατάσταση ζηµιών και φθορών που προέρχονται από βανδαλισµούς και θεοµηνίες. 
  
(Κατ’ αποκοπή τιµή για δώδεκα (12) µήνες) 
 
ΕΥΡΩ  ∆ΥΟ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΚΑΙ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. € 2.500,00 

 
ΑΡΘΡΟ 27ο  
 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ 

ΨΕΛΛΟΥ. 
Το κατ’ αποκοπή τίµηµα, δωδεκαµήνου (12 µήνες), για την συντήρηση και λειτουργία των υδραυλικών και ηλεκτρολογικών 
εγκαταστάσεων, του ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού και γενικώς του υδάτινου µέρους του σιντριβανιού του Πάρκου 
Ψελλού, περιλαµβάνει όλες τις δαπάνες για την παροχή της υπηρεσίας όπως αυτή περιγράφεται στη ∆ιακήρυξη, Γενική 
Συγγραφή Υποχρεώσεων, Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων-Τεχνικές Προδιαγραφές, Τεχνική Περιγραφή και τα λοιπά 
συµβατικά τεύχη.  
Στην δαπάνη περιλαµβάνεται επίσης: α) το κόστος όλων των αναγκαίων για την συντήρηση χηµικών υλικών, όπως χλώριο 
χηµικά αφαλάτωσης κλπ, β) το κόστος όλων των απαιτούµενων υλικών, µικροϋλικών και µικροεξαρτηµάτων (όπως λάµπες 
και διαφάνειες προβολέων, βίδες, κόλλες, τσιµούχες, κανάβι, ελαστικοί δακτύλιοι στεγανοποίησης, ηλεκτροβάνες, 
δικλείδες, µικροαυτόµατοι, ηλεκτρονόµοι, ασφάλειες, αισθητήρες, ακροφύσια κλπ), γ) όλων των εξαρτηµάτων ή και 
ολόκληρων των συσκευών του ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις εγγύησης (όπως 
αντλίες, ρυθµιστές στροφών-inverter, προβολείς κλπ)  
∆εν περιλαµβάνεται α) η δαπάνη συντήρησης των οικοδοµικών µερών των σιντριβανιών όπως µάρµαρα, ψηφίδα, µέρη 
από σκυρόδεµα κλπ µε εξαίρεση όλα τα µεταλλικά µέρη από ανοξείδωτο χάλυβα η συντήρηση των οποίων περιλαµβάνεται 
στην τιµή, β) δαπάνη για αποκατάσταση ζηµιών και φθορών που προέρχονται από βανδαλισµούς και θεοµηνίες. 
  
(Κατ’ αποκοπή τιµή για δώδεκα (12) µήνες) 
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ΕΥΡΩ  ΕΞΗ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. € 6.000,00 

 
 
ΑΡΘΡΟ 28ο  
 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ ΝΕΟΥ 

∆ΗΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ (∆ύο ∆εξαµενές). 
Το κατ’ αποκοπή τίµηµα, δωδεκαµήνου (12 µήνες), για την συντήρηση και λειτουργία των υδραυλικών και ηλεκτρολογικών 
εγκαταστάσεων, του ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού και γενικώς του υδάτινου µέρους του σιντριβανιών του Νέου 
∆ηµαρχιακού Μεγάρου (∆ύο ∆εξαµενές), περιλαµβάνει όλες τις δαπάνες για την παροχή της υπηρεσίας όπως αυτή 
περιγράφεται στη ∆ιακήρυξη, Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων, Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων-Τεχνικές Προδιαγραφές, 
Τεχνική Περιγραφή και τα λοιπά συµβατικά τεύχη.  
Στην δαπάνη περιλαµβάνεται επίσης: α) το κόστος όλων των αναγκαίων για την συντήρηση χηµικών υλικών, όπως χλώριο 
χηµικά αφαλάτωσης κλπ, β) το κόστος όλων των απαιτούµενων υλικών, µικροϋλικών και µικροεξαρτηµάτων (όπως λάµπες 
και διαφάνειες προβολέων, βίδες, κόλλες, τσιµούχες, κανάβι, ελαστικοί δακτύλιοι στεγανοποίησης, ηλεκτροβάνες, 
δικλείδες, µικροαυτόµατοι, ηλεκτρονόµοι, ασφάλειες, αισθητήρες, ακροφύσια κλπ), γ) όλων των εξαρτηµάτων ή και 
ολόκληρων των συσκευών του ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις εγγύησης (όπως 
αντλίες, ρυθµιστές στροφών-inverter, προβολείς κλπ)  
∆εν περιλαµβάνεται α) η δαπάνη συντήρησης των οικοδοµικών µερών των σιντριβανιών όπως µάρµαρα, ψηφίδα, µέρη 
από σκυρόδεµα κλπ µε εξαίρεση όλα τα µεταλλικά µέρη από ανοξείδωτο χάλυβα η συντήρηση των οποίων περιλαµβάνεται 
στην τιµή, β) δαπάνη για αποκατάσταση ζηµιών και φθορών που προέρχονται από βανδαλισµούς και θεοµηνίες. 
  
(Κατ’ αποκοπή τιµή για δώδεκα (12) µήνες) 
 
ΕΥΡΩ  ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΚΑΙ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. € 8.500,00 

 
ΑΡΘΡΟ 29ο  
 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ ΠΑΡΚΟΥ 
ΝΕΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ [ΚΗΠΟΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ (ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ), ΕΠΕΙΣΟ∆ΙΑ ΝΕΡΟΥ (ΚΗΠΟΣ ΝΕΡΟΥ, ΚΗΠΟΣ ΡΟ∆ΩΝ, 
ΚΗΠΟΣ ΗΧΩΝ), ΚΗΠΟΣ ΗΧΩΝ (ΤΡΕΙΣ ΛΕΚΑΝΕΣ ΜΕ ΝΕΡΟ) κ.λ.π.]. Ονοµασία επιµέρους Σιντριβανιών Οµάδας δέκα 
εννέα (19) σιντριβανιών Νέας Παραλίας: ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ, ΕΠΕΙΣΟ∆ΙΟ ΝΕΡΟΥ Νο1, ΕΠΕΙΣΟ∆ΙΟ ΝΕΡΟΥ Νο2, 
ΕΠΕΙΣΟ∆ΙΟ ΝΕΡΟΥ Νο3, ΛΕΚΑΝΗ Νο1, ΛΕΚΑΝΗ Νο2, ΛΕΚΑΝΗ Νο3, ΕΠΕΙΣΟ∆ΙΟ ΝΕΡΟΥ Νο4, ΕΠΕΙΣΟ∆ΙΟ ΝΕΡΟΥ 
Νο5, ΕΠΕΙΣΟ∆ΙΟ ΝΕΡΟΥ Νο6, ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ, ΛΕΚΑΝΗ Νο4, ΛΕΚΑΝΗ Νο5, ΕΠΕΙΣΟ∆ΙΟ ΝΕΡΟΥ Νο7, ΕΠΕΙΣΟ∆ΙΟ 
ΝΕΡΟΥ Νο8, ΕΠΕΙΣΟ∆ΙΟ ΝΕΡΟΥ Νο9, ΕΠΕΙΣΟ∆ΙΟ ΝΕΡΟΥ Νο10, ∆ΕΞΑΜΕΝΗ ΠΙ∆ΑΚΩΝ Μ. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ Νο1, 
∆ΕΞΑΜΕΝΗ ΠΙ∆ΑΚΩΝ Μ. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ Νο2. 
 
Το κατ’ αποκοπή τίµηµα, δωδεκαµήνου (12 µήνες), για την συντήρηση και λειτουργία των υδραυλικών και ηλεκτρολογικών 
εγκαταστάσεων, του ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού και γενικώς του υδάτινου µέρους του σιντριβανιών του Πάρκου 
Νέας Παραλίας (Κήπος του Νερού κ.λ.π.), περιλαµβάνει όλες τις δαπάνες για την παροχή της υπηρεσίας όπως αυτή 
περιγράφεται στη ∆ιακήρυξη, Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων, Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων-Τεχνικές Προδιαγραφές, 
Τεχνική Περιγραφή και τα λοιπά συµβατικά τεύχη.  
Στην δαπάνη περιλαµβάνεται επίσης: α) το κόστος όλων των αναγκαίων για την συντήρηση χηµικών υλικών, όπως χλώριο 
χηµικά αφαλάτωσης κλπ, β) το κόστος όλων των απαιτούµενων υλικών, µικροϋλικών και µικροεξαρτηµάτων (όπως λάµπες 
και διαφάνειες προβολέων, βίδες, κόλλες, τσιµούχες, κανάβι, ελαστικοί δακτύλιοι στεγανοποίησης, ηλεκτροβάνες, 
δικλείδες, µικροαυτόµατοι, ηλεκτρονόµοι, ασφάλειες, αισθητήρες, ακροφύσια κλπ), γ) όλων των εξαρτηµάτων ή και 
ολόκληρων των συσκευών του ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις εγγύησης (όπως 
αντλίες, ρυθµιστές στροφών-inverter, προβολείς κλπ)  
∆εν περιλαµβάνεται α) η δαπάνη συντήρησης των οικοδοµικών µερών των σιντριβανιών όπως µάρµαρα, ψηφίδα, µέρη 
από σκυρόδεµα κλπ µε εξαίρεση όλα τα µεταλλικά µέρη από ανοξείδωτο χάλυβα η συντήρηση των οποίων περιλαµβάνεται 
στην τιµή, β) δαπάνη για αποκατάσταση ζηµιών και φθορών που προέρχονται από βανδαλισµούς και θεοµηνίες. 
  
(Κατ’ αποκοπή τιµή για δώδεκα (12) µήνες) 
 
ΕΥΡΩ  ∆ΕΚΑ ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. € 18.000,00 
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ΑΡΘΡΟ 30ο  
 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ 
ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ (Συγγρού1). 
Το κατ’ αποκοπή τίµηµα, δωδεκαµήνου (12 µήνες), για την συντήρηση και λειτουργία των υδραυλικών και ηλεκτρολογικών 
εγκαταστάσεων, του ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού και γενικώς του υδάτινου µέρους του σιντριβανιού της Πλατείας 
Χρηµατιστηρίου (Συγγρού1), περιλαµβάνει όλες τις δαπάνες για την παροχή της υπηρεσίας όπως αυτή περιγράφεται στη 
∆ιακήρυξη, Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων, Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων-Τεχνικές Προδιαγραφές, Τεχνική 
Περιγραφή και τα λοιπά συµβατικά τεύχη.  
Στην δαπάνη περιλαµβάνεται επίσης: α) το κόστος όλων των αναγκαίων για την συντήρηση χηµικών υλικών, όπως χλώριο 
χηµικά αφαλάτωσης κλπ, β) το κόστος όλων των απαιτούµενων υλικών, µικροϋλικών και µικροεξαρτηµάτων (όπως λάµπες 
και διαφάνειες προβολέων, βίδες, κόλλες, τσιµούχες, κανάβι, ελαστικοί δακτύλιοι στεγανοποίησης, ηλεκτροβάνες, 
δικλείδες, µικροαυτόµατοι, ηλεκτρονόµοι, ασφάλειες, αισθητήρες, ακροφύσια κλπ), γ) όλων των εξαρτηµάτων ή και 
ολόκληρων των συσκευών του ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις εγγύησης (όπως 
αντλίες, ρυθµιστές στροφών-inverter, προβολείς κλπ)  
∆εν περιλαµβάνεται α) η δαπάνη συντήρησης των οικοδοµικών µερών των σιντριβανιών όπως µάρµαρα, ψηφίδα, µέρη 
από σκυρόδεµα κλπ µε εξαίρεση όλα τα µεταλλικά µέρη από ανοξείδωτο χάλυβα η συντήρηση των οποίων περιλαµβάνεται 
στην τιµή, β) δαπάνη για αποκατάσταση ζηµιών και φθορών που προέρχονται από βανδαλισµούς και θεοµηνίες. 
  
(Κατ’ αποκοπή τιµή για δώδεκα (12) µήνες) 
 
ΕΥΡΩ  ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. € 8.000,00 

 
ΑΡΘΡΟ 31ο  
 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ 
ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ (Συγγρού2). 
Το κατ’ αποκοπή τίµηµα, δωδεκαµήνου (12 µήνες), για την συντήρηση και λειτουργία των υδραυλικών και ηλεκτρολογικών 
εγκαταστάσεων, του ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού και γενικώς του υδάτινου µέρους του σιντριβανιού της Πλατείας 
Χρηµατιστηρίου (Συγγρού2), περιλαµβάνει όλες τις δαπάνες για την παροχή της υπηρεσίας όπως αυτή περιγράφεται στη 
∆ιακήρυξη, Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων, Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων-Τεχνικές Προδιαγραφές, Τεχνική 
Περιγραφή και τα λοιπά συµβατικά τεύχη.  
Στην δαπάνη περιλαµβάνεται επίσης: α) το κόστος όλων των αναγκαίων για την συντήρηση χηµικών υλικών, όπως χλώριο 
χηµικά αφαλάτωσης κλπ, β) το κόστος όλων των απαιτούµενων υλικών, µικροϋλικών και µικροεξαρτηµάτων (όπως λάµπες 
και διαφάνειες προβολέων, βίδες, κόλλες, τσιµούχες, καννάβι, ελαστικοί δακτύλιοι στεγανοποίησης, ηλεκτροβάνες, 
δικλείδες, µικροαυτόµατοι, ηλεκτρονόµοι, ασφάλειες, αισθητήρες, ακροφύσια κλπ), γ) όλων των εξαρτηµάτων ή και 
ολόκληρων των συσκευών του ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις εγγύησης (όπως 
αντλίες, ρυθµιστές στροφών-inverter, προβολείς κλπ)  
∆εν περιλαµβάνεται α) η δαπάνη συντήρησης των οικοδοµικών µερών των σιντριβανιών όπως µάρµαρα, ψηφίδα, µέρη 
από σκυρόδεµα κλπ µε εξαίρεση όλα τα µεταλλικά µέρη από ανοξείδωτο χάλυβα η συντήρηση των οποίων περιλαµβάνεται 
στην τιµή, β) δαπάνη για αποκατάσταση ζηµιών και φθορών που προέρχονται από βανδαλισµούς και θεοµηνίες. 
  
(Κατ’ αποκοπή τιµή για δώδεκα (12) µήνες) 
 
ΕΥΡΩ  ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. € 8.000,00 

 
ΑΡΘΡΟ 32ο  
 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  ΝΕΡΟΚΟΥΡΤΙΝΩΝ 
ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ. Ονοµασία επιµέρους Νεροκουρτινών, Οµάδας δέκα εννέα (19) Νεροκουρτινών 
Πλατείας Εµπορίου, Χρηµατιστηρίου, ∆ωδεκανήσου – Ίωνος ∆ραγούµη: Κοντές (1,40µΧ1,50µ): 7τεµ., 
ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ ΚΑΙ ΟΡΦΑΝΙ∆ΟΥ, ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ ΚΑΙ ΛΕΟΝΤΟΣ ΣΟΦΟΥ, ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΟΥ, ΒΑΣΙΛΕΩΣ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΟΥΝΗ, ΒΙΚΤΩΡΟΣ ΟΥΓΚΩ ΚΑΙ ΟΛΥΜΠΙΟΥ ∆ΙΑΜΑΝΤΗ, ΛΕΟΝΤΟΣ ΣΟΦΟΥ ΚΑΙ ΦΡΑΓΚΩΝ1, 
ΛΕΟΝΤΟΣ ΣΟΦΟΥ ΚΑΙ ΦΡΑΓΚΩΝ2, Κοντές (1,40µΧ2,50µ): 5τεµ., ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 1, ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 2, 
ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 3, ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 4, ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 5, Ψηλές (210µΧ1,50µ): 7τεµ., 
∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ, ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΦΡΑΓΚΩΝ, ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΛΕΟΝΤΟΣ ΣΟΦΟΥ, 
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∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΟΛΥΜΠΙΟΥ ∆ΙΑΜΑΝΤΗ, ∆ΡΑΓΟΥΜΗ ΚΑΙ ΠΑΪΚΟΥ, ∆ΡΑΓΟΥΜΗ ΚΑΙ ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΟΥ, 
∆ΡΑΓΟΥΜΗ ΚΑΙ ΕΡΜΟΥ. 
Το κατ’ αποκοπή τίµηµα, δωδεκαµήνου (12 µήνες), για την συντήρηση και λειτουργία των υδραυλικών και ηλεκτρολογικών 
εγκαταστάσεων, του ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού και γενικώς του υδάτινου µέρους του σιντριβανιού της Πλατείας 
Χρηµατιστηρίου (Νεροκουρτίνες), περιλαµβάνει όλες τις δαπάνες για την παροχή της υπηρεσίας όπως αυτή περιγράφεται 
στη ∆ιακήρυξη, Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων, Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων-Τεχνικές Προδιαγραφές, Τεχνική 
Περιγραφή και τα λοιπά συµβατικά τεύχη.  
Στην δαπάνη περιλαµβάνεται επίσης: α) το κόστος όλων των αναγκαίων για την συντήρηση χηµικών υλικών, όπως χλώριο 
χηµικά αφαλάτωσης κλπ, β) το κόστος όλων των απαιτούµενων υλικών, µικροϋλικών και µικροεξαρτηµάτων (όπως λάµπες 
και διαφάνειες προβολέων, βίδες, κόλλες, τσιµούχες, κανάβι, ελαστικοί δακτύλιοι στεγανοποίησης, ηλεκτροβάνες, 
δικλείδες, µικροαυτόµατοι, ηλεκτρονόµοι, ασφάλειες, αισθητήρες, ακροφύσια κλπ), γ) όλων των εξαρτηµάτων ή και 
ολόκληρων των συσκευών του ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις εγγύησης (όπως 
αντλίες, ρυθµιστές στροφών-inverter, προβολείς κλπ)  
∆εν περιλαµβάνεται α) η δαπάνη συντήρησης των οικοδοµικών µερών των σιντριβανιών όπως µάρµαρα, ψηφίδα, µέρη 
από σκυρόδεµα κλπ µε εξαίρεση όλα τα µεταλλικά µέρη από ανοξείδωτο χάλυβα η συντήρηση των οποίων περιλαµβάνεται 
στην τιµή, β) δαπάνη για αποκατάσταση ζηµιών και φθορών που προέρχονται από βανδαλισµούς και θεοµηνίες. 
  
(Κατ’ αποκοπή τιµή για δώδεκα (12) µήνες) 
 
ΕΥΡΩ  ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΚΑΙ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. € 45.600,00 

 
ΑΡΘΡΟ 33ο  
 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ 
ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ: Ονοµασία επιµέρους σιντριβανιών, Οµάδας δύο (2) σιντριβανιών, Αγίας Σοφίας 1, Αγίας 
Σοφίας 2. 
Το κατ’ αποκοπή τίµηµα, δωδεκαµήνου (12 µήνες), για την συντήρηση και λειτουργία των υδραυλικών και ηλεκτρολογικών 
εγκαταστάσεων, του ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού και γενικώς του υδάτινου µέρους του σιντριβανιού της Πλατείας 
Αγίας Σοφίας (οµάδα 2 σιντριβανιών), περιλαµβάνει όλες τις δαπάνες για την παροχή της υπηρεσίας όπως αυτή 
περιγράφεται στη ∆ιακήρυξη, Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων, Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων-Τεχνικές Προδιαγραφές, 
Τεχνική Περιγραφή και τα λοιπά συµβατικά τεύχη.  
Στην δαπάνη περιλαµβάνεται επίσης: α) το κόστος όλων των αναγκαίων για την συντήρηση χηµικών υλικών, όπως χλώριο 
χηµικά αφαλάτωσης κλπ, β) το κόστος όλων των απαιτούµενων υλικών, µικροϋλικών και µικροεξαρτηµάτων (όπως λάµπες 
και διαφάνειες προβολέων, βίδες, κόλλες, τσιµούχες, κανάβι, ελαστικοί δακτύλιοι στεγανοποίησης, ηλεκτροβάνες, 
δικλείδες, µικροαυτόµατοι, ηλεκτρονόµοι, ασφάλειες, αισθητήρες, ακροφύσια κλπ), γ) όλων των εξαρτηµάτων ή και 
ολόκληρων των συσκευών του ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις εγγύησης (όπως 
αντλίες, ρυθµιστές στροφών-inverter, προβολείς κλπ)  
∆εν περιλαµβάνεται α) η δαπάνη συντήρησης των οικοδοµικών µερών των σιντριβανιών όπως µάρµαρα, ψηφίδα, µέρη 
από σκυρόδεµα κλπ µε εξαίρεση όλα τα µεταλλικά µέρη από ανοξείδωτο χάλυβα η συντήρηση των οποίων περιλαµβάνεται 
στην τιµή, β) δαπάνη για αποκατάσταση ζηµιών και φθορών που προέρχονται από βανδαλισµούς και θεοµηνίες. 
  
(Κατ’ αποκοπή τιµή για δώδεκα (12) µήνες) 
 
ΕΥΡΩ  ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. € 3.000,00 

 
ΑΡΘΡΟ 34ο  
 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ 
12 ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 
Το κατ’ αποκοπή τίµηµα, δωδεκαµήνου (12 µήνες), για την συντήρηση και λειτουργία των υδραυλικών και ηλεκτρολογικών 
εγκαταστάσεων, του ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού και γενικώς του υδάτινου µέρους του σιντριβανιού της Πάρκου 
12Αποστόλων, περιλαµβάνει όλες τις δαπάνες για την παροχή της υπηρεσίας όπως αυτή περιγράφεται στη ∆ιακήρυξη, 
Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων, Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων-Τεχνικές Προδιαγραφές, Τεχνική Περιγραφή και τα 
λοιπά συµβατικά τεύχη.  
Στην δαπάνη περιλαµβάνεται επίσης: α) το κόστος όλων των αναγκαίων για την συντήρηση χηµικών υλικών, όπως χλώριο 
χηµικά αφαλάτωσης κλπ, β) το κόστος όλων των απαιτούµενων υλικών, µικροϋλικών και µικροεξαρτηµάτων (όπως λάµπες 
και διαφάνειες προβολέων, βίδες, κόλλες, τσιµούχες, κανάβι, ελαστικοί δακτύλιοι στεγανοποίησης, ηλεκτροβάνες, 
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δικλείδες, µικροαυτόµατοι, ηλεκτρονόµοι, ασφάλειες, αισθητήρες, ακροφύσια κλπ), γ) όλων των εξαρτηµάτων ή και 
ολόκληρων των συσκευών του ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις εγγύησης (όπως 
αντλίες, ρυθµιστές στροφών-inverter, προβολείς κλπ)  
∆εν περιλαµβάνεται α) η δαπάνη συντήρησης των οικοδοµικών µερών των σιντριβανιών όπως µάρµαρα, ψηφίδα, µέρη 
από σκυρόδεµα κλπ µε εξαίρεση όλα τα µεταλλικά µέρη από ανοξείδωτο χάλυβα η συντήρηση των οποίων περιλαµβάνεται 
στην τιµή, β) δαπάνη για αποκατάσταση ζηµιών και φθορών που προέρχονται από βανδαλισµούς και θεοµηνίες. 
  
(Κατ’ αποκοπή τιµή για δώδεκα (12) µήνες) 
 
ΕΥΡΩ  ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. € 3.000,00 

 
 
 
 
 
 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,   09 - 10 – 2018 
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 

 

 

 

 

Σπυρίδων Μουσούρηςς 
Μηχανολόγος Μηχανικός  

 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,   09 - 10 – 2018 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΗΛΜ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 

 

Σπυρίδων Μουσούρης 
Μηχανολόγος Μηχανικός  

 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 09 - 10 – 2018 
ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ 

0 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
∆/ΝΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ  
ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ  

 
 

Μαρία Ιορδανίδου 
Αρχιτέκτων Μηχανικός 

µε Α΄ βαθµό 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
∆/ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΗΛΜ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
∆ιεύθυνση: Αγγελάκη 13  
Τ.Κ.: 546 21 
Πληροφορίες: κ. Σπ. Μουσούρης 
Τηλέφωνο: 2313318459  
Email: s.moussouris@thessaloniki.gr 

ΠΑΡΟΧΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: 

«∆ιετείς Εργασίες Συντήρησης Υδραυλικών και 
Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων Σιντριβανιών 
∆ήµου Θεσσαλονίκης » 
 
 
 
 
 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
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1 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΧΕΙΜΑΡΑΣ 

Άρθρο1 Κατ 
αποκοπή 

τιµή  

1 4.000,00 4.000,00 8.000,00 

2 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΚΑΟΥ∆Η 

Άρθρο2 Κατ 
αποκοπή 

τιµή  

1 3.500,00 3.500,00 7.000,00 

3 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΘΩΝΟΣ  

Άρθρο3 Κατ 
αποκοπή 

τιµή  

1 5.000,00 5.000,00 10.000,00 

4 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΧΑΡΙΛΑΟΥ 

Άρθρο4 Κατ 
αποκοπή 

τιµή  

1 6.000,00 6.000,00 12.000,00 

5 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΜΜΟΥΛΙΑΝΗΣ 

Άρθρο5 Κατ 
αποκοπή 

τιµή  

1 6.000,00 6.000,00 12.000,00 

6 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΛΟΥΟΜΕΝΗΣ 

Άρθρο6 Κατ 
αποκοπή 

τιµή  

1 7.000,00 7.000,00 14.000,00 

7 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΧΑΝΘ 

Άρθρο7 Κατ 
αποκοπή 

τιµή  

1 8.000,00 8.000,00 16.000,00 

8 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ 

Άρθρο8 Κατ 
αποκοπή 

τιµή  

1 4.000,00 4.000,00 8.000,00 

9 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑ ΓΑΛΟΠΟΥΛΟΥ 

Άρθρο9 Κατ 
αποκοπή 

τιµή  

1 3.500,00 3.500,00 7.000,00 

10 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΝΤΙΓΟΝΙ∆ΩΝ 

Άρθρο10 Κατ 
αποκοπή 

τιµή  

1 5.000,00 5.000,00 10.000,00 

11 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓ. ΦΩΤΙΟΥ 

Άρθρο11 Κατ 
αποκοπή 

τιµή  

1 6.000,00 6.000,00 12.000,00 

12 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΟΡΙΧΟΒΟΥ 

Άρθρο12 Κατ 
αποκοπή 

τιµή  

1 3.500,00 3.500,00 7.000,00 

Οικονοµικό Έτος: 2018 
∆απάνη: 488.808,00 € 
Αριθ. Μελέτης: ∆ΚΣ 27 / 7-05-2018 
ΚΑ: 30.02/6262.01.01 
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13 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟΥ 
A.B.C. 

Άρθρο13 Κατ 
αποκοπή 

τιµή  

1 3.500,00 3.500,00 7.000,00 

14 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ Χ.Α.Ν.Θ. – 
ΛΙΜΝΗ ΜΕ ΒΡΑΧΙΑ 

Άρθρο14 Κατ 
αποκοπή 

τιµή  

1 2.500,00 2.500,00 5.000,00 

15 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑ ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ 

Άρθρο15 Κατ 
αποκοπή 

τιµή  

1 2.500,00 2.500,00 5.000,00 

16 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟΥ 
«ΒΙΕΝΝΗ» 

Άρθρο16 Κατ 
αποκοπή 

τιµή  

1 2.500,00 2.500,00 5.000,00 

17 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ 

Άρθρο17 Κατ 
αποκοπή 

τιµή  

1 1.500,00 1.500,00 3.000,00 

18 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΛΑ∆Α∆ΙΚΑ – 
ΚΑΤΟΥΝΗ 

Άρθρο18 Κατ 
αποκοπή 

τιµή  

1 2.000,00 2.000,00 4.000,00 

19 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ ΠΑΡΚΟ ΠΕ∆ΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΩΣ 
ΛΙΜΝΗ 

Άρθρο19 Κατ 
αποκοπή 

τιµή  

1 6.000,00 6.000,00 12.000,00 

20 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ ΠΑΡΚΟ ΠΕ∆ΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΩΣ 
ΠΕΝΤΕ ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ 

Άρθρο20 Κατ 
αποκοπή 

τιµή  

1 1.500,00 1.500,00 3.000,00 

21 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ ΠΑΡΚΟ ΑΓ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ - 
ΓΕΜΙΣΤΟΥ (ΚΑΥΤΑΝΤΖΟΓΛΕΙΟ ΣΤΑ∆ΙΟ) 

Άρθρο21 Κατ 
αποκοπή 

τιµή  

1 2.000,00 2.000,00 4.000,00 

22 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ ΝΕΟ ΠΑΡΚΟ ΑΓ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ - 
ΚΑΤΣΙΜΙ∆Η (ΚΑΥΤΑΝΤΖΟΓΛΕΙΟ ΣΤΑ∆ΙΟ) 

Άρθρο22 Κατ 
αποκοπή 

τιµή  

1 4.500,00 4.500,00 9.000,00 

23 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ ΠΑΡΚΟ ΑΓ. ΘΕΡΑΠΟΝΤΟΣ 

Άρθρο23 Κατ 
αποκοπή 

τιµή  

1 1.500,00 1.500,00 3.000,00 

24 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ ΠΑΡΚΟ Ν. ΕΓΝΑΤΙΑ – 
ΒΟΥΛΓΑΡΗ 

Άρθρο24 Κατ 
αποκοπή 

τιµή  

1 1.500,00 1.500,00 3.000,00 

25 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΟΣ 
ΓΕΩΡΓΑΚΗ – ΑΝΑΛΗΨΗ 

Άρθρο25 Κατ 
αποκοπή 

τιµή  

1 1.500,00 1.500,00 3.000,00 

26 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ 25ης  ΜΑΡΤΙΟΥ – ΒΑΣ. ΟΛΓΑΣ 

Άρθρο26 Κατ 
αποκοπή 

τιµή  

1 2.500,00 2.500,00 5.000,00 

27 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ ΠΑΡΚΟ ΨΕΛΛΟΥ 

Άρθρο27 Κατ 
αποκοπή 

τιµή  

1 6.000,00 6.000,00 12.000,00 

28 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ ΝΕΟ ∆ΗΜΑΡΧΙΑΚΟ ΜΕΓΑΡΟ 
(∆ύο ∆εξαµενές) 

Άρθρο28 Κατ 
αποκοπή 

τιµή  

1 8.500,00 8.500,00 17.000,00 
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29 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ ΠΑΡΚΟ ΝΕΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ 
[ΚΗΠΟΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ (Κήπος του Νερού κ.λ.π.): 
Ονοµασία επιµέρους Σιντριβανιών Οµάδας δέκα 
εννέα (19) σιντριβανιών Νέας Παραλίας (Κήπος 
του Νερού κ.λ.π.): Καταρράκτης, Επεισόδιο Νερού 
Νο1, Επεισόδιο Νερού Νο2, Επεισόδιο Νερού 
Νο3, Λεκάνη Νο1, Λεκάνη Νο2, Λεκάνη Νο3, 
Επεισόδιο Νερού Νο4, Επεισόδιο Νερού Νο5, 
Επεισόδιο Νερού Νο6, Περίπτερο, Λεκάνη Νο4, 
Λεκάνη Νο5, Επεισόδιο Νερού Νο7, Επεισόδιο 
Νερού Νο8, Επεισόδιο Νερού Νο9, Επεισόδιο 
Νερού Νο10, ∆εξαµενή Πιδάκων Μ. Αλεξάνδρου 
Νο1, ∆εξαµενή Πιδάκων Μ. Αλεξάνδρου Νο2] 

Άρθρο29 Κατ 
αποκοπή 

τιµή  

1 18.000,00 18.000,00 36.000,00 

30 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ 
(Συγγρού1) 

Άρθρο30 Κατ 
αποκοπή 

τιµή  

1 8.000,00 8.000,00 16.000,00 

31 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ 
(Συγγρού2) 

Άρθρο31 Κατ 
αποκοπή 

τιµή  

1 8.000,00 8.000,00 16.000,00 

32 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
Ονοµασία επιµέρους Νεροκουρτινών, Οµάδας 
δέκα εννέα (19) Νεροκουρτινών Πλατείας 
Εµπορίου, Χρηµατιστηρίου, ∆ωδεκανήσου – 
Ίωνος ∆ραγούµη: Κοντές (1,40µΧ1,50µ): 7τεµ., 
Βαλαωρίτου και Ορφανίδου, Βαλαωρίτου και 
Λέοντος Σοφού, Βαλαωρίτου και Συγγρού, 
Βασιλέως Ηρακλείου και Κατούνη, Βίκτωρος 
Ουγκώ και Ολυµπίου ∆ιαµαντή, Λέοντος Σοφού 
και Φράγκων1, Λέοντος Σοφού και Φράγκων2, 
Κοντές (1,40µΧ2,50µ): 5τεµ., Πλατεία Εµπορίου 1, 
Πλατεία Εµπορίου 2, Πλατεία Εµπορίου 3, 
Πλατεία Εµπορίου 4, Πλατεία Εµπορίου 5, Ψηλές 
(210µΧ1,50µ): 7τεµ., ∆ωδεκανήσου και 
Βαλαωρίτου, ∆ωδεκανήσου και Φράγκων, 
∆ωδεκανήσου και Λέοντος Σοφού, ∆ωδεκανήσου 
και Ολυµπίου ∆ιαµαντή, ∆ραγούµη και Πάϊκου, 
∆ραγούµη και Καποδιστρίου, ∆ραγούµη και 
Ερµού.  

Άρθρο32 Κατ 
αποκοπή 

τιµή  

1 45.600,00 45.600,00 91.200,00 

33 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ: 
Ονοµασία επιµέρους σιντριβανιών, Οµάδας δύο 
(2) σιντριβανιών, Αγίας Σοφίας 1, Αγίας Σοφίας 2  

Άρθρο33 Κατ 
αποκοπή 

τιµή  

1 3.000,00 3.000,00 6.000,00 

34 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ 12 ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 

Άρθρο34 Κατ 
αποκοπή 

τιµή  

1 3.000,00 3.000,00 6.000,00 

    34 Άθροισµα 197.100,00 394.200,00 

     Φ.Π.Α. 24% 47.304,00 94.608,00 

     Σύνολο 244.404,00 488.808,00 
 
 
 
 
 
 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,   09 - 10 – 2018 
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 

 

 

 

 

Σπυρίδων Μουσούρης 
Μηχανολόγος Μηχανικός  

 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,   09 - 10 – 2018 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΗΛΜ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 

 

Σπυρίδων Μουσούρης 
Μηχανολόγος Μηχανικός  

 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 09 - 10 – 2018 
ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ 

0 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
∆/ΝΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ  
ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ  

 
 

Μαρία Ιορδανίδου 
Αρχιτέκτων Μηχανικός 

µε Α΄ βαθµό 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
∆/ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΗΛΜ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
∆ιεύθυνση: Αγγελάκη 13  
Τ.Κ.: 546 21 
Πληροφορίες: κ. Σπ. Μουσούρης 
Τηλέφωνο: 2313318459  
Email: s.moussouris@thessaloniki.gr 
 
 

ΠΑΡΟΧΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: 

«∆ιετείς Εργασίες Συντήρησης Υδραυλικών και 
Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων Σιντριβανιών 
∆ήµου Θεσσαλονίκης» 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
 
1. ΓΕΝΙΚΑ 
 
Α) Ο Ανάδοχος θα εκτελεί τους απαραίτητους χειρισµούς και εργασίες για την λειτουργία, την συντήρηση και επισκευές 
των σιντριβανιών µε γνώµονα τον οικονοµικότερο και τεχνικά αρτιότερο δυνατό τρόπο µε ελαχιστοποίηση των οχλήσεων 
από οσµές, θορύβους, παρεµπόδιση της κυκλοφορίας κλπ. και µε τήρηση όλων των κανονισµών ασφαλείας και υγιεινής. Η 
φύλαξη και ασφάλεια των χώρων των εγκαταστάσεων, κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών συντήρησης είναι 
ευθύνη, του Αναδόχου. 
 
 Η λειτουργία των σιντριβανιών θα αντιστοιχεί στον τρόπο που καθορίζει η µελέτη κατασκευής τους και για το χρονικό 
διάστηµα που αυτό είναι εφικτό.  Εάν κατά την διάρκεια της παροχής υπηρεσίας αλλάξουν οι σηµερινές συνθήκες σε 
βαθµό που να καταστεί αναγκαία µία νέα φιλοσοφία λειτουργίας η αλλαγή θα γίνει από τον ανάδοχο µε εφαρµογή 
εγκεκριµένης µελέτης. Για τις τυχόν αναγκαίες αυτές αλλαγές στη λειτουργία της εγκατάστασης ο ανάδοχος δεν δικαιούται 
πρόσθετη αµοιβή. Όλες οι αλλαγές πριν την εφαρµογή τους θα έχουν την έγγραφη έγκριση του ∆ήµου . 
 
Β) Ο ανάδοχος θα τηρεί διπλότυπο ή σε ηλεκτρονική µορφή ηµερολόγιο-βιβλίο συντήρησης-λειτουργίας το οποίο θα 
συµπληρώνεται τουλάχιστο ανά εβδοµάδα και εντός του πρώτου 10ηµέρου του επόµενου µήνα θα υποβάλει την µία σειρά 
φύλλων που αφορά στον προηγούµενο µήνα στον επιβλέποντα που θα ορίσει η υπηρεσία.  
Συνοπτικά στο ηµερολόγιο θα αναγράφονται τα εξής: 
 
α. Περίληψη εβδοµαδιαίας λειτουργίας 
α.1. Έκτακτα γεγονότα 
α.2 ∆ιορθωτικές ενέργειες 
β. ∆ιοικητικές ενέργειες που αφορούν την λειτουργία 
 Β.1.∆ιαδικασίες ρουτίνας (υγειονοµικοί έλεγχοι κλπ) 
 Β.2.Έκτακτα γεγονότα (έκτακτοι έλεγχοι, πρόστιµα κλπ) 
γ. Περιγραφή προληπτικής συντήρησης  
δ. Περιγραφή κατασταλτικής (έκτακτης) συντήρησης, συνοδευόµενη από «ανάλυση αστοχίας»  
ε. Οικονοµικά στοιχεία λειτουργίας (χηµικά, ενέργεια, νερό, ανταλλακτικά, διοικητικά έξοδα) συνοδευόµενα από 
               προτάσεις βελτιστοποίησης (οικονοµικότερης λειτουργίας)    
στ. Τυχόν πίνακες µετρήσεων και εργαστηριακών αναλύσεων 
 

Οικονοµικό Έτος: 2018 
∆απάνη: 488.808,00 € 
Αριθ. Μελέτης: ∆ΚΣ 27 / 7-05-2018 
ΚΑ: 30.02/6262.01.01 
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Γ) Η λειτουργία και συντήρηση (προληπτική και κατασταλτική) του εξοπλισµού κύριου και βοηθητικού του 
χρησιµοποιούµενου κατά την λειτουργία της εγκατάστασης αλλά και του εφεδρικού θα γίνεται σύµφωνα µε τις οδηγίες των 
κατασκευαστών του και µε γνήσια εξαρτήµατα.  
Η «συντήρηση» περιλαµβάνει µικροϋλικά (πχ βίδες, παξιµάδια, τσιµούχες, λιπαντικά, αντιψυκτικά κλπ), και επισκευή ή 
αντικατάσταση σωληνώσεων δηµιουργίας υδάτινων σχηµάτων, καθώς και βάσεων στήριξης δακτυλίων, φίλτρων, 
ακροφυσίων και προβολέων.  
Οι εργασίες κατασταλτικής συντήρησης βασικού εξοπλισµού (π.χ. αντλίες) θα γίνονται από τον προµηθευτή - 
κατασκευαστή ή εξουσιοδοτηµένο επίσηµο αντιπρόσωπο του και θα χρησιµοποιούνται γνήσια εξαρτήµατα και 
ανταλλακτικά. Θα συντάσσεται το έντυπο αναφοράς βλάβης αντλίας όπως αυτό επισυνάπτεται ως παράρτηµα.  
Οι εργασίες συντήρησης θα καταγράφονται στο ηµερολόγιο σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. 
 
∆) Βλάβες που θα παρουσιαστούν κατά τη λειτουργία της Εγκατάστασης στον ηλεκτροµηχανολογικό εξοπλισµό και 
αυτοµατισµό θα αναφέρονται άµεσα στην επίβλεψη, θα αποκαθίστανται αµέσως και θα περιγράφονται αναλυτικά στο 
Ηµερολόγιο-Βιβλίο Συντήρησης. 
Σε περίπτωση που η βλάβη οφείλεται σε α) Κακό χειρισµό ή παράληψη του προσωπικού συντήρησης της Εγκατάστασης, 
αυτή θα αποκαθιστάται µε έξοδα του αναδόχου, β) Συνήθη φθορά λειτουργίας θα επισκευάζεται πάλι από τον ανάδοχο 
αλλά µε υλικά που θα επιβαρυνθεί ο ∆ήµος και ο οποίος επίσης θα επιβαρύνεται µε το κόστος νερού και ηλεκτρικής 
ενέργειας Για το κόστος εργασίας συντήρησης και επισκευής και αποµάκρυνσης των παραπροϊόντων της εγκατάστασης ο 
ανάδοχος δεν δικαιούται πρόσθετης αποζηµίωσης. 
Η κατάταξη των βλαβών στις κατηγορίες α) ή β) θα γίνεται από την επίβλεψη µε σχετική έκθεση µετά και από την υποβολή 
ανάλογης έκθεσης του αναδόχου. 
Σε κάθε περίπτωση όµως το ζητούµενο είναι µε σωστή επίβλεψη της λειτουργίας και εργασίες συντήρησης οι βλάβες να 
περιορίζονται στο ελάχιστο. 
Θα πρέπει να διασφαλίζεται η άµεση αποκατάσταση των βλαβών αυτοµατισµού και ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού 
καθώς και αλλαγές στο λογισµικό ανάλογα µε τις απαιτήσεις των εγκαταστάσεων. 
 
Ε) Οι εργασίες ελέγχου και συντήρησης θα εκτελούνται σύµφωνα µε το Πρόγραµµα ∆ιαχείρισης Συντήρησης, το 
Χρονοδιάγραµµα και το ΣΑΥ-ΦΑΥ που θα υποβληθούν κατά το στάδιο διεξαγωγής του ∆ιαγωνισµού.  
Για τα απαραίτητα για τις παραπάνω εργασίες υλικά, ισχύει ότι και στην παράγραφο ∆ περίπτωση β. 
 
ΣΤ). Ο ανάδοχος πρέπει να καλύπτει νόµιµα την  λειτουργία και συντήρηση των εγκαταστάσεων και επαφίεται στον 
ανάδοχο να καταστρώσει κατά τέτοιο τρόπο το πρόγραµµα λειτουργίας, συντήρησης των εγκαταστάσεων σε ανθρώπινο 
δυναµικό και µηχανικά µέσα, ούτως ώστε ανά πάσα στιγµή να εξασφαλίζεται η σωστή και εύρυθµη λειτουργία των 
σιντριβανιών και µε τον όρο ότι ο ανάδοχος θα έχει την αστική και ποινική ευθύνη. Η ανάδοχος επιχείρηση θα πρέπει να 
διαθέτει τον ανάλογο ιδιόκτητο εξοπλισµό και ανθρώπινο δυναµικό ώστε να δύναται να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του 
έργου. Η απόδειξη της καταλληλότητας και ικανότητας του προτεινόµενου προσωπικού κατ’ άτοµο και της νοµιµότητα του 
προγράµµατος εργασίας αυτού είναι υποχρέωση του αναδόχου. 
 
Ζ). Οι συµµετέχοντες στον ∆ιαγωνισµό έχουν υποχρέωση να µελετήσουν και να συντάξουν Φάκελο και Σχέδιο Ασφάλειας 
και Υγιεινής σύµφωνα µε τη Νοµοθεσία, το οποίο θα αξιολογηθεί και στη φάση του ∆ιαγωνισµού. Το σχέδιο θα αφορά την 
ασφάλεια και υγιεινή τόσο των εργαζοµένων στη µονάδα αλλά και των επισκεπτών.  Οι ελάχιστες απαιτήσεις του σχεδίου, 
είναι: 
Περιγραφή εξοπλισµού ασφαλείας (ανά χώρο) 
Εκπαίδευση εργαζοµένων 
Γραπτοί κανονισµοί 
Ανάλυση ατυχηµάτων 
∆ηµιουργία οδηγιών ασφαλείας για όλα τα χρησιµοποιούµενα υλικά στη συντήρηση 
∆ιαδικασία πρώτων βοηθειών 
Ενέργειες ρουτίνας (καθαρισµοί, αερισµοί χώρων, πρακτικές ασφάλειας και υγιεινής εργαζοµένων κλπ). 
 
Αναλυτικότερα οι ελάχιστες εργασίες συντήρησης που θα εκτελεστούν σε κάθε ένα από τα ακόλουθα σιντριβάνια ή 
σχήµατα ή επεισόδια νερού: [Σιντριβάνι Πάρκου Χειµάρας, Σιντριβάνι Πάρκου Καούδη, Σιντριβάνι Πλατείας Άθωνος, 
Σιντριβάνι Πάρκου Χαριλάου, Σιντριβάνι Πλατείας Αµµουλιανής, Σιντριβάνι Πάρκου Λουοµένης, Σιντριβάνι Πάρκου 
Χ.Α.Ν.Θ., Σιντριβάνι Πάρκου Αγ. Μαρίνας, Σιντριβάνι Πλατείας Γαλοπούλου, Σιντριβάνι Πλατείας Αντιγονιδών, 
Σιντριβάνι Πλατείας Αγ. Φωτίου, Σιντριβάνι Πλατείας Μοριχόβου, Σιντριβάνι Πλατείας Ξενοδοχείου A.B.C., 
Σιντριβάνι Κεντρικού Πάρκου Χ.Α.Ν.Θ. – Λίµνη µε βραχάκια, Σιντριβάνι Πλατείας Ναυαρίνου, Σιντριβάνι Πλατείας 
Ξενοδοχείου «ΒΙΕΝΝΗ», Σιντριβάνι Πλατείας Αγ. Σοφίας, Σιντριβάνι Πλατείας Λαδάδικα – Κατούνη, Σιντριβάνι 
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Πάρκου Πεδίου του Άρεως Λίµνη, Πάρκου Πεδίου του Άρεως Πέντε Αισθήσεις, Σιντριβάνι Πάρκου Αγ. ∆ηµητρίου – 
Γεµιστού (Καυτατζόγλειο Στάδιο), Σιντριβάνι Πάρκου Αγ. ∆ηµητρίου – Κατσιµίδη (Καυτατζόγλειο Στάδιο), Σιντριβάνι 
Πάρκου Αγ. Θεράποντος, Σιντριβάνι Πάρκου Ν. Εγνατία – Βούλγαρη, Σιντριβάνι Πλατείας Πεζόδροµου Γεωργάκη – 
Ανάληψη, Σιντριβάνι 25ης  Μαρτίου – Βας. Όλγας, Σιντριβάνι Πάρκου Ψελλού, Νέο ∆ηµαρχιακό Μέγαρο (∆ύο 
∆εξαµενές), Νέα Παραλία (Κήπος του Νερού κ.λ.π.): Ονοµασία επιµέρους Σιντριβανιών Οµάδας δέκα εννέα (19) 
σιντριβανιών Νέας Παραλίας (Κήπος του Νερού κ.λ.π.): Καταρράκτης, Επεισόδιο Νερού Νο1, Επεισόδιο Νερού 
Νο2, Επεισόδιο Νερού Νο3, Λεκάνη Νο1, Λεκάνη Νο2, Λεκάνη Νο3, Επεισόδιο Νερού Νο4, Επεισόδιο Νερού Νο5, 
Επεισόδιο Νερού Νο6, Περίπτερο, Λεκάνη Νο4, Λεκάνη Νο5, Επεισόδιο Νερού Νο7, Επεισόδιο Νερού Νο8, 
Επεισόδιο Νερού Νο9, Επεισόδιο Νερού Νο10, ∆εξαµενή Πιδάκων Μ. Αλεξάνδρου Νο1, ∆εξαµενή Πιδάκων Μ. 
Αλεξάνδρου Νο2],  Πλατείας Χρηµατιστήριου: Συγγρού 1, Πλατείας Χρηµατιστήριου: Συγγρού 2, Ονοµασία 
επιµέρους Νεροκουρτινών, Οµάδας δέκα εννέα (19) Νεροκουρτινών Πλατείας Εµπορίου, Χρηµατιστηρίου, 
∆ωδεκανήσου – Ίωνος ∆ραγούµη: Κοντές (1,40µΧ1,50µ): 7τεµ., Βαλαωρίτου και Ορφανίδου, Βαλαωρίτου και 
Λέοντος Σοφού, Βαλαωρίτου και Συγγρού, Βασιλέως Ηρακλείου και Κατούνη, Βίκτωρος Ουγκώ και Ολυµπίου 
∆ιαµαντή, Λέοντος Σοφού και Φράγκων1, Λέοντος Σοφού και Φράγκων2, Κοντές (1,40µΧ2,50µ): 5τεµ., Πλατεία 
Εµπορίου 1, Πλατεία Εµπορίου 2, Πλατεία Εµπορίου 3, Πλατεία Εµπορίου 4, Πλατεία Εµπορίου 5, Ψηλές 
(210µΧ1,50µ): 7τεµ., ∆ωδεκανήσου και Βαλαωρίτου, ∆ωδεκανήσου και Φράγκων, ∆ωδεκανήσου και Λέοντος 
Σοφού, ∆ωδεκανήσου και Ολυµπίου ∆ιαµαντή, ∆ραγούµη και Πάϊκου, ∆ραγούµη και Καποδιστρίου, ∆ραγούµη και 
Ερµού, Πλατείας Αγίας Σοφίας: Ονοµασία επιµέρους σιντριβανιών, Οµάδας δύο (2) σιντριβανιών, Αγίας Σοφίας 1, 
Αγίας Σοφίας 2, Πάρκου 12 Αποστόλων.   
 
είναι οι εξής κάτωθι: 
 
Α. ∆ύο φορές την εβδοµάδα κατά την διάρκεια του καλοκαιριού και µία φορά την εβδοµάδα κατά την διάρκεια του χειµώνα 
θα γίνεται: 

Καθάρισµα του νερού από κάθε ορατό ξένο αντικείµενο (όπως κλαδάκια, φύλλα, σκουπίδια, αποτσίγαρα κλπ) 
Χλωρίωση του νερού µε ειδικό υγρό (συµπυκνωµένη χλωριούχος χηµική ένωση) 
Έλεγχος συστήµατος αυτόµατης πλήρωσης δεξαµενής νερού 
Έλεγχος καλής (σωστής) λειτουργίας όλων των υδάτινων σχηµάτων 

 
Β. Κάθε µήνα  θα γίνεται: 
 Γενική καθαριότητα – αλλαγή του νερού των δεξαµενών αν χρειάζεται 
 Αφαλάτωση των προβολέων 
 Αφαλάτωση των αντλιών εξωτερικά 

Αντικατάσταση καµένων λαµπών, σπασµένων διαφανειών και τυχόν κατεστραµµένων ακροφυσίων 
Έλεγχος καλής λειτουργίας όλων των µηχανισµών ασφαλείας και επίλυση κάθε ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 
προβλήµατος 
Ρύθµιση όλων των υδάτινων σχηµάτων  
 

Γ. Κάθε εξάµηνο θα γίνεται: 
Γενική συντήρηση(service) 
Γενική καθαριότητα δεξαµενών, σωληνώσεων κλπ, αλλαγή νερού 
Γενική αφαλάτωση προβολέων 
Γενική αφαλάτωση αντλιών εξωτερικά και εσωτερικά 
Γενική αφαλάτωση σωληνώσεων και ακροφυσίων 
Αποσύνδεση καµένων ή ελαττωµατικών αντλιών, επανατοποθέτηση µετά την επισκευή ή αντικατάσταση 
Αντικατάσταση φθαρµένων φίλτρων 
Αντικατάσταση καµένων λαµπών, φθαρµένων προβολέων και σπασµένων διαφανειών 
Έλεγχος όλων των µηχανισµών, όλων των µονάδων ασφαλείας και αντικατάσταση τους σε περίπτωση 
ελαττωµατικής λειτουργίας 

 
∆. Έκτακτες και άµεσες επισκέψεις σε κάθε σιντριβάνι σε περιπτώσεις όπως: 

Παγετός (παγωνιά) 
∆υνατός αέρας ή Θύελλα 
∆ιαδηλώσεις, συγκεντρώσεις 
Ειδοποίηση από την υπηρεσία ή την «γειτονιά» για κάποιο πρόβληµα 

Η) α) Ο ανάδοχος θα πρέπει να παραδώσει σε σχέδια “as build” των µονογραµµικών ηλεκτρολογικών σχεδίων των 
εγκαταστάσεων κάθε σιντριβανιού, σε χαρτί και ηλεκτρονική µορφή. 
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     β) Ο ανάδοχος θα πρέπει να παραδώσει σε σχέδια “as build” των κατόψεων µε ογκοµέτρηση των δεξαµενών, 
καταµέτρηση – διαστασολόγηση ακροφυσίων, σωληνώσεων, αντλιών – φωτιστικών και εν γένει του βασικού 
ΗΛΜ εξοπλισµού των υπολοίπων σιντριβανιών του παραρτήµατος Β της παρούσης. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,   09 - 10 – 2018 
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 

 

 

 

 

Σπυρίδων Μουσούρης 
Μηχανολόγος Μηχανικός  

 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,   09 - 10 – 2018 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΗΛΜ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 

 

Σπυρίδων Μουσούρης 
Μηχανολόγος Μηχανικός  

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 09 - 10 – 2018 
ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ 

0 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
∆/ΝΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ  
ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ  

 
 

Μαρία Ιορδανίδου 
Αρχιτέκτων Μηχανικός 

µε Α΄ βαθµό 
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(Σφραγίδα προσφέροντος) 
 

ΠΑΡΟΧΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: 

«∆ιετείς Εργασίες Συντήρησης Υδραυλικών και 
Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων Σιντριβανιών 
∆ήµου Θεσσαλονίκης» 

 

 
 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
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1 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΧΕΙΜΑΡΑΣ 

Άρθρο1 
Κατ 

αποκοπή 
τιµή  

1 0,00 0,00 0,00 

2 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΚΑΟΥ∆Η 

Άρθρο2 
Κατ 

αποκοπή 
τιµή  

1 0,00 0,00 0,00 

3 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΘΩΝΟΣ  

Άρθρο3 
Κατ 

αποκοπή 
τιµή  

1 0,00 0,00 0,00 

4 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΧΑΡΙΛΑΟΥ 

Άρθρο4 
Κατ 

αποκοπή 
τιµή  

1 0,00 0,00 0,00 

5 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΜΜΟΥΛΙΑΝΗΣ 

Άρθρο5 
Κατ 

αποκοπή 
τιµή  

1 0,00 0,00 0,00 

6 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΛΟΥΟΜΕΝΗΣ 

Άρθρο6 
Κατ 

αποκοπή 
τιµή  

1 0,00 0,00 0,00 

7 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΧΑΝΘ 

Άρθρο7 
Κατ 

αποκοπή 
τιµή  

1 0,00 0,00 0,00 

8 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ 

Άρθρο8 
Κατ 

αποκοπή 
τιµή  

1 0,00 0,00 0,00 

9 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑ ΓΑΛΟΠΟΥΛΟΥ 

Άρθρο9 
Κατ 

αποκοπή 
τιµή  

1 0,00 0,00 0,00 

10 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΝΤΙΓΟΝΙ∆ΩΝ 

Άρθρο10 
Κατ 

αποκοπή 
τιµή  

1 0,00 0,00 0,00 

11 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓ. ΦΩΤΙΟΥ 

Άρθρο11 
Κατ 

αποκοπή 
τιµή  

1 0,00 0,00 0,00 

12 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΟΡΙΧΟΒΟΥ 

Άρθρο12 
Κατ 

αποκοπή 
τιµή  

1 0,00 0,00 0,00 

13 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟΥ 
A.B.C. 

Άρθρο13 
Κατ 

αποκοπή 
τιµή  

1 0,00 0,00 0,00 

Οικονοµικό Έτος: 2018 
∆απάνη: 488.808,00 € 
Αριθ. Μελέτης: ∆ΚΣ 27 / 7-05-2018 
ΚΑ: 30.02/6262.01.01 
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14 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ Χ.Α.Ν.Θ. – 
ΛΙΜΝΗ ΜΕ ΒΡΑΧΙΑ 

Άρθρο14 
Κατ 

αποκοπή 
τιµή  

1 0,00 0,00 0,00 

15 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑ ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ 

Άρθρο15 
Κατ 

αποκοπή 
τιµή  

1 0,00 0,00 0,00 

16 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟΥ 
«ΒΙΕΝΝΗ» 

Άρθρο16 
Κατ 

αποκοπή 
τιµή  

1 0,00 0,00 0,00 

17 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ 

Άρθρο17 
Κατ 

αποκοπή 
τιµή  

1 0,00 0,00 0,00 

18 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΛΑ∆Α∆ΙΚΑ – 
ΚΑΤΟΥΝΗ 

Άρθρο18 
Κατ 

αποκοπή 
τιµή  

1 0,00 0,00 0,00 

19 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ ΠΑΡΚΟ ΠΕ∆ΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΩΣ 
ΛΙΜΝΗ 

Άρθρο19 
Κατ 

αποκοπή 
τιµή  

1 0,00 0,00 0,00 

20 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ ΠΑΡΚΟ ΠΕ∆ΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΩΣ 
ΠΕΝΤΕ ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ 

Άρθρο20 
Κατ 

αποκοπή 
τιµή  

1 0,00 0,00 0,00 

21 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ ΠΑΡΚΟ ΑΓ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ - 
ΓΕΜΙΣΤΟΥ (ΚΑΥΤΑΝΤΖΟΓΛΕΙΟ ΣΤΑ∆ΙΟ) 

Άρθρο21 
Κατ 

αποκοπή 
τιµή  

1 0,00 0,00 0,00 

22 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ ΝΕΟ ΠΑΡΚΟ ΑΓ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ - 
ΚΑΤΣΙΜΙ∆Η (ΚΑΥΤΑΝΤΖΟΓΛΕΙΟ ΣΤΑ∆ΙΟ) 

Άρθρο22 
Κατ 

αποκοπή 
τιµή  

1 0,00 0,00 0,00 

23 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ ΠΑΡΚΟ ΑΓ. ΘΕΡΑΠΟΝΤΟΣ 

Άρθρο23 
Κατ 

αποκοπή 
τιµή  

1 0,00 0,00 0,00 

24 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ ΠΑΡΚΟ Ν. ΕΓΝΑΤΙΑ – 
ΒΟΥΛΓΑΡΗ 

Άρθρο24 
Κατ 

αποκοπή 
τιµή  

1 0,00 0,00 0,00 

25 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΟΣ 
ΓΕΩΡΓΑΚΗ – ΑΝΑΛΗΨΗ 

Άρθρο25 
Κατ 

αποκοπή 
τιµή  

1 0,00 0,00 0,00 

26 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ 25ης  ΜΑΡΤΙΟΥ – ΒΑΣ. ΟΛΓΑΣ 

Άρθρο26 
Κατ 

αποκοπή 
τιµή  

1 0,00 0,00 0,00 

27 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ ΠΑΡΚΟ ΨΕΛΛΟΥ 

Άρθρο27 
Κατ 

αποκοπή 
τιµή  

1 0,00 0,00 0,00 

28 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ ΝΕΟ ∆ΗΜΑΡΧΙΑΚΟ ΜΕΓΑΡΟ 
(∆ύο ∆εξαµενές) 

Άρθρο28 
Κατ 

αποκοπή 
τιµή  

1 0,00 0,00 0,00 
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27 

29 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ ΠΑΡΚΟ ΝΕΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ 
[ΚΗΠΟΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ (Κήπος του Νερού κ.λ.π.): 
Ονοµασία επιµέρους Σιντριβανιών Οµάδας δέκα 
εννέα (19) σιντριβανιών Νέας Παραλίας (Κήπος 
του Νερού κ.λ.π.): Καταρράκτης, Επεισόδιο Νερού 
Νο1, Επεισόδιο Νερού Νο2, Επεισόδιο Νερού 
Νο3, Λεκάνη Νο1, Λεκάνη Νο2, Λεκάνη Νο3, 
Επεισόδιο Νερού Νο4, Επεισόδιο Νερού Νο5, 
Επεισόδιο Νερού Νο6, Περίπτερο, Λεκάνη Νο4, 
Λεκάνη Νο5, Επεισόδιο Νερού Νο7, Επεισόδιο 
Νερού Νο8, Επεισόδιο Νερού Νο9, Επεισόδιο 
Νερού Νο10, ∆εξαµενή Πιδάκων Μ. Αλεξάνδρου 
Νο1, ∆εξαµενή Πιδάκων Μ. Αλεξάνδρου Νο2] 

Άρθρο29 
Κατ 

αποκοπή 
τιµή  

1 0,00 0,00 0,00 

30 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ 
(Συγγρού1) 

Άρθρο30 
Κατ 

αποκοπή 
τιµή  

1 0,00 0,00 0,00 

31 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ 
(Συγγρού2) 

Άρθρο31 
Κατ 

αποκοπή 
τιµή  

1 0,00 0,00 0,00 

32 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
Ονοµασία επιµέρους Νεροκουρτινών, Οµάδας 
δέκα εννέα (19) Νεροκουρτινών Πλατείας 
Εµπορίου, Χρηµατιστηρίου, ∆ωδεκανήσου – 
Ίωνος ∆ραγούµη: Κοντές (1,40Μχ 1,50µ): 7τεµ., 
Βαλαωρίτου και Ορφανίδου, Βαλαωρίτου και 
Λέοντος Σοφού, Βαλαωρίτου και Συγγρού, 
Βασιλέως Ηρακλείου και Κατούνη, Βίκτωρος 
Ουγκώ και Ολυµπίου ∆ιαµαντή, Λέοντος Σοφού 
και Φράγκων1, Λέοντος Σοφού και Φράγκων2, 
Κοντές (1,40µΧ2,50µ): 5τεµ., Πλατεία Εµπορίου 1, 
Πλατεία Εµπορίου 2, Πλατεία Εµπορίου 3, 
Πλατεία Εµπορίου 4, Πλατεία Εµπορίου 5, Ψηλές 
(210µΧ1,50µ): 7τεµ., ∆ωδεκανήσου και 
Βαλαωρίτου, ∆ωδεκανήσου και Φράγκων, 
∆ωδεκανήσου και Λέοντος Σοφού, ∆ωδεκανήσου 
και Ολυµπίου ∆ιαµαντή, ∆ραγούµη και Πάϊκου, 
∆ραγούµη και Καποδιστρίου, ∆ραγούµη και 
Ερµού.  

Άρθρο32 
Κατ 

αποκοπή 
τιµή  

1 0,00 0,00 0,00 

33 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ: 
Ονοµασία επιµέρους σιντριβανιών, Οµάδας δύο 
(2) σιντριβανιών, Αγίας Σοφίας 1, Αγίας Σοφίας 2  

Άρθρο33 
Κατ 

αποκοπή 
τιµή  

1 0,00 0,00 0,00 

34 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ 12 ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 

Άρθρο34 
Κατ 

αποκοπή 
τιµή  

1 0,00 0,00 0,00 

    34 Άθροισµα 0,00 0,00 

     Φ.Π.Α. 24% 0,00 0,00 

     Σύνολο 0,00 0,00 

 
Έλαβα γνώση των όρων της παρούσας διακήρυξης τους οποίους αποδέχοµαι ανεπιφύλακτα 

 
 
 
 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,   … - … – 2018 
 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
 
 

 
(σφραγίδα – υπογραφή) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α- ΧΑΡΤΕΣ - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ της Μελέτης: ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: «∆ΙΕΤΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»  Σελ.1 

 

  

  

               

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
∆/ΝΣΗ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ  ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΗΛΜ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
∆ιεύθυνση: Αγγελάκη 13  
Τ.Κ.: 546 21 
Πληροφορίες: κ. Σπ. Μουσούρης 
Τηλέφωνο: 2313318459  
Email: s.moussouris@thessaloniki.gr 
 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: 
«∆ιετείς Εργασίες Συντήρησης Υδραυλικών και 
Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων Σιντριβανιών ∆ήµου 
Θεσσαλονίκης» 
 
ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΣ : 2018 
 
∆ΑΠΑΝΗ: 488.808,00 € 
 
Αριθ. Μελέτης: ∆ΚΣ 27 / 7-05-2018 
 
ΚΑ: 30.02/6262.01.01 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: «∆ΙΕΤΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α – ΧΑΡΤΕΣ - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α- ΧΑΡΤΕΣ - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ της Μελέτης: ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: «∆ΙΕΤΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»  Σελ.2 

 

Χάρτης σιντριβανιού στην οδό 25ης Μαρτίου 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α- ΧΑΡΤΕΣ - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ της Μελέτης: ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: «∆ΙΕΤΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»  Σελ.3 

 

 
 
 

Χάρτης σιντριβανιού στις οδούς Αγ. ∆ηµητρίου - Κατσιµίδη 
 
 
 
 

 
 
 

19PROC004561302 2019-03-05



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α- ΧΑΡΤΕΣ - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ της Μελέτης: ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: «∆ΙΕΤΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»  Σελ.4 

 

 
 
 

Χάρτης σιντριβανιού στην Πλατεία Συντριβανίου (ABC) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α- ΧΑΡΤΕΣ - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ της Μελέτης: ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: «∆ΙΕΤΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»  Σελ.5 

 

 
 
 

Χάρτης σιντριβανιού στις οδούς Αγ. ∆ηµητρίου –Πλ. Γεµιστού 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α- ΧΑΡΤΕΣ - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ της Μελέτης: ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: «∆ΙΕΤΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»  Σελ.6 

 

 
 
 

Χάρτης σιντριβανιού στην Αγ. Μαρίνας 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α- ΧΑΡΤΕΣ - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ της Μελέτης: ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: «∆ΙΕΤΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»  Σελ.7 

 

 
 
 

Χάρτης σιντριβανιού στον Αγ. Θεράποντα 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α- ΧΑΡΤΕΣ - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ της Μελέτης: ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: «∆ΙΕΤΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»  Σελ.8 

 

 
 
 

Χάρτης σιντριβανιού στην Πλατεία Άθωνος 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α- ΧΑΡΤΕΣ - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ της Μελέτης: ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: «∆ΙΕΤΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»  Σελ.9 

 

 
 
 

Χάρτης Σιντριβανιών Αλκµήνης- Παραλή & Νέο Πάρκο Χαριλάου  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α- ΧΑΡΤΕΣ - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ της Μελέτης: ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: «∆ΙΕΤΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»  Σελ.10 

 

 
 
 

Χάρτης σιντριβανιού στην Πλατεία Αµουλιαννής 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α- ΧΑΡΤΕΣ - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ της Μελέτης: ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: «∆ΙΕΤΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»  Σελ.11 

 

 
 
 

Χάρτης σιντριβανιού στην Γενναδίου 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α- ΧΑΡΤΕΣ - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ της Μελέτης: ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: «∆ΙΕΤΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»  Σελ.12 

 

 
 
 

Χάρτης σιντριβανιού στην Γεωργάκη 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α- ΧΑΡΤΕΣ - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ της Μελέτης: ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: «∆ΙΕΤΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»  Σελ.13 

 

 
 
 

Χάρτης σιντριβανιού ΛΟΥΟΜΕΝΗ στο Λ. Πύργο 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α- ΧΑΡΤΕΣ - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ της Μελέτης: ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: «∆ΙΕΤΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»  Σελ.14 

 

 
 
 

Χάρτης σιντριβανιού στην Πλατεία Κατούνη 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α- ΧΑΡΤΕΣ - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ της Μελέτης: ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: «∆ΙΕΤΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»  Σελ.15 

 

 
 
 

Χάρτης σιντριβανιού στην Πλατεία Ναυαρίνου 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α- ΧΑΡΤΕΣ - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ της Μελέτης: ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: «∆ΙΕΤΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»  Σελ.16 

 

 
 
 

Χάρτης σιντριβανιού στο Ν. Σ. Σταθµό 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α- ΧΑΡΤΕΣ - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ της Μελέτης: ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: «∆ΙΕΤΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»  Σελ.17 

 

 
 
 

Χάρτης σιντριβανιού στο Ξενοδοχείο Βιέννη 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α- ΧΑΡΤΕΣ - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ της Μελέτης: ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: «∆ΙΕΤΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»  Σελ.18 

 

 
 
 

Χάρτης σιντριβανιών στο Πεδίο του Άρεως 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α- ΧΑΡΤΕΣ - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ της Μελέτης: ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: «∆ΙΕΤΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»  Σελ.19 

 

Χάρτης σιντριβανιών στην Πλατεία Αγ. Σοφίας 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α- ΧΑΡΤΕΣ - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ της Μελέτης: ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: «∆ΙΕΤΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»  Σελ.20 

 

Χάρτης σιντριβανιών στο Πάρκο ΧΑΝΘ 
 

 
 
 

 
 

19PROC004561302 2019-03-05



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α- ΧΑΡΤΕΣ - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ της Μελέτης: ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: «∆ΙΕΤΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»  Σελ.21 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α- ΧΑΡΤΕΣ - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ της Μελέτης: ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: «∆ΙΕΤΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»  Σελ.22 

 

Χάρτης σιντριβανιού στο Πάρκο Μ. Ψελλού 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α- ΧΑΡΤΕΣ - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ της Μελέτης: ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: «∆ΙΕΤΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»  Σελ.23 

 

Χάρτης σιντριβανιού στο Πάρκο Χειµάρας 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α- ΧΑΡΤΕΣ - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ της Μελέτης: ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: «∆ΙΕΤΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»  Σελ.24 

 

Χάρτης σιντριβανιών, Νεροκουρτινών στην Πλατεία Χρηµατιστηρίου στην οδό Συγγρού 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α- ΧΑΡΤΕΣ - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ της Μελέτης: ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: «∆ΙΕΤΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»  Σελ.25 

 

Χάρτης σιντριβανιού στο Πάρκο Ευθυµίου Καούδη 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α- ΧΑΡΤΕΣ - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ της Μελέτης: ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: «∆ΙΕΤΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»  Σελ.26 

 

Χάρτης σιντριβανιού στο Μνηµειακό Σύνολο των 12 Αποστόλων 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α- ΧΑΡΤΕΣ - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ της Μελέτης: ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: «∆ΙΕΤΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»  Σελ.27 

 

Χάρτες και φωτογραφίες µε θέσεις σιντριβανιών σε δηµοτικούς χώρους του ∆ήµου Θεσσαλονίκης.  
 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,   09 - 10 – 2018 
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 

 

 

 

 

Σπυρίδων Μουσούρης 
Μηχανολόγος Μηχανικός  

µε Α΄ βαθµό 
 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,   09 - 10 – 2018 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΗΛΜ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 

 

Σπυρίδων Μουσούρης 
Μηχανολόγος Μηχανικός  

µε Α΄ βαθµό 
 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 09 - 10 – 2018 
ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ 

0 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
∆/ΝΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ  
ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ  

 
 

Μαρία Ιορδανίδου 
Αρχιτέκτων Μηχανικός 

µε Α΄ βαθµό 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β της Μελέτης: ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: «∆ΙΕΤΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»  
 Σελ.1 

 

  

  

               

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
∆/ΝΣΗ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ  ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΗΛΜ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
Αγγελάκη 13, 546 21 
Πληροφορίες: κ. Σπ. Μουσούρης 
Τηλέφωνο: 2313318459  
Email: s.moussouris@thessaloniki.gr 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: 
«∆ιετείς Εργασίες Συντήρησης Υδραυλικών και Ηλεκτρολογικών 
Εγκαταστάσεων Σιντριβανιών ∆ήµου Θεσσαλονίκης» 
 
ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΣ : 2018 
 
∆ΑΠΑΝΗ: 488.808,00 € 
 
Αριθ. Μελέτης: ∆ΚΣ 27 / 7-05-2018 
 
ΚΑ: 30.02/6262.01.01 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: «∆ΙΕΤΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β της Μελέτης: ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: «∆ΙΕΤΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»  
 Σελ.2 

 

 
 

Κάτοψη  Σιντριβανιού στην Πλατεία Άθωνος 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β της Μελέτης: ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: «∆ΙΕΤΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»  
 Σελ.3 

 

 
 

Κάτοψη  Σιντριβανιού στο Ξενοδοχείο Βιέννη 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β της Μελέτης: ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: «∆ΙΕΤΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»  
 Σελ.4 

 

 
 

Κάτοψη  Σιντριβανιού στις οδούς Αγίου ∆ηµητρίου – Γεµιστού 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β της Μελέτης: ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: «∆ΙΕΤΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»  
 Σελ.5 

 

 
 

Κάτοψη  Σιντριβανιού στην Αγίας Μαρίνης 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β της Μελέτης: ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: «∆ΙΕΤΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»  
 Σελ.6 

 

Κάτοψη  Σιντριβανιού στον Κόµβο Αµµολιανής 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β της Μελέτης: ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: «∆ΙΕΤΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»  
 Σελ.7 

 

 
 

Κάτοψη  Σιντριβανιού στο Πάρκο Γενναδίου 
 

 

19PROC004561302 2019-03-05



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β της Μελέτης: ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: «∆ΙΕΤΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»  
 Σελ.8 

 

 
 

Κάτοψη  Σιντριβανιού στην Πεζόδροµος Γεωργάκη 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β της Μελέτης: ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: «∆ΙΕΤΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»  
 Σελ.9 

 

Κάτοψη  Σιντριβανιού στην Πάρκο Αγ. Θεράποντα 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β της Μελέτης: ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: «∆ΙΕΤΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»  
 Σελ.10 

 

 
 

Κάτοψη  Σιντριβανιού στην Πλατεία Κατούνη 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β της Μελέτης: ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: «∆ΙΕΤΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»  
 Σελ.11 

 

 
 

Κάτοψη  Σιντριβανιού στις οδούς Αγ. ∆ηµητρίου µε Κατσιµίδη 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β της Μελέτης: ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: «∆ΙΕΤΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»  
 Σελ.12 

 

 
 

Κάτοψη  Σιντριβανιού στην Πλατεία της Χ.Α.Ν.Θ. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β της Μελέτης: ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: «∆ΙΕΤΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»  
 Σελ.13 

 

 
 

Κάτοψη  Σιντριβανιού ‘Λουοµένη’ στο Λευκό Πύργο 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β της Μελέτης: ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: «∆ΙΕΤΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»  
 Σελ.14 

 

 
 

Κάτοψη  Σιντριβανιού στην οδό 25ης Μαρτίου  
 
 
 
 

 

19PROC004561302 2019-03-05



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β της Μελέτης: ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: «∆ΙΕΤΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»  
 Σελ.15 

 

 
 

Κάτοψη  Σιντριβανιού στο  Ν. Σ. Σταθµό 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β της Μελέτης: ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: «∆ΙΕΤΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»  
 Σελ.16 

 

 
 

Κάτοψη  Σιντριβανιού στο Νέο Πάρκο Χαριλάου 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β της Μελέτης: ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: «∆ΙΕΤΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»  
 Σελ.17 

 

 
 

Κάτοψη  Λίµνης/Σιντριβανιού στο Πεδίο του Άρεως  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β της Μελέτης: ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: «∆ΙΕΤΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»  
 Σελ.18 

 

 
 

Κάτοψη  Σιντριβανιού στην Πλατεία Αγ. Σοφίας 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β της Μελέτης: ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: «∆ΙΕΤΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»  
 Σελ.19 

 

 

Κάτοψη  Σιντριβανιού στην Μ. Ψελλού 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β της Μελέτης: ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: «∆ΙΕΤΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»  
 Σελ.20 

 

Κάτοψη  Σιντριβανιού πάρκου Χειµάρας 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β της Μελέτης: ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: «∆ΙΕΤΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»  
 Σελ.21 

 

Κάτοψη  Σιντριβανιού πάρκου 12 Αποστόλων 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β της Μελέτης: ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: «∆ΙΕΤΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»  
 Σελ.22 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β της Μελέτης: ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: «∆ΙΕΤΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»  
 Σελ.23 

 

 
 
 
 
 
 
 
Σκαριφήµατα κατόψεων µε ογκοµέτρηση λεκανών – δεξαµενών και βασικού Ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού 
σιντριβανιών ∆ήµου Θεσσαλονίκης.  
 
 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,   09 - 10 – 2018 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
 

 

 

 

 

Σπυρίδων Μουσούρης 
Μηχανολόγος Μηχανικός  

µε Α΄ βαθµό 
 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,   09 - 10 – 2018 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΗΛΜ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 

 

Σπυρίδων Μουσούρης 
Μηχανολόγος Μηχανικός  

µε Α΄ βαθµό 
 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 09 - 10 – 2018 
ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ 

0 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
∆/ΝΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ  
ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ  

 
 

Μαρία Ιορδανίδου 
Αρχιτέκτων Μηχανικός 

µε Α΄ βαθµό 
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Ανάδοχος: (Επωνυµία Στοιχεία) 

 (εντόπιση προβλήµατος, βλάβης για αντικατάσταση ή  επισκευή Αντλίας,  
Ηλεκτροκινητήρα)            

 

Ανάδοχος: (πλήρη Στο ιχε ία :  δ ιεύθυνση,  τηλέφωνο,  ταχυδροµικός  κώδικας,  ema i l  )  
 

1 

 

  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 

Στοιχεία Θέσης 
Θέση του Κινητήρα ή της 
Αντλίας  

 

Περιοχή  

Οδός  Αριθµός  

Πάρκο  Πλατεία  

Κτίριο    

 

Στοιχεία Κινητήρα ή Αντλίας 
Τύπος Κινητήρα ή Αντλίας   

Μάρκα  

Τάση (V)  Ισχύς (HP)  

Ένταση (A)  Στροφές (RPM)  

 

Επιλογή Πιθανού Προβλήµατος, βλάβης   
 Ο ηλεκτροκινητήρας ή Αντλία δεν ξεκινά 
 Ο ηλεκτροκινητήρας ή Αντλία λειτουργεί και µετά σταµατά 
 Ο ηλεκτροκινητήρας ή Αντλία δεν ανεβάζει τις ονοµαστικές στροφές 
 Ο ηλεκτροκινητήρας ή Αντλία στολάρει 
 Ο ηλεκτροκινητήρας ή Αντλία υπερθερµένεται κατά τη λειτουργία του 
 Ο ηλεκτροκινητήρας ή Αντλία  αργεί να επιταχύνει και/ή τραβάει πολύ ρεύµα 
 Ο ηλεκτροκινητήρας ή Αντλία  παρουσίαζει κραδασµούς / χτυπάει 
 Άλλο Πρόβληµα 

1* Επιλέξτε µία ή περισσότερες από τις παραπάνω επιλογές ανάλογα το πρόβληµα που εµφανίζεται  

2* Παρακάτω δώστε περισσότερες πληροφορίες για το πρόβληµα σας 

 

Σχόλια / Περιγραφή Προβλήµατος  
 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………
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Ανάδοχος: (Επωνυµία Στοιχεία) 

 (εντόπιση προβλήµατος, βλάβης για αντικατάσταση ή  επισκευή Αντλίας,  
Ηλεκτροκινητήρα)            

 

Ανάδοχος: (πλήρη Στο ιχε ία :  δ ιεύθυνση,  τηλέφωνο,  ταχυδροµικός  κώδικας,  ema i l  )  
 

2 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………
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               - ο-                                         - ο-                                         - ο- 
 Τεχνίτης του Αναδόχου    Εργοδηγός του Αναδόχου   Υπεύθυνος του Αναδόχου    

 
 
 
    (Σφραγίδα – Υπογραφή)             (Σφραγίδα – Υπογραφή)                 (Σφραγίδα – Υπογραφή)   

 
� Συµπληρώστε το παρόν έντυπο και αποστείλετε το στον υπεύθυνο του αναδόχου και στον 

Ανάδοχο µέσω fax ή email µετά την υπογραφή από τον τεχνίτη και τον εργοδηγό. 
� Λήψη και αποστολή φωτογραφιών προ και µετά το πρόβληµα.    
� Άµεση επικοινωνία & εξακρίβωση προβλήµατος / βλάβης. 
� Τηλεφωνικός προσδιορισµός απαιτούµενων εργασιών επισκευής. 
� Εκτίµηση κόστους επισκευής / αντικατάστασης. 
� Κάθε επισκευή πρέπει να συνοδεύεται από ειδικό έντυπο ανάλυσης εργασιών – µετρήσεων. 
� Αποστολή σε τεχνίτη, εργοδηγό, επιβλέποντα εργοδότη. 
  
 
 
Θέση φωτογραφίας 
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 (εντόπιση προβλήµατος, βλάβης για αντικατάσταση ή  επισκευή Αντλίας,  
Ηλεκτροκινητήρα)            

 

Ανάδοχος: (πλήρη Στο ιχε ία :  δ ιεύθυνση,  τηλέφωνο,  ταχυδροµικός  κώδικας,  ema i l  )  
 

5 

 

 

Παραλαβή από: 

Τεχνίτη του Εργοδότη         Εργοδηγό του Εργοδότη        Επιβλέποντα του Εργοδότη    
 
 

 

 (Σφραγίδα – Υπογραφή)                (Σφραγίδα – Υπογραφή)                  (Σφραγίδα – Υπογραφή)   
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ΕΛΑΧΙΣΤΟΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 
 
Άρθρο 1ο : Αντικείµενο επιλογής ειδικών όρων 
Οι παρόντες ελάχιστοι ειδικοί όροι αποτελούνται από εννέα (9) άρθρα (συµπεριλαµβανοµένου και του παρόντος) 
και προσδιορίζουν το γενικό πλαίσιο και εν µέρει τους ειδικούς όρους για την εκτέλεση των συµβατικών 
υποχρεώσεων του αναδόχου. Τα ειδικά θέµατα που σχετίζονται µε την διαδικασία ανάθεσης περιλαµβάνονται 
στο τεύχος "∆ιακήρυξη", ενώ το αντικείµενο και τα τεχνικά χαρακτηριστικά της σύµβασης στα Τεύχη Τεχνικών 
Προδιαγραφών  και Τεχνική Περιγραφή της παρούσης µελέτης.  
 
Άρθρο 2ο : Ισχύουσες διατάξεις - Συµµετοχή 
Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις: 
του Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’): ∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), του Ν.3463/06, του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α), 
Τροποποίηση της υπ’ αριθ. Φ.7.5/1816/88/27.2.2004 απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης «Αντικατάσταση 
του ισχύοντος Κανονισµού Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (ΚΕΗΕ) µε το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 και 
άλλες σχετικές διατάξεις» (ΦΕΚ 470/Β/5.3.2004), Υ.Α. Φ Α΄50/12081/642/2006 (ΦΕΚ 1222/Β`/5.9.2006), Π.∆. 
16/1996 (ΦΕΚ 10/Α`/18.1.1996), Π.∆. 55/2000 (ΦΕΚ 44/Α`/1.3.2000), Π.∆. 17/1996 (ΦΕΚ 11/Α`/18.1.1996), την 
υπ’ αριθ.Υ1β/οικ.7723/94(ΦΕΚ 961Β΄/94) Υπ. Απόφαση, το Π.∆.205/2001 και των Ν.1316/83 και Ν.1965/91, την 
ΚΥΑ 1233/91 και 172/92 (ΦΕΚ277/Β/20.4.1992) όπως τροποποιήθηκε από την Υ.Α. 918/96 
(ΦΕΚ534/Β/30.6.1997), την ΚΥΑ 1233/91 και 172/92 (ΦΕΚ 277/Β/20.04.1992) όπως τροποποιήθηκε από την Υ.Α. 
918/96 (ΦΕΚ 534/Β/30.06.1997), τον νόµο 4254/2014 (ΦΕΚ 85Α/7-4-2014), τον 1907/2006/ΕΚ, και τον 
453/2010/ΕΚ. Του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωµένης διοίκησης – 
Πρόγραµµα Καλλικράτης», του Ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις», 
του N. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες 
διατάξεις», του Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο νοµαρχιακό και 
τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», του Ν. 4270/2014 «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτεία 
(ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». 
 
Επισηµαίνεται ότι σύµφωνα µε το άρθρο 59 και κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 132 του Ν.4412/2016, η 
αναθέτουσα υπηρεσία ∆ιεύθυνση Κατασκευών και Συντηρήσεων, για λόγους διαφάνειας και ίσης µεταχείρισης 
αυτών που συµµετέχουν στον διαγωνισµό, το φυσικό και οικονοµικό αντικείµενο της σύµβασης που δεν πρέπει 
να µεταβάλλεται ουσιωδώς κατά τη διάρκεια εκτέλεσής της, αλλά και λόγω της ιδιοµορφίας της παρεχόµενης 
υπηρεσίας για τις «∆ιετείς Εργασίες Συντήρησης Υδραυλικών και Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων Σιντριβανιών 
∆ήµου Θεσσαλονίκης» και µετά από την πολυετή εµπειρία µας στην συγκεκριµένη ανάθεση παροχής υπηρεσιών, 
κατόπιν διενέργειας δηµόσιου µειοδοτικού διαγωνισµού, σας αναφέρουµε ότι κατά την υποβολή των προσφορών 
µε το σύστηµα προσφοράς για ένα ή περισσότερα τµήµατα – άρθρα αυτής και όχι στο σύνολο αυτής, 
παρατηρήθηκε και καταγράφηκε η άρνηση µειοδοτών να µειοψηφήσουν σε τµήµατα – άρθρα αυτής που τους 
ήταν  ασύµφορα για τεχνικοοικονοµικούς λόγους µε αποτέλεσµα την απέλπιδα προσπάθεια από µέρους µας µε 
τεχνικοοικονοµική επιβάρυνση, για την συντήρηση των τµηµάτων στα οποία δεν εδίδετο προσφορά, και τους 
ήταν ασύµφορα κατά την κρίση τους και αυτό οδηγούσε στην µερική αύξηση της δαπάνης της συγκεκριµένης 
παροχής υπηρεσίας συντήρησης .   
Επιπλέον µε την πολυπλοκότητα και το µέγεθος των εργασιών, της διασποράς των χώρων, του µεγάλου αριθµού 
και διαφορετικού είδους και µάρκας µηχανηµάτων (αντλιών –ακροφυσίων – ηλεκτρικών πινάκων – ηλεκτρονικών 
συστηµάτων) καθίσταται δύσκολος, µε το σύστηµα προσφοράς για ένα ή περισσότερα τµήµατα – άρθρα και όχι 
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στο σύνολο αυτής, ο τεχνικοοικονοµικός και γραφειοκρατικός έλεγχος των πολλών µειοδοτών - αναδόχων στους 
πολλούς και διαφορετικούς ∆ηµοτικούς χώρους που θα τους ανατεθούν για συντήρηση και σαν αποτέλεσµα 
αυτού θα είναι και η µερική αύξηση της δαπάνης της παρεχόµενης εργασίας. 
Επιπλέον τα ποσοστά έκπτωσης κατά την διάρκεια διεξαγωγής του διαγωνισµού, από τους µειοδότες – 
αναδόχους θα κυµανθούν ανοδικά και θα είναι υψηλότερα κατά τµήµα – άρθρο. Επίσης κατά την διάρκεια της 
εκτέλεσης της µε τα πολλά και διαφορετικά είδη ανταλλακτικών προς συντήρηση - επισκευή - αντικατάσταση - 
πιστοποίηση από τους µειοδότες – αναδόχους, σύµφωνα µε το σύστηµα προσφοράς για ένα ή περισσότερα 
τµήµατα – άρθρα αυτής (βλέπε Τεχνική Περιγραφή – Τεχνική Συγγραφή Υπηρεσιών - Τεχνικές Προδιαγραφές – 
Ειδικοί όροι),θα έχει το ίδιο ως ανωτέρω αποτέλεσµα την αύξηση τεχνοοικονοµικά της δαπάνης. 
Επιπλέον δε, δεν διασφαλίζεται ο κατάλληλος τεχνικοοικονοµικός συντονισµός της εκτέλεσης της παρεχόµενης 
υπηρεσίας συντήρησης και επισκευής από πολλούς µειοδότες - αναδόχους σύµφωνα µε το σύστηµα προσφοράς 
για ένα ή περισσότερα τµήµατα – άρθρα αυτής και λόγω του µικρού αριθµού του υπάρχοντος εξειδικευµένου 
επιστηµονικού προσωπικού. Για τους ανωτέρω λόγους η ∆ιεύθυνση Κατασκευών και Συντηρήσεων αποφάσισε 
την ανάθεση της συγκεκριµένης παροχής υπηρεσιών, κατόπιν διενέργειας δηµόσιου διεθνή µειοδοτικού 
ηλεκτρονικού διαγωνισµού, µε την υποβολή των προσφορών µε το σύστηµα προσφοράς στο σύνολο αυτής 
δηλαδή επί ποινή αποκλεισµού οι συµµετέχοντες να υποχρεούνται να δώσουν προσφορά στο σύνολο της 
µελέτης ( σε όλα τα τµήµατα – άρθρα αυτής) και όχι µεµονωµένα σε ένα ή περισσότερα τµήµατα – άρθρα αυτής. 
Προσφορές δεκτές θα γίνονται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 86 του Ν. 4412/2016 µε την διενέργεια 
δηµόσιου διεθνή µειοδοτικού ηλεκτρονικού διαγωνισµού. 
 
Άρθρο 3ο : Εκτέλεση της Σύµβασης  
3.1  Τόπος και χρόνος (άρθρο 217 του Ν. 4412/2016) 
Τόπος εργασίας του αναδόχου είναι οι περιοχές – δηµοτικοί χώροι που είναι κατασκευασµένα τα σιντριβάνια.  
Ο ανάδοχος υποχρεούται, ύστερα από έγκαιρη πρόσκληση των υπηρεσιών του εργοδότη (Προϊσταµένης Αρχής, 
∆.Υ. και εποπτευόντων) να συµµετέχει σε συσκέψεις, να παρέχει γραπτές ή προφορικές πληροφορίες ή 
συµβουλές στις υπηρεσίες αυτές και τα όργανά τους, να συµµετέχει σε επισκέψεις στην γενικότερη περιοχή των 
εργασιών και  γενικά να παρέχει κάθε σχετική υποστήριξη που κρίνει χρήσιµη ο εργοδότης. Συµβατικός χρόνος 
εκτέλεσης της σύµβασης είναι από την ηµεροµηνία πρωτοκόλλησης του συµφωνητικού και ανάρτησής του στο 
ΚΗΜ∆ΗΣ και για είκοσι τέσσερεις µήνες (24 µήνες). Σε προθεσµία ενός µηνός από την ηµεροµηνία 
πρωτοκόλλησης του συµφωνητικού και ανάρτησής του στο ΚΗΜ∆ΗΣ του, αν δεν ορίζεται σ΄ αυτό διαφορετικά, ο 
ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει χρονοδιάγραµµα ανάλογα µε τις απαιτήσεις των συµβατικών τευχών. Αν η 
ηµεροµηνία έναρξης της συµβατικής προθεσµίας παροχής υπηρεσιών µετατεθεί χωρίς ευθύνη του αναδόχου και 
χωρίς να αναφέρεται στην προκήρυξη ή στα τεύχη του διαγωνισµού, ο ανάδοχος δικαιούται αντίστοιχη 
παράταση προθεσµίας. 
 
3.2  Τήρηση Ηµερολογίου-Βιβλίου συντήρησης, Υποβολή Εκθέσεων από τον ανάδοχο(άρθρο 216 του Ν. 
4412/2016) 
Για την προσήκουσα και έγκαιρη παραλαβή των υπηρεσιών τηρείται από τον ανάδοχο ηµερολόγιο στο οποίο 
καταγράφονται η τµηµατική εκτέλεση του αντικειµένου της σύµβασης, η καθηµερινή απασχόληση του 
προσωπικού σε αριθµό και ειδικότητα, έκτακτα συµβάντα και άλλα στοιχεία που σχετίζονται µε την εκτέλεση της 
σύµβασης. Το ηµερολόγιο συνυπογράφεται από τον επόπτη της σύµβασης, που µπορεί να σηµειώσει επί αυτού 
παρατηρήσεις για την τήρηση των όρων της σύµβασης και φυλάσσεται στον χώρο εκτέλεσης της υπηρεσίας ή 
όταν αυτό δεν είναι εφικτό προσκοµίζεται από τον ανάδοχο στη έδρα της υπηρεσίας, εφόσον τούτο ζητηθεί. Οι 
καταγραφές του αποτελούν στοιχείο για την παραλαβή του αντικειµένου της σύµβασης από την επιτροπή 
παραλαβής. 
Οι υποχρεώσεις του αναδόχου για την τήρηση Ηµερολογίου και την υποβολή εργασιών και εκθέσεων 
αναγράφονται αναλυτικά στο “Τεύχος τεχνικών προδιαγραφών ”. 
 
Άρθρο 4ο : Προσωπικό – Συνεργείο – Υποχρεώσεις του Αναδόχου – Υλικά και Μηχανήµατα (παράρτηµα Χ 
του προσαρτήµατος Α του Ν. 4412/2016 και άρθρο 86 παρ. 5 του Ν.4412/2016 ) 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει το επαρκές και κατάλληλο επιστηµονικό - τεχνικό προσωπικό ( κατ’ 
ελάχιστον ένα συνεργείο των τριών ατόµων – βλέπε άρθρο 8 παρούσης) για την εκτέλεση των υπηρεσιών που 
του ανατίθενται, σύµφωνα µε τις δεσµεύσεις που αναλαµβάνει µε την υποβολή της προσφοράς του. Η εµπειρία 
και εν γένει τα προσόντα του προσωπικού αυτού τελούν υπό την ρητή ή και σιωπηρή έγκριση του εργοδότη. 
Τεκµαίρεται ότι η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία αποδέχεται τα πρόσωπα αυτά, εφόσον δεν εκφράσει γραπτώς τη 
διαφωνία της. Ο ανάδοχος πρέπει να καλύπτει νόµιµα την  λειτουργία, τη συντήρηση και φύλαξη των εργασιών 
και επαφίεται στον ανάδοχο να καταστρώσει κατά τέτοιο τρόπο το πρόγραµµα λειτουργίας, συντήρησης του 
αντικειµένου των εργασιών σε ανθρώπινο δυναµικό και µηχανικά µέσα, ούτως ώστε ανά πάσα στιγµή να 
υπάρχει δυνατότητα άµεσης επέµβασης για την αντιµετώπιση εκτάκτων περιστατικών, µε σκοπό να 
εξασφαλίζεται η σωστή και απρόσκοπτη λειτουργία των σιντριβανιών και µε τον όρο ότι ο ανάδοχος θα έχει την 
αστική και ποινική ευθύνη. Το προσωπικό του αναδόχου για την εκτέλεση της ανατεθείσης εργασίας πρέπει να 
γνωρίζουν καλά την Ελληνική γλώσσα. Η απόδειξη της καταλληλότητας και ικανότητας του προτεινόµενου 
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προσωπικού κατ’ άτοµο και της νοµιµότητα του προγράµµατος εργασίας αυτού είναι υποχρέωση του αναδόχου 
(κατά τα νόµιµα – ασφάλιση, µισθολογικές καταστάσεις, υπεύθυνη δήλωση, εξωτερικός συνεργάτης, κ.λ.π.). 
Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να πληρώνει όλες τις δαπάνες που θα προκύψουν από την λειτουργία, συντήρηση 
και επισκευή των εγκαταστάσεων µέσο της εκτέλεσης των εργασιών που περιλαµβάνουν, ηµεροµίσθια, µισθούς, 
εισφορές, ανταλλακτικά µικρής αξίας, έξοδα κίνησης προσωπικού και µεταφορά υλικών. Ο ανάδοχος 
υποχρεούται να λειτουργεί και να συντηρεί τις εγκαταστάσεις των σιντριβανιών µε προσωπικό επιστηµονικό, 
εργατοτεχνικό κ.λ.π., κατάλληλο για τις εργασίες αυτές και ικανό σε αριθµό ( κατ’ ελάχιστον ένα συνεργείο των 
τριών ατόµων– βλέπε άρθρο 8 παρούσης) για τη νόµιµη, οµαλή και εύρυθµη λειτουργία των εγκαταστάσεων της 
εργασίας. Το προσωπικό θα έχει την ετοιµότητα, τον εξοπλισµένο, για να προβαίνει σε επισκευές 
ηλεκτροµηχανολογικών εργασιών ακόµα και κατά τις Κυριακές και εορτές όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο. Ο 
ανάδοχος ή εκπρόσωπος αυτού θα συναντιέται τουλάχιστον µία ή δύο φορές το µήνα µε τους αρµόδιους 
εκπροσώπους του ∆ήµου σε τακτικές καθορισµένες συναντήσεις. Σκοπός των συναντήσεων θα είναι η συζήτηση 
θεµάτων σχετικών µε την λειτουργία κι συντήρηση των εγκαταστάσεων. Ο ∆ήµος θα έχει το δικαίωµα να 
διενεργεί τακτικούς ή αιφνίδιους ελέγχους απόδοσης και τήρησης των όρων της σύµβασης όσες φορές το θεωρεί 
απαραίτητο. Ο ανάδοχος υποχρεούται να συνεργάζεται πλήρως σε κάθε έλεγχο και να διαθέσει το απαιτούµενο 
γι’ αυτό προσωπικό. Τον πρώτο µήνα της σύµβασης θα συνταχθεί από τον ανάδοχο σύµφωνα µε τις οδηγίες των 
κατασκευαστών των µηχανηµάτων και των εξαρτηµάτων αυτών το πρόγραµµα συντήρησης όλων των επιµέρους 
µονάδων που θα εφαρµόζεται κατά τη διάρκεια της σύµβασης και το οποίο θα τύχει της έγκρισης της εποπτείας. 
Πιθανές αλλαγές στο πρόγραµµα αυτό επιτρέπονται µόνο µετά από επανεξέταση των δεδοµένων και σύµφωνη 
γνώµη ή και επιθυµία της εποπτείας. Σε περίπτωση βλάβης κάποιου ήδη εγκατεστηµένου µηχανήµατος, η 
επισκευή θα γίνει µε έξοδα και υλικά του ∆ήµου, εφόσον η εργασία της συντήρησης εκτελείται σύµφωνα µε την 
υπάρχουσα µελέτη. Προϋπόθεση είναι η σωστή συντήρηση των µηχανηµάτων από τον Ανάδοχο σύµφωνα µε τις 
οδηγίες των κατασκευαστών. 
Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να χρησιµοποιεί µηχανήµατα και υλικά που ανταποκρίνονται στους ισχύοντες 
σχετικούς κανονισµούς και τις ισχύουσες επίσηµες προδιαγραφές καθώς και τις προδιαγραφές του εργοδότη. Η 
καλή ποιότητα των υλικών θα ελέγχεται επί τόπου ύστερα από τους σχετικούς ελέγχους της υπηρεσίας 
µακροσκοπικά. Έλεγχος µπορεί να διενεργείται και επί προσκοµισθέντων εντύπων κατασκευαστών 
µηχανηµάτων η υλικών προς τον εργοδότη. Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να αποµακρύνει από τους χώρους των 
σιντριβανιών τα υλικά και ανταλλακτικά που ελέγχθηκαν από τον εργοδότη και βρέθηκαν ακατάλληλα, όπως και 
κάθε άλλου είδους απορρίµµατα.  Αλλά ακόµη και αν δεν γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι επί τόπου για να 
αποδειχθούν φθαρµένα ή όχι διάφορα υλικά, ο ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από την υποχρέωση να εκτελέσει 
σωστά την ανατεθείσα σε αυτόν εργασία. Ο εργοδότης διατηρεί το δικαίωµα να προσδιορίζει και να κρίνει την 
καταλληλότητα ή όχι των κάθε φύσεως µέσων και συναφών µε αυτά ειδών που χρησιµοποιούνται κατά την 
εκτέλεση της σύµβασης. 
 
 Άρθρο 5ο : Αναθεώρηση τιµών  
Οι τιµές δεν υπόκεινται σε καµία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά  παραµένουν σταθερές και 
αµετάβλητες, καθ΄ όλη την διάρκεια ισχύος της σύµβασης. 
 
Άρθρο 6ο : Τρόπος πληρωµής (άρθρο 200 του Ν. 4412/2016) 
Για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών η αµοιβή του αναδόχου καθορίζεται στο συµφωνητικό όπως 
προκύπτει από την οικονοµική του προσφορά. Η καταβολή του ως άνω ποσού γίνεται σε εξαµηνιαίες δόσεις 
ύστερα από έκδοση σχετικού δελτίου παροχής υπηρεσιών του αναδόχου και ανάλογα µε την παράδοση των 
εργασιών. Η πληρωµή θα γίνεται µετά την έγκριση του οικείου χρηµατικού εντάλµατος. Στο ποσό της αµοιβής 
συµπεριλαµβάνονται οι βαρύνοντες τον εντολοδόχο φόροι και βάρη. Η αµοιβή δεν υπόκειται σε καµία 
αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία και παραµένει σταθερή και αµετάβλητη καθ΄ όλη την διάρκεια 
ισχύος της σύµβασης. 
 
Άρθρο 7ο : Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης (άρθρο 72 του Ν. 4412/2016) 
Για την υπογραφή της σύµβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύµφωνα µε το άρθρο 72 παρ. 
1 β) του Ν.4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύµβασης, χωρίς Φ.Π.Α. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο παροχής υπηρεσίας µετά την οριστική 
παραλαβή από αρµόδια επιτροπή. 
 
Άρθρο 8ο Ειδική Τεχνική και Επαγγελµατική και Οικονοµική Ικανότητα (Άρθρο 75 Κριτήρια επιλογής α) 
την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελµατικής δραστηριότητας, β) την οικονοµική και 
χρηµατοοικονοµική επάρκεια, γ) την τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα. 
Κάθε διαγωνιζόµενος θα πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις οικονοµικής και χρηµατοοικονοµικής επάρκειας, 
τεχνικής και επαγγελµατικής ικανότητας  και καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελµατικής δραστηριότητας 
σύµφωνα µε τις παραγράφους του άρθρου 75, του Ν. 4412/2016. Όλες οι απαιτήσεις σχετίζονται και είναι 
ανάλογες µε το αντικείµενο της µελέτης. Συγκεκριµένα, κατά την τελευταία τριετία:  
 

19PROC004561302 2019-03-05



 4 

1. Αποδεδειγµένα στο σκοπό ίδρυσης του και τα αντικείµενα δραστηριοτήτων του να περιλαµβάνεται η 
κατασκευή ή η εγκατάσταση ή η παροχή υπηρεσίας συντήρησης σιντριβανιών ή η επεξεργασία νερού. (Τα 
παραπάνω θα αποδεικνύονται µε το καταστατικό εταιρείας ή µε βεβαίωση οικείου επαγγελµατικού 
επιµελητηρίου).   
 
2. Η κατασκευή ή η εγκατάσταση ή η συντήρηση σιντριβανιών να είναι αντικείµενο της ενασχόλησής του. (Τα 
παραπάνω θα αποδεικνύονται µε το καταστατικό εταιρείας ή µε βεβαίωση οικείου επαγγελµατικού επιµελητηρίου 
ή µε υπεύθυνη δήλωση, ή µε υποβολή συµφωνητικών από δηµόσιους ή ιδιωτικούς φορείς ).   
 
3. Να έχει αναλάβει τα έτη 2015, 2016, 2017 την λειτουργία και συντήρηση  σιντριβανιών, υδάτινων σχηµάτων 
ίσου ή µεγαλύτερου αριθµού, σε άλλους Ο.Τ.Α ή οργανισµούς του ευρύτερου ∆ηµόσιου ή Ιδιωτικού τοµέα, 
δηλαδή από δέκα πέντε (15) σιντριβάνια και άνω, ανά έτος. (Τα παραπάνω θα αποδεικνύονται µε υποβολή 
συµβάσεων, τιµολογίων, βεβαιώσεων και υπεύθυνων δηλώσεων από δηµόσιους ή ιδιωτικούς φορείς ) 
 
4. α) γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών για τα ακόλουθα έτη: 

1. έτος (2015) κύκλος εργασιών (90.000,00) νόµισµα (ευρώ €) και 

2. έτος (2016) κύκλος εργασιών (90.000,00) νόµισµα (ευρώ €) και 

3. έτος (2017) κύκλος εργασιών (90.000,00) νόµισµα (ευρώ €)  

    ή β) µέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών  
4. αριθµός ετών (2015, 2016, 2017) κύκλος εργασιών (90.000,00) νόµισµα (ευρώ €)  

 και γ) ''ειδικό'' ετήσιο κύκλο εργασιών για τα ακόλουθα έτη: 
1.    έτος (2015) κύκλος εργασιών (40.000,00) νόµισµα (ευρώ €) και 

        2.    έτος (2016) κύκλος εργασιών (40.000,00) νόµισµα (ευρώ €) και 

        3.    έτος (2017) κύκλος εργασιών (40.000,00) νόµισµα (ευρώ €)  

      ή δ) µέσο ''ειδικό'' ετήσιο κύκλο εργασιών 
        4.     αριθµός ετών (2015, 2016, 2017) µέσος ειδικός κύκλος εργασιών (40.000,00) νόµισµα (ευρώ €) 
Ο γενικός κύκλος εργασιών αφορά το σύνολο των δραστηριοτήτων, ενώ ο ειδικός κύκλος εργασιών αφορά την 
λειτουργία και συντήρηση  σιντριβανιών, υδάτινων σχηµάτων.  
(Τα παραπάνω θα αποδεικνύονται µε υποβολή συµβάσεων, τιµολογίων, βεβαιώσεων από δηµόσιους ή 
ιδιωτικούς φορείς ) 
5. Να διαθέτει τουλάχιστον εξειδικευµένο προσωπικό αποτελούµενο από ένα Μηχανολόγο ή Ηλεκτρολόγο 
Μηχανικό ή Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ η ΤΕ, ένα τεχνίτη ηλεκτρολόγο και ένα τεχνίτη υδραυλικό  που θα είναι 
υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύµβασης. Το ανωτέρω προσωπικό θα αποτελεί το ελάχιστο απαιτούµενο για 
την εκτέλεση των εργασιών της σύµβασης, µε την υποχρέωση της άµεσης επέµβασης για την αποκατάσταση 
ζηµιών (κατασταλτική συντήρηση) επί 24ωρου βάσεως, κάθε ηµέρα του έτους συµπεριλαµβανοµένων και των 
αργιών, Κυριακών, εορτών. (πτυχία, βεβαιώσεις σπουδών, πιστοποιητικά εµπειρίας κ.λ.π.) 
Επίσης: 
1. Να έχει κατασκευάσει ή να έχει θέσει  σε αποδοτική λειτουργία µέχρι σήµερα: 
Τουλάχιστον µια (1) εγκατάσταση δηµιουργίας υδάτινων σχηµάτων (σιντριβανιών), δυναµικότητας ίσης ή 
µεγαλύτερης των σαράντα ενός κιλοβάτ (41Kw), όλων των τύπων, των προς συντήρηση σιντριβανιών της 
παρούσης. Η εγκατάσταση αυτή πρέπει να βρίσκεται σε δηµόσιο ή ιδιωτικό χώρο, δηλαδή σε πάρκο, πλατεία, 
άλσος ή δάσος αναψυχής ή γενικά άλλη ιδιωτική έκταση. (Τα παραπάνω θα αποδεικνύονται µε υποβολή 
συµβάσεων, τιµολογίων, βεβαιώσεων και υπεύθυνων  δηλώσεων από δηµόσιους ή ιδιωτικούς φορείς ) 
 
∆ικαιολογητικά ειδικής τεχνικής και επαγγελµατικής   ικανότητας  
Για την απόδειξη της ζητούµενης παρούσας ειδικής τεχνικής και επαγγελµατικής  ικανότητας, οι διαγωνιζόµενοι 
προσκοµίζουν τα αναφερόµενα κατωτέρω δικαιολογητικά έγγραφα (σε περίπτωση «δάνειας ικανότητας», τα 
αποδεικτικά στοιχεία πρέπει να αφορούν το πρόσωπο ή τον οικονοµικό φορέα που δανείζει την ικανότητα): 
1. Υπεύθυνη δήλωση περί της έντεχνης, επιτυχούς και αποτελεσµατικής διεκπεραίωσης της παροχής υπηρεσίας, 
συνοδευόµενη από κατάλογο των κυριοτέρων παρόµοιων συµβάσεων, που παρασχέθηκαν την τελευταία τριετία 
από τον µεµονωµένο διαγωνιζόµενο ή από όλα τα µέλη διαγωνιζόµενης κοινοπραξίας, µε αναφορά στο ποσό, τη 
χρονική διάρκεια και τον εργοδότη (δηµόσιο ή ιδιωτικό φορέα), και από πιστοποιητικά του εργοδότη – δηµοσίου 
φορέα, ή βεβαίωση του ιδιώτη εργοδότη, έτσι ώστε να πιστοποιείται η έντεχνη, επιτυχής και αποτελεσµατική 
παροχή της υπηρεσίας. 
2. Υπεύθυνη δήλωση περί του κύκλου εργασιών αποκλειστικά στον τοµέα των δραστηριοτήτων που αποτελεί το 
αντικείµενο της σύµβασης για τις τρείς τελευταίες οικονοµικές χρήσεις συνοδευόµενη από δικαιολογητικά που να 
αποδεικνύουν το αληθές της δήλωσης όπως είναι ισολογισµοί ή αποσπάσµατα ισολογισµών, Τιµολόγια, 
Συµβάσεις, Βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά ∆ηµοσίων Φορέων που να αποδεικνύουν ότι καλύπτονται οι ελάχιστες 
απαιτήσεις της τεχνικής και επαγγελµατικής ικανότητας.  
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3. Κατάλογο µε τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελµατικά προσόντα (έτη εµπειρίας), του ελάχιστου 
απαιτούµενου εξειδικευµένου προσωπικού ( ως ανωτέρω), συνοδευόµενο από τα πτυχία, η άδειες, η 
πιστοποιητικά εµπειρίας, η οποιοδήποτε άλλο έγγραφο που να αποδεικνύει την ικανότητα τους. Η ελάχιστη 
πραγµατική εµπειρία κάθε µέλους της οµάδος παροχής της υπηρεσίας θα είναι σχετική µε την προτεινόµενη από 
τον διαγωνιζόµενο θέση τους στην εργασία και θα αποδεικνύεται από τα ανωτέρω συνηµµένα έγγραφα (πτυχία, 
η άδειες, η πιστοποιητικά εµπειρίας, η οποιοδήποτε άλλο έγγραφο που να αποδεικνύει την ικανότητα τους). 
∆ιευκρινίζεται ότι για την προϋπηρεσία θα αναφέρονται τα έτη απασχόλησης κατά προτίµηση, σε παρόµοιας ή 
ίδιας φύσης αντικείµενο σε παραπλήσιας ή ίδιας ή µεγαλύτερης δυναµικότητας ανάλογα µε την ειδικότητα και όχι 
τα έτη κτήσεως πτυχίου. 
4. Πιστοποιήσεις διαγωνιζοµένου. Να διαθέτει τις ακόλουθες: 
- Εν ισχύ πιστοποιητικό ISO 14001:2004 (ή νεότερης έκδοσης ISO 14001:2015), για την εφαρµογή συστήµατος 
περιβαλλοντικής διαχείρισης, που έχει εκδοθεί από διαπιστευµένο φορέα στο Εθνικό Σύστηµα ∆ιαπίστευσης της 
Ελλάδας (Ε.ΣΥ.∆.) για τους διαγωνιζόµενους µε εγκατάσταση στην Ελλάδα ή αντίστοιχο για τους 
διαγωνιζόµενους µε εγκατάσταση στην αλλοδαπή και καλύπτει όλα τα αντικείµενα των δηµοπρατούµενων 
εργασιών. 
5. Για την ειδική τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα ο διαγωνιζόµενος θα πρέπει να την αποδεικνύει µε 
υπεύθυνη δήλωση και επισυνάπτοντας τις ανάλογες βεβαιώσεις – πιστοποιητικά - έγγραφα από φορείς του 
δηµόσιου ή ιδιωτικού τοµέα όπου απαιτείται. 
6. Την εγγύηση συµµετοχής σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016  
 
ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Ο κλειστός φάκελος «Τεχνικής Προσφοράς» θα περιλαµβάνει όλα τα απαιτούµενα έγγραφα, βάσει των 
οποίων θα αξιολογηθεί η τεχνική προσφορά και συγκεκριµένα:  
 
α) Τεχνική Έκθεση ενιαία για το σύνολο της σύµβασης αφού λάβει γνώσει όλων των στοιχείων της µελέτης. Η 
τεχνική έκθεση πρέπει να στηρίζεται στα στοιχεία των Τευχών της Τεχνικής Περιγραφής και των Τεχνικών 
Προδιαγραφών και λοιπών τεχνικών - πληροφοριακών στοιχείων της µελέτης, και θα περιλαµβάνει εκτός των 
άλλων, µε λεπτοµέρεια και εισήγηση περί του ενδεδειγµένου τρόπου επίλυσης σε τυχόν υπάρχοντα προβλήµατα 
λόγω της µη προβλεπόµενης συντήρησης η λόγω παλαιότητας η λόγω κακής κατασκευής  των προς συντήρηση 
σιντριβανιών.  
 
β) Έκθεση Μεθοδολογίας, ενιαία για το σύνολο της σύµβασης, που θα περιλαµβάνει: 
1) Τις κύριες δραστηριότητες – ενέργειες για την παροχή των υπηρεσιών, µε σύντοµη περιγραφή της κάθε µιας 
και παρουσίαση των τυχόν εντύπων που την συνοδεύουν, καθώς και την αξιοποίηση του διατιθέµενου 
εξοπλισµού / λογισµικού, όπου απαιτείται. Θα αξιολογηθεί, επίσης, ιδιαίτερα η παρουσίαση διαδικασιών και 
µεθόδων που αφορούν τον έλεγχο και την βελτιστοποίηση της απόδοσης και της λειτουργικότητας των 
εγκαταστάσεων, τις οποίες αφορά η παροχή υπηρεσιών. 
2) Τη παρουσίαση των προβλεπόµενων εσωτερικών διαδικασιών για τη παροχή των υπηρεσιών και των τυχόν 
εντύπων που τις συνοδεύουν (π.χ. πρόγραµµα διαχείρισης συντήρησης, σχέδια ασφάλειας και υγείας, κ.λ.π.).  
3) Τη παρουσίαση της χρονικής αλληλουχίας των δραστηριοτήτων για την παροχή των υπηρεσιών (π.χ. 
χρονοδιαγράµµατα βασικών ελέγχων και εργασιών λειτουργίας και συντήρησης, προγραµµατισµένης 
συντήρησης, κ.λ.π.). 
4) Αναφορά σε τυχόν συµβάσεις στις οποίες εφαρµόσθηκε επιτυχώς η περιγραφόµενη µεθοδολογία ή/και τα 
τυχόντα καινοτόµα στοιχεία αυτής. 
 
γ) Έκθεση σχετική µε την Οµάδα Παροχής των υπηρεσιών που θα περιλαµβάνει: 
1) Παρουσίαση όλων των στελεχών της οµάδας παροχής των υπηρεσιών µε αναφορά της προηγούµενης 
συνεργασίας τους µε το διαγωνιζόµενο, συνοδευόµενη από τον Πίνακα, όπου παρουσιάζεται η σχέση 
συνεργασίας τους µε το διαγωνιζόµενο. 
2) Παρουσίαση των καθηκόντων που προβλέπεται να αναλάβουν για την παροχή των υπηρεσιών συνοδευόµενη 
από οργανόγραµµα µε τη στελέχωση της οµάδας παροχής της ζητουµένων υπηρεσιών (επιστηµονικά στελέχη και 
λοιπό προσωπικό), όπου θα παρουσιάζοντα τα καθήκοντα και η κατανοµή ευθυνών και αρµοδιοτήτων µεταξύ 
των µελών της οµάδος. 
3) Στοιχεία από ενδεχόµενη προηγούµενη συνεργασία µεταξύ των µελών της οµάδας παροχής των υπηρεσιών. 
4) ∆ήλωση του συντονιστή - επόπτη, στην οποία να επισυνάπτεται πίνακας υπηρεσιών και στην  οποία να 
δηλώνει σε πόσες και ποιες υπηρεσίες άσκησε παρόµοια καθήκοντα και εάν οι υπηρεσίες αυτές εξελίχθηκαν και 
ολοκληρώθηκαν χωρίς προβλήµατα. 
Για τα πρόσωπα της οµάδας παροχής των υπηρεσιών που δεν ανήκουν στο στελεχιακό δυναµικό του 
διαγωνιζόµενου, πρέπει να υποβάλλεται Υπεύθυνη ∆ήλωση του διαγωνιζόµενου περί της σχέσης εργασίας µε τα 
άτοµα αυτά, µε σαφή αναφορά στη χρονική διάρκεια και το αντικείµενο της συνεργασίας. Η παραπάνω 
Υπεύθυνη ∆ήλωση πρέπει να υπογράφεται από τον νόµιµο εκπρόσωπο της εταιρείας, µε την οποία διατηρεί το 
µέλος της οµάδας παροχής υπηρεσίας σχέση συνεργασίας και να προσυπογράφεται από το συνεργαζόµενο 
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µέλος της οµάδας. Για την σχέση συνεργασίας προαιρετική η υποβολή αντιγράφων ∆.Π.Υ. ή συµφωνητικών ή 
εγγράφων από φορείς του δηµόσιου ή ιδιωτικού τοµέα. 
Για τα αναφερόµενα στοιχεία των µελών της οµάδας παροχής υπηρεσίας, η Επιτροπή ∆ιενέργειας και 
Αξιολόγησης, διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει περαιτέρω πληροφορίες. 
Επισήµανση : τα ισχύοντα και οριζόµενα στο Άρθρο 378 Προσαρτήµατα, Προσάρτηµα Α': Παραρτήµατα Ι έως 
XIV του Βιβλίου I (Οδηγία 2014/24/ΕΕ) 
 
Άρθρο 9ο - Λύση της σύµβασης 
Με την επιφύλαξη του ανωτέρου άρθρου της παρούσας, η σύµβαση λύεται µε την πάροδο της ηµεροµηνίας 
διάρκειας της, όπως αυτή θα ορίζεται σε άρθρο της συναφθείσας σύµβασης. 
 
 

 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,   27 - 11 – 2018 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
 

 

 

 

 

Σπυρίδων Μουσούρης 
Μηχανολόγος Μηχανικός  

µε Α΄ βαθµό 
 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,   27 - 11 – 2018 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΗΛΜ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 

 

Σπυρίδων Μουσούρης 
Μηχανολόγος Μηχανικός  

µε Α΄ βαθµό 
 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 27 - 11 – 2018 
ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ 

0 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
∆/ΝΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ  
ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ  

 

 

Μαρία Ιορδανίδου 
Αρχιτέκτων Μηχανικός 

µε Α΄ βαθµό 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IIΙ – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς (Προσαρμοσμένο από την 

Αναθέτουσα Αρχή)  
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(Σφραγίδα προσφέροντος) 
 

ΠΑΡΟΧΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: 

«∆ιετείς Εργασίες Συντήρησης Υδραυλικών και 
Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων Σιντριβανιών 
∆ήµου Θεσσαλονίκης» 

 

 

 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
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1 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΧΕΙΜΑΡΑΣ 

Άρθρο1 
Κατ 

αποκοπή 
τιµή  

1 0,00 0,00 0,00 

2 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΚΑΟΥ∆Η 

Άρθρο2 
Κατ 

αποκοπή 
τιµή  

1 0,00 0,00 0,00 

3 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΘΩΝΟΣ  

Άρθρο3 
Κατ 

αποκοπή 
τιµή  

1 0,00 0,00 0,00 

4 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΧΑΡΙΛΑΟΥ 

Άρθρο4 
Κατ 

αποκοπή 
τιµή  

1 0,00 0,00 0,00 

5 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΜΜΟΥΛΙΑΝΗΣ 

Άρθρο5 
Κατ 

αποκοπή 
τιµή  

1 0,00 0,00 0,00 

6 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΛΟΥΟΜΕΝΗΣ 

Άρθρο6 
Κατ 

αποκοπή 
τιµή  

1 0,00 0,00 0,00 

7 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΧΑΝΘ 

Άρθρο7 
Κατ 

αποκοπή 
τιµή  

1 0,00 0,00 0,00 

8 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ 

Άρθρο8 
Κατ 

αποκοπή 
τιµή  

1 0,00 0,00 0,00 

9 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑ ΓΑΛΟΠΟΥΛΟΥ 

Άρθρο9 
Κατ 

αποκοπή 
τιµή  

1 0,00 0,00 0,00 

10 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΝΤΙΓΟΝΙ∆ΩΝ 

Άρθρο10 
Κατ 

αποκοπή 
τιµή  

1 0,00 0,00 0,00 

11 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓ. ΦΩΤΙΟΥ 

Άρθρο11 
Κατ 

αποκοπή 
τιµή  

1 0,00 0,00 0,00 

12 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΟΡΙΧΟΒΟΥ 

Άρθρο12 
Κατ 

αποκοπή 
τιµή  

1 0,00 0,00 0,00 

13 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟΥ 
A.B.C. 

Άρθρο13 
Κατ 

αποκοπή 
τιµή  

1 0,00 0,00 0,00 

Οικονοµικό Έτος: 2018 
∆απάνη: 488.808,00 € 
Αριθ. Μελέτης: ∆ΚΣ 27 / 7-05-2018 
ΚΑ: 30.02/6262.01.01 
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14 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ Χ.Α.Ν.Θ. – 
ΛΙΜΝΗ ΜΕ ΒΡΑΧΙΑ 

Άρθρο14 
Κατ 

αποκοπή 
τιµή  

1 0,00 0,00 0,00 

15 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑ ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ 

Άρθρο15 
Κατ 

αποκοπή 
τιµή  

1 0,00 0,00 0,00 

16 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟΥ 
«ΒΙΕΝΝΗ» 

Άρθρο16 
Κατ 

αποκοπή 
τιµή  

1 0,00 0,00 0,00 

17 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ 

Άρθρο17 
Κατ 

αποκοπή 
τιµή  

1 0,00 0,00 0,00 

18 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΛΑ∆Α∆ΙΚΑ – 
ΚΑΤΟΥΝΗ 

Άρθρο18 
Κατ 

αποκοπή 
τιµή  

1 0,00 0,00 0,00 

19 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ ΠΑΡΚΟ ΠΕ∆ΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΩΣ 
ΛΙΜΝΗ 

Άρθρο19 
Κατ 

αποκοπή 
τιµή  

1 0,00 0,00 0,00 

20 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ ΠΑΡΚΟ ΠΕ∆ΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΩΣ 
ΠΕΝΤΕ ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ 

Άρθρο20 
Κατ 

αποκοπή 
τιµή  

1 0,00 0,00 0,00 

21 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ ΠΑΡΚΟ ΑΓ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ - 
ΓΕΜΙΣΤΟΥ (ΚΑΥΤΑΝΤΖΟΓΛΕΙΟ ΣΤΑ∆ΙΟ) 

Άρθρο21 
Κατ 

αποκοπή 
τιµή  

1 0,00 0,00 0,00 

22 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ ΝΕΟ ΠΑΡΚΟ ΑΓ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ - 
ΚΑΤΣΙΜΙ∆Η (ΚΑΥΤΑΝΤΖΟΓΛΕΙΟ ΣΤΑ∆ΙΟ) 

Άρθρο22 
Κατ 

αποκοπή 
τιµή  

1 0,00 0,00 0,00 

23 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ ΠΑΡΚΟ ΑΓ. ΘΕΡΑΠΟΝΤΟΣ 

Άρθρο23 
Κατ 

αποκοπή 
τιµή  

1 0,00 0,00 0,00 

24 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ ΠΑΡΚΟ Ν. ΕΓΝΑΤΙΑ – 
ΒΟΥΛΓΑΡΗ 

Άρθρο24 
Κατ 

αποκοπή 
τιµή  

1 0,00 0,00 0,00 

25 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΟΣ 
ΓΕΩΡΓΑΚΗ – ΑΝΑΛΗΨΗ 

Άρθρο25 
Κατ 

αποκοπή 
τιµή  

1 0,00 0,00 0,00 

26 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ 25ης  ΜΑΡΤΙΟΥ – ΒΑΣ. ΟΛΓΑΣ 

Άρθρο26 
Κατ 

αποκοπή 
τιµή  

1 0,00 0,00 0,00 

27 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ ΠΑΡΚΟ ΨΕΛΛΟΥ 

Άρθρο27 
Κατ 

αποκοπή 
τιµή  

1 0,00 0,00 0,00 

28 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ ΝΕΟ ∆ΗΜΑΡΧΙΑΚΟ ΜΕΓΑΡΟ 
(∆ύο ∆εξαµενές) 

Άρθρο28 
Κατ 

αποκοπή 
τιµή  

1 0,00 0,00 0,00 

19PROC004561302 2019-03-05



 

 

2 

29 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ ΠΑΡΚΟ ΝΕΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ 
[ΚΗΠΟΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ (Κήπος του Νερού κ.λ.π.): 
Ονοµασία επιµέρους Σιντριβανιών Οµάδας δέκα 
εννέα (19) σιντριβανιών Νέας Παραλίας (Κήπος 
του Νερού κ.λ.π.): Καταρράκτης, Επεισόδιο Νερού 
Νο1, Επεισόδιο Νερού Νο2, Επεισόδιο Νερού 
Νο3, Λεκάνη Νο1, Λεκάνη Νο2, Λεκάνη Νο3, 
Επεισόδιο Νερού Νο4, Επεισόδιο Νερού Νο5, 
Επεισόδιο Νερού Νο6, Περίπτερο, Λεκάνη Νο4, 
Λεκάνη Νο5, Επεισόδιο Νερού Νο7, Επεισόδιο 
Νερού Νο8, Επεισόδιο Νερού Νο9, Επεισόδιο 
Νερού Νο10, ∆εξαµενή Πιδάκων Μ. Αλεξάνδρου 
Νο1, ∆εξαµενή Πιδάκων Μ. Αλεξάνδρου Νο2] 

Άρθρο29 
Κατ 

αποκοπή 
τιµή  

1 0,00 0,00 0,00 

30 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ 
(Συγγρού1) 

Άρθρο30 
Κατ 

αποκοπή 
τιµή  

1 0,00 0,00 0,00 

31 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ 
(Συγγρού2) 

Άρθρο31 
Κατ 

αποκοπή 
τιµή  

1 0,00 0,00 0,00 

32 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
Ονοµασία επιµέρους Νεροκουρτινών, Οµάδας 
δέκα εννέα (19) Νεροκουρτινών Πλατείας 
Εµπορίου, Χρηµατιστηρίου, ∆ωδεκανήσου – 
Ίωνος ∆ραγούµη: Κοντές (1,40Μχ 1,50µ): 7τεµ., 
Βαλαωρίτου και Ορφανίδου, Βαλαωρίτου και 
Λέοντος Σοφού, Βαλαωρίτου και Συγγρού, 
Βασιλέως Ηρακλείου και Κατούνη, Βίκτωρος 
Ουγκώ και Ολυµπίου ∆ιαµαντή, Λέοντος Σοφού 
και Φράγκων1, Λέοντος Σοφού και Φράγκων2, 
Κοντές (1,40µΧ2,50µ): 5τεµ., Πλατεία Εµπορίου 1, 
Πλατεία Εµπορίου 2, Πλατεία Εµπορίου 3, 
Πλατεία Εµπορίου 4, Πλατεία Εµπορίου 5, Ψηλές 
(210µΧ1,50µ): 7τεµ., ∆ωδεκανήσου και 
Βαλαωρίτου, ∆ωδεκανήσου και Φράγκων, 
∆ωδεκανήσου και Λέοντος Σοφού, ∆ωδεκανήσου 
και Ολυµπίου ∆ιαµαντή, ∆ραγούµη και Πάϊκου, 
∆ραγούµη και Καποδιστρίου, ∆ραγούµη και 
Ερµού.  

Άρθρο32 
Κατ 

αποκοπή 
τιµή  

1 0,00 0,00 0,00 

33 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ: 
Ονοµασία επιµέρους σιντριβανιών, Οµάδας δύο 
(2) σιντριβανιών, Αγίας Σοφίας 1, Αγίας Σοφίας 2  

Άρθρο33 
Κατ 

αποκοπή 
τιµή  

1 0,00 0,00 0,00 

34 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ 12 ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 

Άρθρο34 
Κατ 

αποκοπή 
τιµή  

1 0,00 0,00 0,00 

    34 Άθροισµα 0,00 0,00 

     Φ.Π.Α. 24% 0,00 0,00 

     Σύνολο 0,00 0,00 

 
Έλαβα γνώση των όρων της παρούσας διακήρυξης τους οποίους αποδέχοµαι ανεπιφύλακτα 

 

 
 
 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,   … - … – 2018 
 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
 
 

 
(σφραγίδα – υπογραφή) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – Τυποποιημένο έντυπο υποβολής προσφυγής  
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Αριθμός Προσφυγής 

 

 

 

 

                     /20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣΦΥΓΗ 

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ Α.Ε.Π.Π. 

 

 

 

 

(1) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΥΓΟΝΤΟΣ 

 

 

Ονομασία φυσικού ή νομικού προσώπου που ασκεί την Προσφυγή: 

 

 

 

Διεύθυνση : ________________________________________________________ 

 

 

 

Αρ. Τηλεφώνου : ______________________  Αρ. Φαξ : _____________________ 

 

 

 

e-mail : ______________________ 
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(2)  ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 

 

 

Ονομασία : _________________________________________________________ 

 

 

Διεύθυνση : _________________________________________________________ 

 

 

Αρ. Τηλεφώνου : _________________________ Αρ. Φαξ : ___________________ 

 

 

e-mail : ___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

 

 

 

(5) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 

(4) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

(ΕΡΓΟ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ) 

 

 

(6) ΠΟΣΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΘΕΙΣΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

(7) ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ 

ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ 

(επισυνάπτεται στο παρόν έντυπο) 

 

(8) ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ  

ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ 

(επισυνάπτεται στο παρόν έντυπο) 
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(9) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

 

Α. Ονομασία και συνοπτική περιγραφή της Διακήρυξης Σύμβασης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Β. Ημερομηνία προκήρυξης και δημοσίευσης των όρων της διαδικασίας σύναψης της 

σύμβασης 

 

 

_________________________________________ 

 

 

Γ. Ημερομηνία υποβολής της προσφοράς του προσφεύγοντος 

 

 

_________________________________________ 

 

 

Δ. Ημερομηνία κατά την οποία ο προσφεύγων έλαβε γνώση της προσβαλλόμενης πράξης ή 

απόφασης 

 

 

________________________________________ 
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(10) ΛΟΓΟΙ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ Η ΠΡΟΣΦΥΓΗ 

 

 

Να προσδιορίσετε ειδικά τους νομικούς και πραγματικούς λόγους επί των οποίων βασίζεται η 

προσφυγή 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(εάν ο χώρος που υπάρχει δεν είναι επαρκής επισυνάψτε συμπληρωματική σελίδα ή σελίδες) 
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(11) ΑΙΤΗΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 

 

 

Να προσδιορίσετε ειδικά το αίτημα της προσφυγής. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(εάν ο χώρος που υπάρχει δεν είναι επαρκής επισυνάψτε συμπληρωματική σελίδα ή σελίδες) 
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(12) ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ – ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 

 

 

Να προσδιορίσετε ειδικά το αίτημα (αιτήματα) και να το (τα) αιτιολογήσετε. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(εάν ο χώρος που υπάρχει δεν είναι επαρκής επισυνάψτε συμπληρωματική σελίδα ή σελίδες) 
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(13) ΔΗΛΩΣΗ 

 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι όλα τα στοιχεία και όλες οι πληροφορίες που περιέχονται στην 

παρούσα Προσφυγή καθώς και όλα τα επισυνημμένα έγγραφα είναι αληθή και ορθά. 

 

 

 

 

__________________________________                                    ________________________ 

 

Υπογραφή Προσφεύγοντος ή Εκπροσώπου                                                         Ημερομηνία 

 

 

 

 

     Ονοματεπώνυμο _______________________________________ 

 

     (Κεφαλαία) 

 

 

 

 

     Ιδιότητα ______________________________________________ 

 

 

 

 

 

Σφραγίδα 

 

(Σε περίπτωση νομικού προσώπου) 
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