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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

 

Επωνυμία ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ 

Ταχυδρομική διεύθυνση ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 2 

Πόλη ΧΙΟΣ 

Ταχυδρομικός Κωδικός 82131 

Χώρα ΕΛΛΑΔΑ 

Κωδικός ΝUTS EL413 

Τηλέφωνο 
(+30)22713 50005 
(+30)22743 50112 
(+30)22713 51713 

Φαξ 
(+30)22713 51622 
(+30)22713 51738 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  
n_vorrias@chios.gov.gr  
panagiotis.ch1@gmail.com  
promithies@chios.gov.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες 
Βορριάς Νικόλαος 
Χατζηπαναγιώτης Παναγιώτης 
Χαμέτης Ιωάννης 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) http://www.chioscity.gr/ 

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Δήμος και αποτελεί μη Κεντρική Αναθέτουσα αρχή και ανήκει στην Γενική 
Κυβέρνηση - Υποτομέας ΟΤΑ. 

   

Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι οι Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες. 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας  

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική 
πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

β) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην προαναφερθείσα διεύθυνση 
www.promitheus.gov.gr και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου http://www.chioscity.gr/   

γ) H ηλεκτρονική επικοινωνία απαιτεί την χρήση εργαλείων και συσκευών που δεν είναι γενικώς 
διαθέσιμα. Η απεριόριστη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα εν λόγω εργαλεία και 
συσκευές είναι δυνατή στην διεύθυνση (URL) : www.ermis.gov.gr 

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

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

mailto:n_vorrias@chios.gov.gr
mailto:panagiotis.ch1@gmail.com
mailto:promithies@chios.gov.gr
http://www.chioscity.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.chioscity.gr/
http://www.ermis.gov.gr/




                                                                                                                                                                                                  

 Σελίδα 5 από 136 

 

Χρηματοδότηση της σύμβασης 

α) «Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών σε τέσσερις 
παραλίες του Δήμου» 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ μέσω του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡHΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2014-
2020», Κωδ. ΣΑ Ε1551.  

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. 
ενάριθ. έργου ΚΩΔ ΕΝΑΡΙΘΜΟΥ 2018ΣΕ15510013).  

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 1 «Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών 
Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών σε τέσσερις παραλίες του Δήμου» της Πράξης «Δημιουργία 
Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών σε τέσσερις παραλίες του 
Δήμου», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα 
και Καινοτομία 2014-2020» με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 3926/1257/Α3/29-6-2018 της 
Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ και έχει λάβει κωδικό MIS 5021538. Η 
παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ. 

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τον Κ.Α. Δαπανών 64-7341.068 με τίτλο «Δημιουργία 
ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων προορισμών σε 4 παραλίες του Δήμου» του 
προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019  του Φορέα Δήμου Χίου. 

β) «Ολοκληρωμένη πρόσβαση ΑΜΕΑ σε παραλίες του Δ. Οινουσσών» 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ μέσω του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡHΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2014-
2020», Κωδ. ΣΑ Ε1551.  

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. 
ενάριθ. έργου ΚΩΔ ΕΝΑΡΙΘΜΟΥ 2018ΣΕ15510050).  

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 1 «Ολοκληρωμένη πρόσβαση ΑΜΕΑ σε παραλίες του Δ. 
Οινουσσών» της Πράξης «Ολοκληρωμένη πρόσβαση ΑΜΕΑ σε παραλίες του Δ. Οινουσσών», η οποία 
έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 
2014-2020» με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 5620/1842/Α3/18-9-2018 της Ειδικής 
Γραμματείας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ και έχει λάβει κωδικό MIS 5027207. Η παρούσα 
σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ. 

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τον Κ.Α. Δαπανών 64-7341.089 με τίτλο «Ολοκληρωμένη 
πρόσβαση ΑΜΕΑ σε παραλίες του Δ. Οινουσσών» του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019  του 
Φορέα Δήμου Χίου. 

γ) «Δημιουργία ολοκληρωμένων τουριστικών προσβάσεων παραλιών νήσου Ψαρών» 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ μέσω του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡHΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2014-
2020», Κωδ. ΣΑ Ε1551.  

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. 
ενάριθ. έργου ΚΩΔ ΕΝΑΡΙΘΜΟΥ 2018ΣΕ15510051).  

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 1 «Δημιουργία ολοκληρωμένων τουριστικών προσβάσεων 
παραλιών νήσου Ψαρών» της Πράξης «Δημιουργία ολοκληρωμένων τουριστικών προσβάσεων 
παραλιών νήσου Ψαρών», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα 
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 
5622/1843/Α3/18-9-2018 της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ και έχει 
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λάβει κωδικό MIS 5023631. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από 
εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ. 

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τον Κ.Α. Δαπανών 64-7341.069 με τίτλο «Ολοκληρωμένη 
πρόσβαση ΑΜΕΑ σε παραλίες του Δ. Οινουσσών» του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019  του 
Φορέα Δήμου Χίου. 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  

Αντικείμενο της σύμβασης αποτελεί η εξασφάλιση της προσβασιμότητας ανθρώπων με κινητικές 
αναπηρίες ή με περιορισμένη κινητικότητα σε παραλίες των νήσων Χίου, Οινουσσών και Ψαρών. 
Σκοπός είναι να υλοποιηθούν εκείνες οι παρεμβάσεις οι οποίες απαιτούνται σε μία παραλία, ώστε να 
παρέχεται στα άτομα με κινητικές αναπηρίες ή περιορισμένης κινητικότητας ολοκληρωμένη η αλυσίδα 
προσβασιμότητας. 
Η εν λόγω σύμβαση προβλέπει την κατασκευή εγκαταστάσεων και υποδομών που αφορούν την 
ψυχαγωγία και την άθληση ατόμων με κινητικές αναπηρίες ή περιορισμένης κινητικότητας (ηλικιωμένοι, 
εγκυμονούσες γυναίκες, άτομα με μειωμένη όραση, κ.λπ.), συνεισφέροντας στην εξυπηρέτηση αλλά και 
την άρση της περιθωριοποίησης τους από το κοινωνικό σύνολο. 
Θα γίνουν παρεμβάσεις αλλά και θα διαμορφωθούν κατάλληλες εγκαταστάσεις τόσο στον ευρύτερο χώρο 
της εκάστοτε παραλίας όσο και στον χώρο κολύμβησης, οι οποίες να τηρούν τις απαιτούμενες 
προδιαγραφές σχεδιασμού για ΑμεΑ και γενικότερα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η παρούσα σύμβαση έχει 
στόχο την κατασκευή εγκαταστάσεων σε οκτώ (8) παραλίες, τέσσερεις (4) στο νησί της Χίου (παραλίες 
Μπέλα Βίστα, Μέγας Λιμιώνας, Κώμη και Λήμνος Βολισού), δύο (2) στο νησί των Οινουσσών (παραλίες 
Χατζαλής και Αγ. Ιωάννης) και δύο (2) στο νησί των Ψαρών (παραλίες Κάτω Γιαλός και Μεγάλη Άμμος), για 
την εξυπηρέτηση των ΑμεΑ στο πλαίσιο της ανάπτυξης του τουρισμού ειδικών απαιτήσεων αλλά και της 
εξυπηρέτησης των κατοίκων της περιοχής.  
Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 
συμβάσεων (CPV) :  

CPV Περιγραφή 

24955000-3 Χημικές τουαλέτες 

32441200-8 Εξοπλισμός τηλεμετρίας και ελέγχου 

33193100-0 Αναπηρικά καρότσια και πολυθρόνες με τροχούς 

33196200-2 Εξοπλισμός για άτομα με ειδικές ανάγκες 

34928471-0 Εξοπλισμός πινακίδων σήμανσης 

34928472-7 Στύλοι πινακίδων σήμανσης 

34953000-2 Ράμπες πρόσβασης 

35121700-5 Συστήματα συναγερμού 

35261000-1 Πίνακες πληροφοριών 

39113400-1 Ξαπλώστρες 

39295100-7 Ομπρέλες ηλίου 

39515400-9 Σκίαστρα 

44211000-2 Προκατασκευασμένα κτίρια 

44411400-8 Ντουζιέρες 

45112700-2 Εργασίες διαμόρφωσης τοπίου 

45233221-4 Εργασίες διαγράμμισης οδικών επιφανειών 

48000000-8 Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής 

Η σύμβαση χωρίζεται σε τμήματα βάσει γεωγραφικών κριτηρίων και όχι βάσει των προμηθευόμενων 
ειδών, επειδή υπάρχει μεγάλος αριθμός διαφορετικών ειδών μικρής αξίας, τα οποία σε περίπτωση 
διαχωρισμού σε τμήματα θα δημιουργούσε τον κίνδυνο της ύπαρξης άγονων τμημάτων του διαγωνισμού 





                                                                                                                                                                                                  

 Σελίδα 7 από 136 

 

και ουσιαστικά της μη ολοκλήρωσης της σύμβασης. Ο κίνδυνος αυτός είναι ιδιαίτερα αυξημένος λόγω και 
της αυξημένης δυσκολίας στην πρόσβαση για τα δύο μικρότερα νησιά, των Οινουσσών και των Ψαρών.  
Με τον παρόντα διαχωρισμό, δημιουργούνται τρία αυτοτελή τμήματα, με επαρκές οικονομικό αντικείμενο 
και για τα οποία είναι δυνατή η υποβολή προσφοράς, είτε από μεμονωμένους οικονομικούς φορείς με 
πιθανή χρήση υπεργολάβων, είτε από ενώσεις προμηθευτών που θα καλύπτουν επιχειρηματικά το εύρος 
του εκάστοτε τμήματος 

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα: 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ 

(άνευ ΦΠΑ) 

1 
ΤΜΗΜΑ 1: Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων 
Θαλάσσιων Προορισμών Δ. Χίου 

205.064,80 € 

2 
ΤΜΗΜΑ 2: Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων 
Θαλάσσιων Προορισμών Δ. Οινουσσών 

86.475,00 € 

3 
ΤΜΗΜΑ 3: Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων 
Θαλάσσιων Προορισμών Δ. Ψαρών 

86.800,00 € 

 

Προσφορές υποβάλλονται είτε για μεμονωμένα τμήματα, είτε για το σύνολο των τμημάτων. 

Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των τμημάτων που μπορεί να ανατεθεί σε έναν προσφέροντα.  

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 378.339,80 € χωρίς ΦΠΑ (454.786,82 € 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 17 % (ΤΜΗΜΑ 1) & 24% (ΤΜΗΜΑ 2 και 3). 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε τρείς (3) μήνες. Παράταση της σύμβασης είναι δυνατή, σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στην παρ. β του άρθρου 217 του Ν.4412/2016. 

Σε κάθε περίπτωση για οποιαδήποτε παράταση της σύμβασης απαιτείται προηγουμένως η έγκριση της 
ΕΥΔ/ΕΠΑΝΕΚ. 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στις:  

α) 1/2018 Μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δ. Χίου με τίτλο «Δημιουργία Ολοκληρωμένων 
Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών σε τέσσερις παραλίες του Δήμου»  

β) από 9/2/2018 Μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δ. Χίου με τίτλο «Ολοκληρωμένη πρόσβαση 
ΑμΕΑ σε παραλίες του Δ. Οινουσσών» 

γ) 1/2018 Μελέτη του Δ. Ψαρών με τίτλο «Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων 
Παραλιών νήσου Ψαρών» 

οι οποίες περιλαμβάνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ της παρούσας 

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, 
βάσει μόνο της τιμής.  

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 ιδίως: 

 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 
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 του ν. 4314/2014 (Α' 265) “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο 
ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις”, (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

 Ο Κανονισμός 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Ιουλίου 2018 
σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, 
την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, 
(ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 
283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 
αριθ. 966/2012. 

 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,   

 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 ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 

 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 άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών 

 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και 
τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,   

 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», όπως τροποποιήθηκε από 
τον ν. 4334/2015 και τον ν. 4472/2017 και ισχύει,  

 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.)»,  

 την υπ' αριθμ. 137675/ΕΥΘΥ1016/19.12.2018 (ΦΕΚ 5968/Β΄/31.12.2018) αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 
110427/ΕΥΘΥ/1020/ 2016 (ΦΕΚ 3521/Β'/1.11.2016) τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ' αριθ. 
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81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ Β' 1822) υπουργικής απόφασης «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας 
δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων 
συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - 
Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων», 

 την με Α.Π. ΕΥΔ 6254/878/Α3/27.11.2017 (ΑΔΑ: 6ΙΕ8465ΧΙ8-ΒΔΔ) Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων 
στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (Κωδ. Πρόσκλησης 075 και α/α ΟΠΣ 
2309) με τίτλο «Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών», 

 της απόφασης ένταξης με αρ. πρωτ. 3926/1257/Α3/29-6-2018 της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης 
Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΑ, που περιλαμβάνει το υποέργο Νο 1 «Δημιουργία Ολοκληρωμένων 
Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών σε τέσσερις παραλίες του Δήμου» της Πράξης 
«Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών σε τέσσερις 
παραλίες του Δήμου», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα 
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», 

 της απόφασης ένταξης με αρ. πρωτ. 5620/1842/Α3/18-9-2018 της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης 
Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΑ, που περιλαμβάνει το υποέργο Νο 1 «Ολοκληρωμένη πρόσβαση ΑΜΕΑ 
σε παραλίες του Δ. Οινουσσών» της Πράξης «Ολοκληρωμένη πρόσβαση ΑΜΕΑ σε παραλίες του Δ. 
Οινουσσών», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα 
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», 

 της απόφασης ένταξης με αρ. πρωτ. 5622/1843/Α3/18-9-2018 της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης 
Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΑ, που περιλαμβάνει το υποέργο Νο 1 «Δημιουργία ολοκληρωμένων 
τουριστικών προσβάσεων παραλιών νήσου Ψαρών» της Πράξης «Δημιουργία ολοκληρωμένων 
τουριστικών προσβάσεων παραλιών νήσου Ψαρών», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», 

 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. 

 της 1/2018 Μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δ. Χίου με τίτλο «Δημιουργία Ολοκληρωμένων 
Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών σε τέσσερις παραλίες του Δήμου».  

 της  από 9/2/2018 Μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δ. Χίου με τίτλο «Ολοκληρωμένη 
πρόσβαση ΑμΕΑ σε παραλίες του Δ. Οινουσσών». 

 της 1/2018 Μελέτης του Δ. Ψαρών με τίτλο «Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων 
Παραλιών νήσου Ψαρών». 

 της από 2/3/2018 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ των Δήμων Χίου και Οινουσσών για την 
υλοποίηση της Πράξης «Ολοκληρωμένη πρόσβαση ΑμΕΑ σε παραλίες του Δ. Οινουσσών» 

 της από 9/2/2018 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ των Δήμων Χίου και Ψαρών για την υλοποίηση 
της Πράξης «Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Παραλιών νήσου Ψαρών» 

 των πρωτογενών αιτημάτων για την εκτέλεση της παρούσας προμήθειας, τα οποία καταχωρήθηκαν στο 
Κεντρικό Μητρώο Δημόσιων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 18REQ003355402, 18REQ003827147 και 
18REQ003827040  

 των αρ. 441/2018, 696/2018 και 697/2018 αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Χίου περί 
αποδοχή ένταξης στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» και 
τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος και Προϋπολογισμού, 
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 της με αριθ. πρωτ. 3840/8-2-2019 απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης η οποία αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ 
με ΑΔΑ: Ψ9ΠΟΩΗΝ-Ζ9Κ, με την οποία εγκρίθηκε και διατέθηκε πίστωση ποσού 239.925,82 € από τον 
ΚΑ Δαπανών 64-7341.068 «Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων 
Προορισμών σε τέσσερις παραλίες του Δήμου», καθώς και της βεβαίωσης του Π.Ο.Υ. για την ύπαρξη 
του διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ.1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και 
τη δέσμευση στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 407 

 της με αριθ. πρωτ. 3876/8-2-2019 απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης η οποία αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ 
με ΑΔΑ: ΩΜΤ2ΩΗΝ-ΖΨΞ, με την οποία εγκρίθηκε και διατέθηκε πίστωση ποσού 107.229,00 € από τον 
ΚΑ Δαπανών 64-7341.089 «Ολοκληρωμένη πρόσβαση ΑΜΕΑ σε παραλίες του Δ. Οινουσσών», καθώς 
και της βεβαίωσης του Π.Ο.Υ. για την ύπαρξη του διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων 
της παρ.1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της 
αντίστοιχης πίστωσης με α/α 412 

 της με αριθ. πρωτ. 3878/8-2-2019 απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης η οποία αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ 
με ΑΔΑ: 624ΠΩΗΝ-8ΔΨ, με την οποία εγκρίθηκε και διατέθηκε πίστωση ποσού 107.632,00 € από τον 
ΚΑ Δαπανών 64-7341.069 «Δημιουργία ολοκληρωμένων τουριστικών προσβάσεων παραλιών νήσου 
Ψαρών», καθώς και της βεβαίωσης του Π.Ο.Υ. για την ύπαρξη του διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των 
προϋποθέσεων της παρ.1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στο οικείο Μητρώο 
Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 413 

 των  με αριθ. πρωτ. 1978/Β3/402/26-3-2019, 1978/Β3/403/26-3-2019 και 1978/Β3/401/26-3-2019 
αποφάσεων της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & 
Καινοτομία», με τις οποίες διατυπώνεται η Θετική Γνώμη της για το υποβληθέν από το Δήμο Χίου 
σχέδιο του τεύχους δημοπράτησης του παρόντος έργου και τη διαδικασία σύμφωνα με την οποία θα 
προκηρυχθεί. 

 της αρ. 159/2019 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χίου με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές 
προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι του διαγωνισμού 

 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 17/5/2019 και ώρα 17:00 

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, έως την 17/5/ 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00.  

1.6 Δημοσιότητα 

Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις ……/………/2019 
στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο 

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).  

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:  http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης 
στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό : 70402 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το 
άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 σε μία (1) εβδομαδιαία νομαρχιακή εφημερίδα («ΧΙΩΤΙΚΗ ΔΙΑΦΝΕΙΑ») 

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 :   
https://www.chios.gov.gr/promithies 

Γ. Έξοδα δημοσιεύσεων 

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον ανάδοχο και σε περίπτωση περισσοτέρων, 
κατανέμεται σ’ αυτούς ανάλογα με το ποσό της συμβατικής αξίας του καθενός. 

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 τους  

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. 

 

http://et.diavgeia.gov.gr/
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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 σύναψης  είναι τα ακόλουθα: 

1. η με αρ. 10647/11-4-2019 Προκήρυξη της Σύμβασης, όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

2. η παρούσα Διακήρυξη με αρ. πρωτ. 10647/11-4-2019, με τα Παραρτήματα που αποτελούν 
αναπόσπαστο μέρος αυτής 

3. το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ] (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι) 

4. οι μελέτες : α) 1/2018 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δ. Χίου με τίτλο «Δημιουργία 
Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών σε τέσσερις παραλίες του 
Δήμου», β) από 9/2/2018 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δ. Χίου με τίτλο «Ολοκληρωμένη 
πρόσβαση ΑμΕΑ σε παραλίες του Δ. Οινουσσών» και γ) 1/2018 του Δ. Ψαρών με τίτλο «Δημιουργία 
Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Παραλιών νήσου Ψαρών» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ). 

5. οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως 
σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά 

6. Τα Έντυπα Υποδείγματα Οικονομικής Προσφοράς (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ) 

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. 

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο οκτώ (8) ημέρες 
πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα, στο πλαίσιο της 
παρούσας, στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στην πλατφόρμα του 
ΕΣΗΔΗΣ, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. 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 υπογεγραμμένο. 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. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία 
κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών. 

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). 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. Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα 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.  

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). 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. Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα 
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.  

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο 
μπορούν να υποβάλλονται στην 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 γλώσσα. 

2.1.5 Εγγυήσεις 

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που 
λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-
μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να 
εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.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 
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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 προσφορών, 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. 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 Δικαίωμα 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. 

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. 

 3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται 
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.   

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής 

2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από 
τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής σε ποσοστό 
1% επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, που ανέρχεται στο ποσό των 3.785,00 €.  

Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα της σύμβασης, το ύψος της εγγύησης 
συμμετοχής υπολογίζεται σε ποσοστό 1% επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, του/των 
προσφερομένου/ων τμήματος/τμημάτων, όπως παρακάτω: 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 

ΑΞΙΑ (άνευ ΦΠΑ) 
ΥΨΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

1 
ΤΜΗΜΑ 1: Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών 
Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών Δ. Χίου 

205.064,80 € 2.051,00 € 

2 
ΤΜΗΜΑ 2: Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών 
Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών Δ. Οινουσσών 

86.475,00 € 865,00 € 

3 
ΤΜΗΜΑ 1: Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών 
Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών Δ. Ψαρών 

86.800,00 € 868,00 € 
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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, ήτοι μέχρι τουλάχιστον δέκα (10) μήνες από την 
επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού, 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.  

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα 
στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 

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 αποκλεισμού  

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 αμετάκλητη1 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 

                                                             
1 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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2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή 
συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως 
αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 
3691/2008 (Α΄ 166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη 
και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για 
την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η 
οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 

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

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

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

στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

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

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

απόφαση. 

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   

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 τους.  
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ή 

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 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. 

2.2.3.3 (ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ) 

2.2.3.4. Αποκλείεται 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. 4412/2016,  

(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 λειτουργίας,  

(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 πληροφορίες που 
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την 
ανάθεση,  
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(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. 

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. (ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ) 

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)2 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. 

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 Επιλογής  

2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας  

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να 
ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.  
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 

                                                             
2 Πρβλ. παράγραφο 1 του άρθρου 74 ν.4412/2016, η οποία τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 10 του ν. 4497/2017. 
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οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό 
Επιμελητήριο.   

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια  

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν μέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών 60.000,00 
€ για τα έτη 2015, 2016 και 2017. 

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα  

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, 
οι οικονομικοί φορείς απαιτείται κατά τη διάρκεια τριών (3) τελευταίων ετών (2016 – 2017 - 2018) να 
έχουν εκτελέσει τουλάχιστον δύο (2) συμβάσεις προμηθειών  του συγκεκριμένου τύπου (δηλαδή 
συμβάσεις που αφορούν μόνο την προμήθεια ειδών για επεμβάσεις μη μόνιμου χαρακτήρα για τη 
προσβασιμότητα των ΑΜΕΑ σε παραλίες), ύψους 60.000,00 € η κάθε μία. 

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης  

Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να συμμορφώνονται με: 

το πρότυπο ISO 9001 (Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας) ή ισοδύναμο  

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων  

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια τα σχετικά με την οικονομική και 
χρηματοοικονομική επάρκεια (της παραγράφου 2.2.5) και την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της 
παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των 
δεσμών τους με αυτούς3. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους, τους 
αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων 
στηρίζονται.  

Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των 
συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων. 

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. 

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 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι,  το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με 
τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Ειδικά για τα κριτήρια της ανωτέρω (β) περίπτωσης, ο οικονομικός φορέας 
μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα α του Μέρους ΙV του ΕΕΕΣ, χωρίς να υποχρεούται να 
συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV. Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου 

                                                             
3 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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εντύπου του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες 
οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες  του Παραρτήματος 14  

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 φορέα5 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.6  

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.7 

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 μέσα 

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. 4412/2016. 

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)8. 

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 2.2.3.49. 

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 ισχύουν10. 

                                                             
4 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.  
5 Πρβλ. άρθρο 79Α ν. 4412/2016, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 13 του ν. 4497/2017 
6 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. 

7 Πρβλ. άρθρο 79Α ν. 4412/2016, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 13 του ν. 4497/2017 
8 Πρβλ άρθρο 78 παρ. 1 ν. 4412/2016 
9 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 
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Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες 
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά11: 

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 2.2.3.2 περίπτωση α’ και β’12 πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή 
του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας και 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 οποίους 
οφείλει να καταβάλει εισφορές. 

Επειδή τα πιστοποιητικά ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας δεν καλύπτουν το 
προγενέστερο της έκδοσής τους χρονικό διάστημα, αλλά και λόγω του σύντομου, σε πολλές 
περιπτώσεις, χρόνου ισχύος αυτών των πιστοποιητικών που εκδίδονται από τους ημεδαπούς φορείς, οι 
οικονομικοί φορείς οφείλουν να μεριμνούν  ώστε να αποκτήσουν  εγκαίρως τα απαραίτητα  
πιστοποιητικά / αποδεικτικά μέσα, τα οποία να καλύπτουν και τον χρόνο υποβολής της προσφοράς, 
και τα οποία θα υποβάλουν στην αναθέτουσα αρχή, εφόσον αναδειχθούν προσωρινοί ανάδοχοι. 

 

 

                                                                                                                                                                                                          
10 Πρβλ άρθρο 79 παρ. 6 ν. 4412/2016. 
11 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, εφόσον συνυποβάλλεται 

υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους.  
 4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα  
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών εγγράφων, 

εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους.   
12

 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. 
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γ) για την παράγραφο 2.2.3.413 περίπτωση β’ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του 
οικείου κράτους - μέλους ή χώρας.  

1. 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.  

2. 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 Εσόδων με εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία 
Μητρώου/ Επιχείρησης”, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet. 

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. 

δ) 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. 

ε) 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.  

Αν κατά το χρόνο υποβολής προσφοράς η Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της 
Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων δεν δύναται να εκδώσει το ανωτέρω πιστοποιητικό λόγω μη 
ολοκλήρωσης της διαδικασίας υλοποίησης της λειτουργικότητας του ΟΠΣ-ΣΕΠΕ, αυτό μπορεί να 
αντικαθίσταται με υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου οικονομικού φορέα. 

στ) 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 

                                                             
13 Εφόσον η αναθέτουσα αρχή την επιλέξει ως λόγο αποκλεισμού. 
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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. 

Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή 
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο. 

Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 οι 
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν  οικονομικές καταστάσεις ή αποσπάσματα οικονομικών καταστάσεων 
για τα έτη 2016, 2016 και 2017, στην περίπτωση που η δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων 
απαιτείται από τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 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.14 

Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν: 
α) αντίγραφα των συμβάσεων (2  τουλάχιστον) που έχουν εκτελέσει κατά τη διάρκεια των τριών 
τελευταίων ετών (2016, 2017, 2018) και β) τις αντίστοιχες βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης αυτών. 

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 αντίγραφο 
πιστοποιητικού  ISO 9001  σε ισχύ ή ισοδύναμο. 

Τα πιστοποιητικά αυτά θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης, 
διαπιστευμένους προς τούτο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα 
διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής συνεργασίας για τη διαπίστευση (European Cooperation for 
Accreditation) και μέλος της αντίστοιχης συμφωνίας αμοιβαίας αναγνώρισης (Μ.L.A.) 

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 καταλόγους 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.  

                                                             
14 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) 
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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.15 

ΠΡΟΣΟΧΗ 

Τα αποδεικτικά μέσα γίνονται αποδεκτά κατά τον ακόλουθο τρόπο: 

α) Τα δικαιολογητικά που αφορούν την παρ. 1 του άρθρου 73 [ποινικό μητρώο] , την περίπτ. γ' της παρ.2 
του άρθρου 73 [πιστοποιητικό ΣΕΠΕ] και την περίπτ. β' της παρ. 4 του άρθρου 73 [μη εκκαθάριση, μη 
πτώχευση κλπ] εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους, 

β) Τα λοιπά δικαιολογητικά που αφορούν την παρ.2 του άρθρου 73 [φορολογική, ασφαλιστική 
ενημερότητα] εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν 
αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχουν εκδοθεί κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη περίπτωση, 

γ) τα δικαιολογητικά που αφορούν την παρ. 2 του άρθρου 75 [πιστοποιητικό επιμελητηρίου, μητρώου], 
τα αποδεικτικά ισχύουσας εκπροσώπησης σε περίπτωση νομικών προσώπων, και τα πιστοποιητικά 
αρμόδιας αρχής σχετικά με την ονομαστικοποίηση των μετοχών σε περίπτωση ανωνύμων εταιρειών, 
εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, 

δ) οι ένορκες βεβαιώσεις εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους και 

ε) οι υπεύθυνες δηλώσεις εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την 
υποβολή των δικαιολογητικών 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης   

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης  

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 
τιμής. 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στη Διακήρυξη, για το σύνολο της 
προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας ανά τμήμα.  

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 

                                                             
15 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 
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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 αυτής. 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  

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.)». 

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 της. 

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

(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 χαρακτήρα, 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 
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περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το 
ηλεκτρονικό αρχείο pdf.  

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 
ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία  που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται για την 
ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»  

2.4.3.1 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική 
διαδικασία περιλαμβάνουν:  

α) 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 και 

β) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 1 και 3 του άρθρου 
79 του ν. 4412/2016, το οποίο πρέπει να είναι υπογεγραμμένο το πολύ έως δέκα (10) ημέρες πριν την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

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 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ι).  

Το ΕΕΕΣ αποτελεί υπεύθυνη δήλωση με τις συνέπειες του Ν.1599/1986 (Α’ 75) ως προκαταρκτική απόδειξη 
προς αντικατάσταση των δικαιολογητικών που θα κατατεθούν στην συνέχεια από τον ή τους μειοδότες 
οικονομικούς φορείς. 
Το εν λόγω πρότυπο υποβάλλεται και συμπληρώνεται σύμφωνα με τις αναρτημένες στον ως άνω 
διαδικτυακό τόπο οδηγίες- ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή 
του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης “Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ESPD)” 
http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_470 
3_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#%40%3F_afrLoop%3D3486624636403 
629%26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61 
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Ο υποψήφιος Οικονομικός Φορέας: 
(α) Πρέπει να «κατεβάσει» το εν λόγω αρχείο από το ΕΣΗΔΗΣ, να το αποθηκεύσει στον Η/Υ του και να μεταβεί στην 
ιστοσελίδα https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=el 
Στην ιστοσελίδα αυτή, πρέπει να επιλέξει «Εισαγωγή ΕΕΕΣ» και να «ανεβάσει» το αρχείο .xml του συγκεκριμένου 
ΕΕΕΣ του διαγωνισμού που «κατέβασε» από το ΕΣΗΔΗΣ. 
(β) Στην ανωτέρω ιστοσελίδα, συμπληρώνει και επιλέγει ηλεκτρονικά, τα κατάλληλα πεδία που έχουν καθοριστεί από 
την αναθέτουσα αρχή, καθώς και τα πεδία με την ημερομηνία και τον τόπο σύνταξης. 
(γ) Επιλέγει «Εκτύπωση». Το αρχείο εμφανίζεται σε εκτυπώσιμη μορφή και είναι πλέον δυνατή η εκτύπωση του σε 
μορφή .pdf. Σε περιβάλλον Microsoft Windows, το eΕΕΕΣ μπορεί να εκτυπωθεί ως αρχείο PDF μέσω του Chrome (έχει 
ήδη ενσωματωμένη λειτουργία εκτύπωσης PDF). Διαφορετικά, μπορεί να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε πρόγραμμα 
δημιουργίας αρχείων PDF που διατίθεται δωρεάν στο διαδίκτυο. Σε περιβάλλον Mac OSX ή Linux, το eΕΕΕΣ μπορεί να 
εκτυπωθεί από κάθε φυλλομετρητή. 
(δ) Υπογράφει ψηφιακά το αρχείο .pdf που εκτύπωσε (ακόμη και αν το έχει υπογράψει ψηφιακά στην ιστοσελίδα). 
(ε) Υποβάλλει και αυτό το αρχείο του ΕΕΕΣ τόσο σε μορφή .xml όσο και σε .pdf στο φάκελο της προσφοράς του με τα 
δικαιολογητικά συμμετοχής. 
(3) Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, αξιολογεί το ΕΕΕΣ είτε με τη χρήση του αρχείου .pdf είτε με φόρτωση 
του αρχείου .xml 

 

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 
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 τις μελέτες (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ) : α) 1/2018 της Δ/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών Δ. Χίου με τίτλο «Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων 
Προορισμών σε τέσσερις παραλίες του Δήμου», β) από 9/2/2018 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δ. Χίου 
με τίτλο «Ολοκληρωμένη πρόσβαση ΑμΕΑ σε παραλίες του Δ. Οινουσσών» και γ) 1/2018 του Δ. Ψαρών με 
τίτλο «Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Παραλιών νήσου Ψαρών», περιγράφοντας 
ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα 
και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων ειδών, με 
βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα.  

Οι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται να συμπεριλάβουν υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού, τα 
κάτωθι στοιχεία: 

1. Με την προσφορά τους οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να υποβάλλουν ειδικό τεύχος τεχνικής περιγραφής, 
στο οποίο θα δίδεται λεπτομερής περιγραφή για κάθε προσφερόμενο είδος, συνοδευόμενη από επίσημα 
prospectus ή καταλόγους που θα επαληθεύουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προσφερόμενου είδους. Σε 
κάθε ένα από τα παραπάνω έντυπα είναι υποχρεωτικό στη θέση του προσφερόμενου αντικειμένου να 
αναγράφεται ο κωδικός αριθμός του και να διευκρινίζεται ο τύπος που προσφέρεται, με τρόπο 
μονοσήμαντο, έτσι ώστε να μη δημιουργείται καμία αμφιβολία ως προς την ταυτότητα του 
προσφερομένου είδους. Παράβαση του όρου αυτού θεωρείται ότι συνεπάγεται αοριστία της προσφοράς 
και απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Όποια προσφορά δεν συνοδεύεται από το τεύχος αυτό ή υπάρχουν σ' αυτό ασαφείς ή ελλιπείς τεχνικές 
περιγραφές, μπορεί να απορριφθεί ανάλογα με τις ελλείψεις ή ασάφειες. 

Αναντιστοιχία τεχνικής προσφοράς - τεχνικών φυλλαδίων - prospectus μεταξύ τους με αυτή της 
οικονομικής προσφοράς, αποτελεί ουσιαστικό λόγο απόρριψης της προσφοράς. 

Τα ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα τεχνικά φυλλάδια (Prospectus), θα πρέπει να συνοδεύονται από υπεύθυνη 
δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα, στην οποία θα δηλώνεται ότι τα αναγραφόμενα 
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σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται με τα στοιχεία των τεχνικών φυλλαδίων (Prospectus) του κατασκευαστικού 
οίκου. 

2. Υπεύθυνη δήλωση του συμμετέχοντα ψηφιακά υπογεγραμμένη, που θα αναφέρει :  

1) Ότι το προσφερόμενο σύστημα ανταποκρίνεται στην Ελληνική και στην Ευρωπαϊκή νομοθεσία και 
προδιαγραφές. 

2) Ότι για το προσφερόμενο είδος (περιγράφεται το προσφερόμενο είδος όπως φαίνεται στα τεύχη 
του διαγωνισμού) της διακήρυξης με αρ. πρωτ. ……../2019 του Δ. Χίου παρέχω εγγύηση καλής 
λειτουργίας …….. ετών. Στο διάστημα αυτό καλύπτω, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση του Δήμου 
Χίου, το κόστος των απαιτούμενων ανταλλακτικών και της εργασίας αντικατάστασης ή επισκευής 
οποιασδήποτε βλάβης ή φθοράς συμβεί, μη οφειλόμενης σε κακό χειρισμό. Στην προσφορά 
περιλαμβάνεται και η συντήρηση του μηχανισμού, χωρίς πρόσθετη χρέωση, για την πρώτη 
περίοδο λειτουργίας, μέχρι την απόσυρσή από την ακτή ή για διάστημα ενός έτους. Στη διάρκεια 
αυτή είμαι υποχρεωμένος να παρέχω κατ' ελάχιστον μια (1) (ανά μήνα) τακτική προληπτική 
συντήρηση κάθε συστήματος» 

3) α. Ότι εγγυώμαι την εξασφάλιση των απαιτούμενων ανταλλακτικών για τα επόμενα πέντε (5) 
χρόνια και για χρόνο παράδοσης μικρότερο των δέκα (10) ημερών. 
β. Ότι θα παραδώσω το σύστημα σε πλήρη και σωστή λειτουργία. 
γ. Ότι ο χρόνος εκπαίδευσης χειριστών και τεχνικών του Δήμου θα είναι τουλάχιστον έως και δύο 
(2) ημέρες. 

4) Ότι ο χρόνος παράδοσης και εγκατάστασης του συστήματος στην παραλία δεν θα είναι 
μεγαλύτερος των τριών (3) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης. 

3. Όλα τα απαιτούμενα από τις μελέτες πιστοποιητικά – δικαιολογητικά για τα υπό προμήθεια προϊόντα 
(ενδεικτικά: πιστοποιητικά ασφαλούς λειτουργίας και συμβατότητας με όρια ασφαλείας που 
επιβάλλονται από οδηγίες, κανονισμούς και νόρμες Ελληνικών και Διεθνών Οργανισμών (π.χ ΕΛΟΤ, ISO, 

EEC, νόρμες ΕΝ κλπ) σε σχέση με: 

 Ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας και ορίων χρόνου έκθεσης ανθρώπων σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία. 

 Επιδράσεις ηλεκτρομαγνητικών πεδίων σε βηματοδότες καρδιοπαθών. 

Επιδράσεις μαγνητικών πεδίων σε υλικό εγγραφής (μαγνητικές κασέτες, ταινίες, δισκέτες, κάρτες). 

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή 
υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν. 

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, όπως 
ορίζεται στα συνημμένα στην παρούσα διακήρυξη υποδείγματα προσφοράς (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ) 

Α. Τιμές 

Η τιμή του προς προμήθεια υλικού δίνεται  σε ευρώ ανά μονάδα. 

Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του 
προσφέροντα. Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό) 
φάκελο «Οικονομική Προσφορά». Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη 
ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό 
αρχείο, σε μορφή .pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα 
στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου 
ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το  
σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο 





                                                                                                                                                                                                  

 Σελίδα 29 από 136 

 

pdf. 
Επισημαίνεται ότι ο οικονομικός φορέας θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να επισυνάψει σε μορφή 
αρχείου .pdf στον υποφάκελο «Οικονομική προσφορά», το αντίστοιχο (επισυναπτόμενο Έντυπο 
Οικονομικής Προσφοράς) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ, της παρούσας διακήρυξης, του τμήματος ή των τμημάτων για τα 
οποία καταθέτει προσφορά. 
Στην τιμή περιλαμβάνονται 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. 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ 
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται 
αυτόματα από το σύστημα.  

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 αρχή στην παρούσα διακήρυξη και τις αντίστοιχες Μελέτες (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ).  

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών   

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα εννέα (9) 
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 προσφορών 

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,  
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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, 

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 προσφορών16 

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 (4η) εργάσιμη ημέρα μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. 

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», 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. Για την παρούσα διαδικασία αποσφραγίζονται οι φάκελοι 
δικαιολογητικών, τεχνικής και οικονομικής προσφοράς όλων των διαγωνιζόμενων για όλα τα στάδια και 
εκδίδεται μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα αποτελέσματα όλων των κατωτέρω σταδίων της 
διαγωνιστικής διαδικασίας. 

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 οργάνου17. 

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. 

                                                             
16 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) 
17 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 αρχή 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 προσφορές.  

Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα 
αποτελέσματα  όλων των ανωτέρω σταδίων («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 αναδόχου - 
Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, στον 
οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντός δέκα (10) ημερών 
από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα 
νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 
του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών του άρθρου 80, όπως καθορίζονται ειδικότερα στα 
έγγραφα της σύμβασης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των 
άρθρων 73 και 74, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των άρθρων 75 έως 78.  

Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά 
μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο κατά 
περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους. Όταν 
υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή.  

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 προσκομίσθηκαν και ο προσωρινός ανάδοχος 
υποβάλλει εντός της προθεσμίας της παραγράφου 1 αίτημα προς το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την 
παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να 
αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την 
προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση των δικαιολογητικών 
από τις αρμόδιες αρχές. Το παρόν εφαρμόζεται αναλόγως και στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή 
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ζητήσει την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή 
αιτήσεων συμμετοχής και πριν το στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 79 
παράγραφος 5 εδάφιο α΄, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας.  

Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά, κατά την έννοια της δικονομικής Οδηγίας 1989/665/ΕΚ όπως ισχύει, 
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 του.  

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.  

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,  
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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. 

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς 
του προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες 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 αρχής 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.  

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε 
(15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης. 

Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά 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 
Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική 
υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών 

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: 
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• 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. Σε περίπτωση συμπληρωματικής αιτιολογίας 
επί της προσβαλλόμενης πράξης, αυτή υποβάλλεται έως και δέκα (10) ημέρες πριν την συζήτηση της 
προσφυγής και κοινοποιείται αυθημερόν στον προσφεύγοντα μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ ή αν 
αυτό δεν είναι εφικτό με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο. Υπομνήματα επί των απόψεων και της 
συμπληρωματικής αιτιολογίας της Αναθέτουσας Αρχής κατατίθενται μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ 
έως πέντε (5) ημέρες πριν από τη συζήτηση της προσφυγής. 

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 προσφυγής. 

Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής από την 
ΑΕΠΠ. 

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 
πλήρη γνώση 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 διαφορετικά. 

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.  
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης, καλής λειτουργίας) 

1. 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 διακήρυξης & τον 
τίτλο της σχετικής σύμβασης, ενώ το περιεχόμενό της πρέπει να 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. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή 
ειδικότερα ορίζει.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της εφ’ όσον έχει ολοκληρωθεί η οριστική ποσοτική 
και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης και  προσκομισθεί από τον ανάδοχο η εγγύηση 
καλής λειτουργίας. 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.  

2. Εγγύηση καλής λειτουργίας:  

Ο ανάδοχος οφείλει μετά την οριστική ποιοτική παραλαβή του συνολικού αντικειμένου της σύμβασης να 
προσκομίσει εγγύηση καλής λειτουργίας του άρθρου 72 παρ. 2 του ν. 4412/2016, διάρκειας δύο (2) ετών, 
αρχομένης από την ολοκλήρωση της οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής του αντικειμένου της 
σύμβασης: 

α) για το ΤΜΗΜΑ 1 ύψους 2.500,00 € 

β) για το ΤΜΗΜΑ 2 ύψους 1.000,00 € 

γ) για το ΤΜΗΜΑ 3 ύψους 1.000,00 € 

και η οποία κατατίθεται στην αναθέτουσα αρχή πριν την επιστροφή της εγγύησης καλής εκτέλεσης. 

Η εγγύηση καλής λειτουργίας, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα 
αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό διακήρυξης & τον 
τίτλο της σχετικής σύμβασης, ενώ το περιεχόμενό της πρέπει να είναι σύμφωνο με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 

Η εγγύηση καλής λειτουργίας καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την αποκατάσταση των 
ελαττωμάτων που ανακύπτουν ή των ζημιών που προκαλούνται από δυσλειτουργία των αγαθών κατά την 
περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας. 

Η εγγύηση καλής λειτουργίας καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της, όπως αυτοί ειδικότερα 
ορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο.   

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.  
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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. 

4.3.2 Στις συμβάσεις προμηθειών προϊόντων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 2939/2001, 
επιπλέον του όρου της παρ. 4.3.1 περιλαμβάνεται ο όρος ότι ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την υπογραφή 
της σύμβασης και καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης να τηρεί τις υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και 11 του 
άρθρου 4β ή και της παρ. 1 του άρθρου 12 ή και της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.2939/2001. Η τήρηση των 
υποχρεώσεων ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή μέσω του αρχείου δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων 
παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. 
εντός της προθεσμίας της παραγράφου 4 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016 και αποτελεί προϋπόθεση για 
την υπογραφή του συμφωνητικού, στο οποίο γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αριθμού ΕΜΠΑ του 
υπόχρεου παραγωγού. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων της παρούσας παραγράφου έχει τις συνέπειες της 
παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016. 

Επίσης ο Ανάδοχος υποχρεούται καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, να δέχεται και να 
διευκολύνει απροφασίστως τους ελέγχους και επαληθεύσεις που διενεργούνται τακτικώς ή /και εκτάκτως 
από την Διαχειριστική Αρχή του ΕΠ ΕΠΑΝΕΚ ή/και από οποιοδήποτε άλλο εθνικό ή ενωσιακό ελεγκτικό 
όργανο καθώς και υποχρεούται να παρέχει σε αυτά τα ελεγκτικά όργανα το σύνολο των εγγράφων και 
πληροφοριών που σχετίζονται με την εκτέλεση της σύμβασης και την παροχή των αντιστοίχων υπηρεσιών. 
Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του αναδόχου κινούνται τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο θεσμικό και 
κανονιστικό πλαίσιο της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020.» 

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.  

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.18. 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 

                                                             
18 Πρβλ παρ. 2 του άρθρου 78 του ν. 4412/2016 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_5




                                                                                                                                                                                                  

 Σελίδα 38 από 136 

 

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 Επιτροπής της περ. β  της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/16.19 

Δηλώνεται ρητώς ότι καμία αύξηση οικονομικού αντικειμένου για οποιονδήποτε λόγο δεν δύναται να 
συμφωνηθεί σε περίπτωση τροποποίηση της σύμβασης. Σε κάθε περίπτωση για οποιανδήποτε 
τροποποίηση της σύμβασης απαιτείται προηγουμένως η έγκριση της ΕΥΔ/ΕΠΑΝΕΚ.    

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης  

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. 

 

 

                                                             
19 Πρβλ. άρθρο 201 ν. 4412/2016, σε συνδυασμό με την περίπτωση ζ΄ της παρ. 11 του άρθρου 221, η οποία προστέθηκε με το 

άρθρο 107 περ. 39 του ν. 4497/2017. 

https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4412/year/2016/article/221
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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 :  

  Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών και την πλήρη 
λειτουργικότητα των παραδοτέων ανά τμήμα. 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και 
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και 
κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον 
έλεγχο και την πληρωμή.  

5.1.2. Τον 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 0,07% 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. 4412/2016 

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) 

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 κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος  από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που 
απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 
οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή 
συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα 
προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016. 

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος  όταν: 

α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση. 

β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας 

Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του 
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί 
τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 

 ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης 
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5.2.2.  Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι 
λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, 
επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, 
χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που 
παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας 
αυτών. 

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή 
αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του 
αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα 
στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος 
φόρτωσης - παράδοσης. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα 
μέλη της ένωσης. 

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων   

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) να ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και 
ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από 
την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση 
της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως 
αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στις περιπτώσεις β΄ και δ΄ της 
παραγράφου 11 του άρθρου 221 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, 
άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης 
οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν 
ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η 
απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της 
απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί. 

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 

5.4  Δικαστική Επίλυση Διαφορών 

1. Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τη σύμβαση προμήθειας ή 
παροχής υπηρεσιών, ανεξάρτητα από τον χαρακτήρα της σύμβασης ως διοικητικής ή ως ιδιωτικού 
δικαίου, επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο της Περιφέρειας, στην 
οποία εκτελείται η σύμβαση. Παρέκταση αρμοδιότητας δεν επιτρέπεται. Αν η σύμβαση εκτελείται στην 
Περιφέρεια δύο ή περισσότερων Διοικητικών Εφετείων, αρμόδιο καθίσταται αυτό που θα επιλέξει ο 
προσφεύγων ή ο ενάγων. 

2. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της 
προβλεπόμενης στο άρθρο 205 ενδικοφανούς διαδικασίας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. Δεν απαιτείται η τήρηση ενδικοφανούς διαδικασίας αν ασκείται από τον ενδιαφερόμενο 
αγωγή, στο δικόγραφο της οποίας δεν σωρεύεται αίτημα ακύρωσης ή τροποποίησης διοικητικής πράξης ή 
παράλειψης. 

3. Η υπόθεση συζητείται σε δικάσιμο που ορίζεται όσο το δυνατόν συντομότερα. Αν ο φάκελος της 
υπόθεσης δεν αποσταλεί στο Διοικητικό Εφετείο από τη Διοίκηση, η συζήτηση αναβάλλεται σε νέα 
δικάσιμο, κατά την οποία η υπόθεση συζητείται με βάση τα στοιχεία που προσκομίζει ο προσφεύγων ή ο 
ενάγων, αν το ζητήσει ο ίδιος. 
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4. Η συζήτηση και η διεξαγωγή της απόδειξης ολοκληρώνονται σε μία (1) δικάσιμο. Ένορκες βεβαιώσεις 
ενώπιον ειρηνοδίκη ή συμβολαιογράφου ή προξένου λαμβάνονται υπόψη, μόνο αν έχουν δοθεί ύστερα 
από κλήτευση του αντιδίκου τρεις (3) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη βεβαίωση και, αν 
πρόκειται να δοθούν στην αλλοδαπή, οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πριν από αυτή. Η απόφαση εκδίδεται 
το ταχύτερο. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Εφετείου είναι αμέσως εκτελεστές. 

5. Κατά των αποφάσεων των Διοικητικών Εφετείων που εκδίδονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 μπορεί 
να ασκηθεί αίτηση αναιρέσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, κατά τις ισχύουσες διατάξεις. Αν 
από την εκτέλεση της απόφασης πιθανολογείται κίνδυνος βλάβης δυσχερώς επανορθώσιμης, μπορεί να 
διαταχθεί με αίτηση κάποιου από τους διαδίκους η ολική ή η εν μέρει αναστολή της εκτέλεσης της 
προσβαλλόμενης απόφασης, με τον όρο παροχής ανάλογης εγγύησης ή και χωρίς εγγύηση ή να εξαρτηθεί 
η εκτέλεση της απόφασης από την παροχή εγγύησης από τον διάδικο που έχει νικήσει. Για την αίτηση 
αποφαίνεται, συνεδριάζοντας ως συμβούλιο, χωρίς υποχρεωτική κλήτευση των διαδίκων, το αρμόδιο 
τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας, το οποίο συγκροτείται από τρία (3) μέλη, στα οποία 
περιλαμβάνεται υποχρεωτικά ο εισηγητής της υπόθεσης. Η απόφαση της αναστολής μπορεί κατά τον ίδιο 
τρόπο να ανακληθεί, με αίτηση κάποιου από τους διαδίκους έως και κατά την πρώτη συζήτηση της 
αναίρεσης. 

6. Αν ο ανάδοχος του έργου είναι κοινοπραξία, η προσφυγή ασκείται είτε από την ίδια είτε από όλα τα 
μέλη της, που μεταξύ τους στην περίπτωση αυτή υπάρχει αναγκαστική ομοδικία. 

Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει τρεις (3) μήνες μετά τη δημοσίευση του Ν. 4605/19 στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως, δηλαδή από 1/7/2019.  
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Χρόνος παράδοσης υλικών 

6.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να εγκαταστήσει και παραδώσει σε πλήρη λειτουργικότητα τον εξοπλισμό 
στις τελικές του θέσεις, όπως αυτές προβλέπονται στις σχετικές Μελέτες (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ), εντός τριών (3) 
μηνών από την υπογραφή και την ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ της σχετικής σύμβασης. 

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού 
συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις  προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση 
που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι 
ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη 
παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016. 

Σε κάθε περίπτωση για οποιαδήποτε παράταση της σύμβασης, απαιτείται προηγουμένως η έγκριση της 
ΕΥΔ/ΕΠΑΝΕΚ. 

6.1.2. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν 
λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται 
έκπτωτος. 

6.1.3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη 
υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το 
υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 

Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει 
στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η 
ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας 
προσκομίστηκε. 

6.2  Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών 

6.2.1. H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που 
συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/1620  σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου. Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και 
ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. Ο ποιοτικός έλεγχος των 
υλικών γίνεται με μακροσκοπικό έλεγχο και πρακτική δοκιμασία. 

Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο. 

Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό – 
οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης  των υλικών) σύμφωνα με την παρ.3 του 
άρθρου 208 του ν. 4412/16. 

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται 
υποχρεωτικά και στους αναδόχους. 

                                                             
20 Άρθρο 221 παρ. 11 β) του ν. 4412/2016: “Για την παρακολούθηση και την παραλαβή της σύμβασης προμήθειας 

συγκροτείται τριμελής ή πενταμελής Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου 
οργάνου. Το όργανο αυτό εισηγείται για όλα τα θέματα παραλαβής του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης, 
προβαίνοντας, σε μακροσκοπικούς, λειτουργικούς ή και επιχειρησιακούς ελέγχους του προς παραλαβή αντικειμένου της 
σύμβασης, εφόσον προβλέπεται από τη σύμβαση ή κρίνεται αναγκαίο, συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα, παρακολουθεί 
και ελέγχει την προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου 
και εισηγείται τη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων. Με απόφαση του αρμόδιου 
αποφαινομένου οργάνου μπορεί να συγκροτείται δευτεροβάθμια επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με τις 
παραπάνω αρμοδιότητες”  
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Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση τους 
ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για 
επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα 
σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον 
ανάδοχο. 

Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που  
διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως 
εξέταση κατ’ έφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από 
την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης,  με τον τρόπο  που περιγράφεται 
στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16. 

Το αποτέλεσμα  της κατ’ έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη. 

Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα 
αποτελέσματα της κατ’ έφεση εξέτασης. 

6.2.2. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται 
εντός τριάντα (30) ημερών από την διενέργεια των ελέγχων της παρ. 6.2.1. 

Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την 
επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή 
συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο 
σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία 
που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η 
αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου 
να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου. 

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με 
απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και 
τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση 
χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που 
προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά 
πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την 
ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών 
πρωτοκόλλων. 

6.3 Ειδικοί όροι ναύλωσης – ασφάλισης - ανακοίνωσης φόρτωσης και ποιοτικού 
ελέγχου στο εξωτερικό 

(ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ) 

6.4  Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση 

6.4.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με 
απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να 
εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε 
τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 

6.4.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την 
αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε 
ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε 
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και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες 
κυρώσεις. 

6.4.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 
3  του άρθρου 213 του ν. 4412/2016. 

6.5 Δείγματα – Δειγματοληψία – Εργαστηριακές εξετάσεις 

(ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ) 

6.6 Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας  

Ο χρόνος εγγύησης, μετρούμενος από της ημερομηνίας της οριστικής παραλαβής του συνόλου της 
προμήθειας, καθορίζεται σε δύο (2) έτη. 

Ο συμμετέχων θα προσκομίσει Υπεύθυνη δήλωση για ύπαρξη και παροχή ανταλλακτικών για πέντε (5) 
έτη καθώς και γραπτή εγγύηση για δύο (2) τουλάχιστον έτη, για τα υπό προμήθεια είδη. 

Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία του 
αντικειμένου της προμήθειας Επίσης, οφείλει κατά το χρόνο της εγγυημένης λειτουργίας να προβαίνει 
στην προβλεπόμενη συντήρηση και να αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη με τρόπο και σε χρόνο που 
περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές και στα λοιπά τεύχη της σύμβασης. 

Για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου η επιτροπή 
παρακολούθησης και παραλαβής, προβαίνει στον απαιτούμενο έλεγχο της συμμόρφωσης του αναδόχου 
στα προβλεπόμενα στην σύμβαση για την εγγυημένη λειτουργία καθ’ όλον τον χρόνο ισχύος της τηρώντας 
σχετικά πρακτικά. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις, 
επιτροπή εισηγείται στο αποφαινόμενο όργανο της σύμβασης την έκπτωση του αναδόχου. 

Μέσα σε ένα (1) μήνα από την λήξη του προβλεπόμενου χρόνου της εγγυημένης λειτουργίας η επιτροπή 
παρακολούθησης και παραλαβής συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής της εγγυημένης λειτουργίας, 
στο οποίο αποφαίνεται για την συμμόρφωση του αναδόχου στις απαιτήσεις της σύμβασης. Σε περίπτωση 
μη συμμόρφωσης, ολικής ή μερικής, του αναδόχου, το συλλογικό όργανο μπορεί να προτείνει την ολική ή 
μερική κατάπτωση της εγγυήσεως καλής λειτουργίας που προβλέπεται στο άρθρο 4.1 της παρούσας. Το 
πρωτόκολλο εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο. 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΙΟΥ 

 

 

ΒΟΥΡΝΟΥΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΕΕΕΣ 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας 
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 
- 
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 ΧΙΟΥ 
Χώρα: 
Ελλάδα 
Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων 
Είδος διαδικασίας 
Ανοικτή διαδικασία 
Τίτλος: 
-1- 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΜΕΑ 
ΣΕ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ: ΧΙΟΥ, ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ ΚΑΙ ΨΑΡΩΝ 
Σύντομη περιγραφή: 
Αντικείμενο της σύμβασης αποτελεί η εξασφάλιση της προσβασιμότητας  
ανθρώπων με κινητικές αναπηρίες ή με περιορισμένη κινητικότητα σε παραλίες 
των νήσων Χίου, Οινουσσών και Ψαρών. Σκοπός είναι να υλοποιηθούν εκείνες 
οι παρεμβάσεις οι οποίες απαιτούνται σε μία παραλία, ώστε να παρέχεται στα 
άτομα με κινητικές αναπηρίες ή περιορισμένης κινητικότητας ολοκληρωμένη  
η αλυσίδα προσβασιμότητας. Η εν λόγω σύμβαση προβλέπει την κατασκευή 
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εγκαταστάσεων και υποδομών που αφορούν την ψυχαγωγία και την άθληση 
ατόμων με κινητικές αναπηρίες ή περιορισμένης κινητικότητας (ηλικιωμένοι, 
εγκυμονούσες γυναίκες, άτομα με μειωμένη όραση, κ.λπ.), συνεισφέροντας στην 
εξυπηρέτηση αλλά και την άρση της περιθωριοποίησης τους από το κοινωνικό 
σύνολο. Θα γίνουν παρεμβάσεις αλλά και θα διαμορφωθούν κατάλληλες 
εγκαταστάσεις τόσο στον ευρύτερο χώρο της εκάστοτε παραλίας όσο και 
στον χώρο κολύμβησης, οι οποίες να τηρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές 
σχεδιασμού για ΑμεΑ και γενικότερα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η παρούσα 
σύμβαση έχει στόχο την κατασκευή εγκαταστάσεων σε οκτώ (8) παραλίες των 
νήσων Χίου, Οινουσσών και Ψαρών, για την εξυπηρέτηση των ΑμεΑ στο πλαίσιο 
της ανάπτυξης του τουρισμού ειδικών απαιτήσεων αλλά και της εξυπηρέτησης 
των κατοίκων της περιοχής. 
Αριθμός αναφοράς αρχείου που αποδίδεται στον φάκελο από την 
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα (εάν υπάρχει): 
ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ [..................], ΑΡ. ΕΣΗΔΗΣ [.....................] 

Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 
Επωνυμία: 
- 
Οδός και αριθμός: 
- 
Ταχ. κωδ.: 
- 
Πόλη: 
- 
Χώρα: 
-2- 

--- 
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 
- 
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» 
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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 
-3- 

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: 
- 
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: 





                                                                                                                                                                                                  

 Σελίδα 48 από 136 

 

- 
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
από κοινού με άλλους; 
❍ Ναι 

❍ Όχι 

-4- 
• 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: 
- 
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: 
- 
-5- 
Χώρα: 
--- 
Ηλ. ταχ/μείο: 
- 
Τηλέφωνο: 
- 
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα: 
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- 
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 
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 
-6- 
• (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 
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 
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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 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση 
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 
-7- 
❍ 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 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση 
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 





                                                                                                                                                                                                  

 Σελίδα 51 από 136 

 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

URL 
- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
- 
-8- 
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 

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 
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-9- 
❍ Ναι 

❍ Όχι 

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 
δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 
25.11.2005, σ.15). 
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 
- 
-10- 
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 
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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 
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 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση 
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 
❍ Ναι 

❍ Όχι 

URL 
- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
- 
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 
-11- 
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; 
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❍ 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 

❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
-12- 

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 
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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 
-13- 
- 
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 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») 





                                                                                                                                                                                                  

 Σελίδα 56 από 136 

 

❍ Ναι 

-14- 
❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
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 
- 
-15- 
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. 
- 
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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 
- 
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 

-16- 
URL 
- 
Κωδικός 
- 
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 
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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 
-17- 
❍ 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 
- 
Αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων 
Έχουν ανασταλεί οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του οικονομικού φορέα; 
Η απάντησή σας 
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❍ 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. 
- 
-18- 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση 
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 
❍ Ναι 

❍ Όχι 

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 
- 
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Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») 
❍ Ναι 

❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
-19- 
- 
Σύγκρουση συμφερόντων λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία 
σύναψης της σύμβασης 
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 
- 
-20- 
Ψευδείς δηλώσεις, απόκρυψη πληροφοριών, ανικανότητα παροχής των 
απαιτούμενων εγγράφων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα 
της παρούσας διαδικασίας 
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Ο οικονομικός φορέας: 
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: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής, ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι 
Ικανοποιεί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής 
Η απάντησή σας 
❍ Ναι 

❍ Όχι 

Λήξη 
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. 
-21- 
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 
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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): 
Ημερομηνία 
- 
Τόπος 
- 
Υπογραφή 

-22-__ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –  Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς 

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α 
Στοιχεία επιχείρησης : ………………………………………………………………….……………………………………..…………………. 

e-mail : …………………………..….……………….…………………………………… fax : …………………………..…...…………….…… 

 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 
ΑΜΕΑ ΣΕ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ: ΧΙΟΥ, ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ ΚΑΙ ΨΑΡΩΝ» 

ΤΜΗΜΑ 1 :  «Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων 

Προορισμών Δ. Χίου» 

Α/Α 

Αρ. 

Άρθ 

ρου 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ποσότητα 
Τιμή 

Μονάδος 
(€) 

Δαπάνη (€) 

1 1 
Μη μόνιμη συναρμολογούμενη Διάταξη για την 

Αυτόνομη Πρόσβαση ΑμεΑ στη Θάλασσα 
4   

2 2 
Πινακίδα ρυθμιστική υψηλής αντανακλαστικότητας 

μεσαίου μεγέθους, απλής όψης 
12   

3 3 
Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα 

DN 40 mm (11/2") 
12   

4 4 
Διαγράμμιση οδοστρώματος με θερμοπλαστικά ή 

ψυχροπλαστικά υλικό 
12   

5 5 Διάδρομος Παραλίας για ΑμεΑ 193   

6 6 Μη Μόνιμο Συναρμολογούμενο Αποδυτήριο για ΑμεΑ 4   

7 7 Ομπρέλα από καλάμι 20   

8 8 Χημική Τουαλέτα για ΑμεΑ 4   

9 9 Ντουζ για ΑμεΑ 4   

10 10 
Τηλεμετρία —Διαδικτυακή Πληροφόρηση καιρικών 

συνθηκών 
4   

11 11 Φωτοσυναγερμός 4   

12 12 Αναπηρική Καρέκλα παραλίας/θαλάσσης 3   

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   

ΦΠΑ (17%)   

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   

 

Ημερομηνία ………………………………… 

                                                                                 Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ  
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Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α 
Στοιχεία επιχείρησης : ………………………………………………………………….……………………………………..…………………. 

e-mail : …………………………..….……………….…………………………………… fax : …………………………..…...…………….…… 
 
 
 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 
ΑΜΕΑ ΣΕ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ: ΧΙΟΥ, ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ ΚΑΙ ΨΑΡΩΝ» 

ΤΜΗΜΑ 2 :  «Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων 

Προορισμών Δ. Οινουσσών» 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ποσότητα 
Τιμή 

Μονάδος 
(€) 

Δαπάνη (€) 

1 Διάδρομος παραλίας 1μ 17,5   

2 Αποδυτήρια για ΑμΕΑ 2   

3 WC για ΑμΕΑ 2   

4 Διάταξη πρόσβασης των ΑμΕΑ στο θαλάσσιο χώρο 2   

5 Σκίαστρα 4   

6 Προμήθεια και τοποθέτηση σήμανσης 10   

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   

ΦΠΑ (24%)   

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   

                                                                                

 

Ημερομηνία …………………………………                                                                                    

                                                                                 Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
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Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α 
Στοιχεία επιχείρησης : ………………………………………………………………….……………………………………..…………………. 

e-mail : …………………………..….……………….…………………………………… fax : …………………………..…...…………….…… 

 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 
ΑΜΕΑ ΣΕ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ: ΧΙΟΥ, ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ ΚΑΙ ΨΑΡΩΝ» 

ΤΜΗΜΑ 3 :  «Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων 

Προορισμών Δ. Ψαρών» 

Α/Α 

Αρ. 

Άρθ 

ρου 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ποσότητα 
Τιμή 

Μονάδος 
(€) 

Δαπάνη (€) 

1 1 
Διάταξη για την αυτόνομη πρόσβαση ΑμεΑ στη 

θάλασσα 
2   

2 2 Διάδρομος ξύλινος για ΑμεΑ πλάτους 1.5 μέτρων 120   

3 3 Χωροθέτηση-διαμόρφωση θέσεων parking 2   

4 4 Πληροφοριακές πινακίδες - Σήμανση 10   

5 5 Χημική Τουαλέτα για ΑμεΑ 2   

6 6 
Μη Μόνιμο Συναρμολογούμενο Αποδυτήριο – Ντουζ 

για ΑμεΑ 
2   

7 7 Χώροι σκίασης (επιφάνειας 6,50 τετραγ. μέτρ.) 10   

8 8 Ξαπλώστρα παραλίας ξύλινη με στρώμα 10   

9 9 Ομπρέλες παραλίας ξύλινες 10   

10 10 Δημιουργία ψηφιακού ιστότοπου προσβασιμότητας 1   

11 11 Εφαρμογή προσβασιμότητας στο κινητό (mobile app) 1   

12 12 
Τήρηση δημοσιότητας του έργου-προβολή στην 

ιστοσελίδα του Δήμου 
1   

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   

ΦΠΑ (24%)   

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   

                                                                                

 

Ημερομηνία …………………………………                                                                                    

                                                                                 Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – ΜΕΛΕΤΕΣ 

  

«Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών 

Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών 

σε τέσσερις παραλίες του Δήμου» 
  

 

  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 239.925,82 € 

 

ΧΙΟΣ Ιανουάριος 2018 
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1. Αντικείμενο – Σκοπός  

Αντικείμενο της παρούσας πρότασης αποτελεί η εξασφάλιση της προσβασιμότητας ανθρώπων με 
κινητικές αναπηρίες ή με περιορισμένη κινητικότητα στις παραλίες του νησιού.  

Σκοπός είναι να γνωστοποιηθούν και να υλοποιηθούν στο μέλλον εκείνες οι παρεμβάσεις οι οποίες 
απαιτούνται σε μία παραλία, ώστε να παρέχεται στα άτομα με κινητικές αναπηρίες ή περιορισμένης 
κινητικότητας ολοκληρωμένη η αλυσίδα προσβασιμότητας. 

Η εν λόγω πρόταση προβλέπει την κατασκευή εγκαταστάσεων και υποδομών που αφορούν την 
ψυχαγωγία και την άθληση ατόμων με κινητικές αναπηρίες ή περιορισμένης κινητικότητας 
(ηλικιωμένοι, εγκυμονούσες γυναίκες, άτομα με μειωμένη όραση, κ.λπ.), συνεισφέροντας στην 
εξυπηρέτηση αλλά και την άρση της περιθωριοποίησής τους από το κοινωνικό σύνολο. 

Το δικαίωμα των ατόμων με αναπηρίες στην πρόσβαση, δεν εξαντλείται μόνο στη δυνατότητα να 
κυκλοφορούν ανεμπόδιστα μέσα στην πόλη ούτε στη χρήση των δημόσιων κτιρίων με την παροχή μιας 
σειράς διευκολύνσεων. Τα άτομα με αναπηρία έχουν κάθε δικαίωμα και στη χρήση των 
εγκαταστάσεων, που σχετίζονται με την ψυχαγωγία, τον αθλητισμό, τον τουρισμό και γενικότερα με 
την αναψυχή, τα οποία προσφέρονται σε όλους μας ανεμπόδιστα και χωρίς κανέναν απολύτως 
περιορισμό. Ένας σημαντικός χώρος από τον οποίο αποκλείονται τα ΑμεΑ είναι η θάλασσα και τα 
θαλάσσια λουτρά, τα οποία συνήθως έχουν ευεργετικές επιδράσεις στην υγεία και στην βελτίωση των 
συνθηκών διαβίωσής τους. Η ύπαρξη θεσμικού πλαισίου για την προσβασιμότητα καλύπτει συνήθως 
τα κτήρια αλλά δεν επεκτείνεται σε χώρους όπως η παραλία, η θάλασσα και το βουνό.  

Με στόχο αφενός την φυσική πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στους θαλάσσιους χώρους και 
αφετέρου την ισότιμη κοινωνική ένταξή τους, προτείνεται η αναβάθμιση των υποδομών του 
παραθαλάσσιου μετώπου της χώρας μας. Θα πρέπει να γίνουν παρεμβάσεις αλλά και να 
διαμορφωθούν κατάλληλες εγκαταστάσεις τόσο στον ευρύτερο χώρο της παραλίας όσο και στον χώρο 
κολύμβησης, οι οποίες να τηρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές σχεδιασμού για ΑμεΑ και 
γενικότερα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η παρούσα πρόταση έχει στόχο τον σχεδιασμό και την κατασκευή 
εγκαταστάσεων σε τέσσερις παραλίες του νησιού, για την εξυπηρέτηση των ΑμεΑ στο πλαίσιο της 
ανάπτυξης του τουρισμού ειδικών απαιτήσεων αλλά και της εξυπηρέτησης των κατοίκων της περιοχής.  
Στοχεύει στην ανάπτυξη του τουρισμού των ατόμων με αναπηρία και στην προσέλκυση τουριστών 
αυτής της κοινωνικής ομάδας.  

Περίπου το 15% του παγκόσμιου πληθυσμού (πάνω από ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι) 
αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα αναπηρίας (World Health Organization, WHO). Στην Ευρωπαϊκή 
ήπειρο υπολογίζεται ότι υπάρχουν περίπου 138,6 εκατομμύρια άνθρωποι με ανάγκες 
προσβασιμότητας ενώ ο αριθμός τους υπολογίζεται ότι θα φτάσει τα 156,4 εκατομμύρια μέχρι το 2020 
(Economic impact and travel patterns of accessible tourism in Europe - Service Contract 
SI2.ACPROCE052481700 – European Commission, DG Enterprise and Industry). Το 70% αυτών των 
ανθρώπων εκτιμάται ότι έχει την οικονομική και φυσική δυνατότητα να ταξιδέψει (Eurostat, 2005a) 
αναζητώντας προσβάσιμους προορισμούς με κατάλληλες υποδομές. Έρευνες έχουν δείξει ότι η 
πλειονότητα των ατόμων αυτών ταξιδεύει με συνοδό και ξοδεύει περισσότερα από την μέση δαπάνη 
ανά άτομο και ανά ταξίδι αναψυχής.  

2. Περιοχή Έργου  

Για τη δημιουργία προσβάσιμων παραλιών, αρχικά πρέπει να γίνει η επιλογή του κατάλληλου σημείου 
από το παραλιακό μέτωπο του νησιού. Η καταλληλόλητα του σημείου αυτού καθορίζεται με βάση τα 
παρακάτω κριτήρια:  

1. Να αποτελεί πόλο έλξης της περιοχής. Είναι βασικό το σημείο αυτό να είναι κατάλληλο για την περεταίρω 
τουριστική ανάπτυξη.  

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs352/en/
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs352/en/
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2. Να συνδυάζει, όσο είναι δυνατόν, τουριστικές υποδομές. Προαιρετικά, θα ήταν πολύ θετικό να υπάρχουν 

σε κοντινή απόσταση ένα τουλάχιστον ξενοδοχείο με προσβάσιμα δωμάτια, ένα τουλάχιστον εστιατόριο 
στο οποίο να παρέχεται πρόσβαση για ΑμεΑ καθώς και σημεία αναψυχής, όπως μπαρ και καφετέριες.  

3. Είναι απαραίτητο η μορφολογία του εδάφους να είναι κατάλληλη για να μπορέσουν να γίνουν 
παρεμβάσεις προσβασιμότητας.  

 

Εικόνα 1  Αλυσίδα προσβασιμότητας ΑμεΑ στη θάλασσα. 

Βάση των ανωτέρω κριτήριων επιλέχθηκαν οι παραλίες: 

1. Μπέλα Βίστα. Είναι η πλησιέστερη παραλία στην πόλη της Χίου. Αποτελεί πόλο έλξης μονίμων κατοίκων 

και επισκεπτών. Υπάρχουν στην γύρω περιοχή ξενοδοχειακές μονάδες και εστιατόρια-μπαρ. Η 

μορφολογία της κρίνεται κατάλληλη για την τοποθέτηση Διάταξης Αυτόνομης Πρόσβαση ΑμεΑ στη 

Θάλασσα. 

Τα τελευταία τρία χρόνια η παραλία βραβεύεται με Γαλάζια Σημαία. 

2. Μέγας Λιμιώνας. Βρίσκεται στην πιο τουριστική ζώνη του νησιού μεταξύ των περιοχών Καρφά Αγίας 

Φωτεινής και διαθέτει εύκολη πρόσβαση μέσω της Επαρχιακής Οδού Χίου Μεστών. Αποτελεί δημοφιλή 

προορισμό μονίμων κατοίκων και επισκεπτών. Υπάρχουν στην γύρω περιοχή ξενοδοχειακές μονάδες και 

εστιατόρια - μπαρ. Η μορφολογία της κρίνεται κατάλληλη για την τοποθέτηση Διάταξης Αυτόνομης 

Πρόσβαση ΑμεΑ στη Θάλασσα. Η παραλία θα λειτουργήσει το 2018 με προδιαγραφές γαλάζιας σημαίας 

ώστε να βραβευτεί το 2019.  

3. Κώμη. Βρίσκεται στην νότια πλευρά του νησιού στα Μαστιχοχώρια, κοντά στο Μουσείο Μαστίχας και του 

Αρχαιολογικού χώρου του Εμποριού.  Αποτελεί πολυπληθές θέρετρο και μια από τις πιο δημοφιλείς 

παραλίες του νησιού. Υπάρχουν στην γύρω περιοχή ενοικιαζόμενα δωμάτια και εστιατόρια - μπαρ. Η 

μορφολογία της κρίνεται κατάλληλη για την τοποθέτηση Διάταξης Αυτόνομης Πρόσβαση ΑμεΑ στη 

Θάλασσα. Η παραλία το 2017 λειτούργησε με προδιαγραφές γαλάζιας σημαίας και είναι υποψήφια για 

βράβευση το 2018. 

4. Λήμνος Βολισσού. Βρίσκεται στην βόρεια πλευρά του νησιού στην Βολισσό κοντά στο προσκύνημα της 

Αγίας Μαρκέλλας που προσελκύει μεγάλο αριθμό προσκυνητών ντόπιων και ξένων. Είναι μια δημοφιλής 

παραλία της βόρειας Χίου. Υπάρχουν στην γύρω περιοχή ενοικιαζόμενα δωμάτια και εστιατόρια - μπαρ. Η 

μορφολογία της κρίνεται κατάλληλη για την τοποθέτηση Διάταξης Αυτόνομης Πρόσβαση ΑμεΑ στη 

Θάλασσα. Η παραλία θα λειτουργήσει το 2018 με προδιαγραφές γαλάζιας σημαίας ώστε να βραβευτεί το 

2019. 
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3. Αυτοψία  

Κάθε παραλία είναι μοναδική, διαθέτει τα δικά της ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Για το λόγο αυτό κατά το 
πρώτο στάδιο για την αναβάθμιση της προσβασιμότητας σε μία ακτή χρειάστηκε να συγκεντρωθεί ένα 
πλήθος από στοιχεία που έχουν να κάνουν με τη μορφολογία και τον περιβάλλοντα χώρο της κάθε 
παραλίας. Η διαδικασία αυτή οδηγεί στο να επιλεγεί το καταλληλότερο σημείο που μπορεί να 
τοποθετηθεί η μη μόνιμη συναρμολογούμενη διάταξη για την αυτόνομη πρόσβαση ΑμεΑ στη θάλασσα. Τα 
στοιχεία αυτά επεξεργάστηκαν ώστε να βρεθεί και να προταθεί το καλύτερο δυνατό σημείο προκειμένου 
η συσκευή να μπορέσει να επιτελέσει στο έπακρο το σκοπό της για αυτόνομη πρόσβαση των ΑμεΑ στη 
θάλασσα.  

Στις παρακάτω εικόνες παρουσιάζεται μια εκδοχή για κάθε μία παραλία, της τοποθέτησης/εγκατάστασης 
των υποδομών που αναφέρονται στα επόμενα κεφάλαια της παρούσης πρότασης.  

 

Εικόνα 2 Σχέδιο ολοκληρωμένης προσβάσιμης για τα ΑμεΑ στην παραλία Μπέλα Βίστα 
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Εικόνα 3 Σχέδιο ολοκληρωμένης προσβάσιμης για τα ΑμεΑ στην παραλία Μέγα Λιμιώνα 
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Εικόνα 4 Σχέδιο ολοκληρωμένης προσβάσιμης για τα ΑμεΑ στην παραλία Κώμης 
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Εικόνα 5 Σχέδιο ολοκληρωμένης προσβάσιμης για τα ΑμεΑ στην παραλία Λήμνου Βολισσού





73 

 

4. Προτεινόμενες Κατασκευές-Υποδομές  

 Όλες οι κατασκευές-υποδομές που προτείνονται για τη διαμόρφωση των επιλεγμένων 
παραλίων έχουν μη-μόνιμο χαρακτήρα. Δύνανται να τοποθετηθούν στην αρχή της θερινής 
περιόδου και να αφαιρεθούν μετά το πέρας της, χωρίς να αλλοιώσουν το περιβάλλον.  

Σε όλες τις περιπτώσεις θα πρέπει να πληρούνται οι προϋποθέσεις και οι απαιτήσεις των 
σχετικών οδηγιών (ΕΛΟΤ 1439_2013, ΥΠΕΚΑ – Σχεδιάζοντας για Όλους, Όλοι στην Άμμο) και 
της απόφασης του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωρ. και Δημοσίων Έργων (52907/2009 - 
ΦΕΚ 2621/Β/31-12-2009).  

Οι εν λόγω κατασκευές – υποδομές παρουσιάζονται παρακάτω.  

 4.1.  Μη μόνιμη συναρμολογούμενη Διάταξη για την Αυτόνομη Πρόσβαση 
ΑμεΑ στη Θάλασσα  

Α. ΓΕΝΙΚΑ 

 Από τις σημαντικότερες δομές που θα πρέπει να διαθέτει μια παραλία για να είναι φιλική 
σε άτομα με αναπηρία είναι συσκευή που θα εξασφαλίζει την αυτόνομη πρόσβαση ατόμων 
με αναπηρία στη θάλασσα. Η εν λόγω συσκευή δε θα πρέπει να απαιτεί συνοδό για τη 
χρήση της. Επίσης, θα πρέπει να είναι φιλική προς το περιβάλλον, να είναι ενεργειακά 
αυτόνομη (να χρησιμοποιεί την ηλιακή ή αιολική ενέργεια για να καλύψει τις ενεργειακές 
της απαιτήσεις) και παράλληλα να έχει μη μόνιμο χαρακτήρα, δηλαδή στο τέλος της 
καλοκαιρινής περιόδου να απεγκαθίσταται αφήνοντας το φυσικό περιβάλλον ανέπαφο. Τα 
υλικά κατασκευής της πρέπει να είναι κατάλληλα για λειτουργία σε θαλάσσιο περιβάλλον. 
Τέλος, είναι απαραίτητο να τονιστεί ότι η συγκεκριμένη συσκευή πρέπει να 
συμμορφώνεται με όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές ως προς την ασφάλεια και την 
προστασία της υγείας και του περιβάλλοντος (CE, Conformité Européenne).  

Β. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Πρόκειται για μη μόνιμη, συναρμολογούμενη διάταξη για την αυτόνομη πρόσβαση 
ΑμεΑ στη θάλασσα η οποία θα αποτελείται τουλάχιστον από : 

 Κεντρικό πίνακα ελέγχου, υδατοστεγή.  

 Φωτοβολταϊκό στοιχείο  

 Συσσωρευτές (μπαταρίες) 

 Αρθρωτοί σιδηρόδρομοι (ράγες) και παρελκόμενα αυτών (ντίζες, καλύμματα 
κλπ) 

 Κουπαστή (χειρολισθήρας)  

 Φορείο κίνησης  

 Ειδικά διαμορφωμένο κάθισμα  

 Συρματόσχοινα ή αλυσίδες κλπ κατ΄ επιλογή του προσφέροντος 

 Φωτεινή σηματοδότηση της σιδηροτροχιάς 

 Ασύρματος χειρισμός 
 

Κάθε διάταξη θα πρέπει να έχει τις δυνατόν μικρότερες διαστάσεις, ώστε να υπάρχει η 
δυνατόν μικρότερη όχληση, αλλά και η δυνατόν μικρότερη παρέμβαση στον περιβάλλοντα 
χώρο. Η όλη διάταξη θα τροφοδοτείται από μπαταρίες η οποίες θα φορτίζονται από φ/β 
στοιχείο το οποίο θα είναι κατάλληλα προσαρμοσμένο στη διάταξη.  

Σε σημείο που θα επιλεγεί, σε συνεννόηση με την Υπηρεσία, τοποθετείται ο κεντρικός 
πύργος ελέγχου. Στο εσωτερικό του πύργου ελέγχου θα είναι τοποθετημένος ο μηχανισμός 
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κίνησης και η κεντρική μονάδα ελέγχου με τα συστήματα ασφαλείας και τους 
απαραίτητους αυτοματισμούς. Σε αυτόν θα συνδέονται με κατάλληλο τρόπο ανά τμήματα 
οι σιδηροτροχιές – ράγες της διάταξης έως ότου αυτές φτάσουν εντός της θάλασσας και σε 
κατάλληλο μήκος εντός αυτής. Επάνω στις ράγες θα είναι τοποθετημένο ένα ειδικά 
διαμορφωμένο κάθισμα το οποίο με τη προσαρμογή κατάλληλου φορείου θα ολισθαίνει 
κατά το μήκος των ραγών. Στο τέρμα της διαδρομής θα τοποθετηθεί χειρολισθήρας ο 
οποίος θα βοηθά το χρήστη στην αποβίβαση και επιβίβαση εντός της θάλασσας. 

Η εγκατάσταση της διάταξης θα γίνεται σε συνεννόηση με την Υπηρεσία και με τέτοιο 
τρόπο ούτως ώστε ο χρήστης να έχει πρόσβαση στο σημείο της αφετηρίας με το αμαξίδιό 
του και να μπορεί να επιβιβαστεί στο ειδικό κάθισμα της διάταξης. 

Ο χρήστης μόλις επιβιβαστεί στο κάθισμα θα μπορεί να ενεργοποιήσει το μηχανισμό 
κίνησης μέσω τηλεχειριστηρίου. Τότε το κάθισμα, μέσω συρματόσχοινων ή αλυσίδων κλπ 
επιλογής του Αναδόχου, που συνδέονται με τον ηλεκτροκίνητο μηχανισμό που βρίσκεται 
εντός του ερμαρίου του πύργου, θα μπορεί να ολισθαίνει προς την κατεύθυνση της 
θάλασσας πάνω σε μια σταθερή τροχιά/διαδρομή μήκους ανάλογου με τις απαιτήσεις της 
παραλίας που θα εγκατασταθεί το σύστημα. 

Ο χρήστης θα έχει τη δυνατότητα είτε να αποβιβαστεί στο σημείο που επιθυμεί (εφόσον 
κάτι τέτοιο είναι εφικτό) είτε να συνεχίσει την διαδρομή προς το άκρο των ραγών.  

Στο τερματικό σημείο της διαδρομής το κάθισμα θα σταματά αυτόματα και με τη βοήθεια 
χειρολισθήρα, ο οποίος θα είναι μέρος της διάταξης και θα είναι τοποθετημένος σε 
κατάλληλο σημείο, θα είναι δυνατή η αποβίβαση του χρήστη εντός της θάλασσας. 

Μετά το πέρας της κολύμβησης ακολουθείται η αντίστροφη διαδικασία. Με τη βοήθεια του 
χειρολισθήρα ο χρήστης θα επιβιβάζεται ξανά στο κάθισμα, θα δίνεται εντολή από το 
τηλεχειριστήριο και το κάθισμα θα ξεκινάει και θα σταματάει αυτόματα στο σημείο 
αφετηρίας. 

Σε οποιοδήποτε στάδιο της κίνησης θα πρέπει να είναι δυνατή η διακοπή της κίνησης μέσω 
του τηλεχειριστηρίου ή και χειροκίνητα. 

Για την περίπτωση ηλεκτρικής ή μηχανικής βλάβης της διάταξης, θα υπάρχει πρόβλεψη για 
χειροκίνητη λειτουργία με σκοπό την επαναφορά του χρήστη στο σημείο επιβίβασης στην 
ξηρά (σημείο αφετηρίας), η οποία και θα περιγράφεται. 

Όλα τα δομικά μέρη της διάταξης καθώς και όλα τα υλικά και μικρο-υλικά σύνδεσης 
(κοχλίες, άξονες κλπ) είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα κατάλληλο για 
θαλάσσιο περιβάλλον(πχ AISI 316L, AISI 304L, κλπ). Τα υπόλοιπα μέρη μπορούν να είναι 
από υλικά ανθεκτικά στη διάβρωση (πχ πολυμερή υλικά, εμποτισμένη ξυλεία). Σε κάθε 
περίπτωση τα υλικά που θα προσφερθούν θα πρέπει να είναι κατάλληλα για χρήση σε 
θαλάσσιο περιβάλλον. 

Το παραπάνω σύστημα θα παραδοθεί πλήρες και έτοιμο για χρήση και στην τελική 
προσφορά θα συμπεριλαμβάνεται και η πλήρης προσαρμογή του συστήματος που θα 
τοποθετηθεί στο χώρο.  

Γ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

1. Διαστάσεις 

Τα βασικά στοιχεία διαστασιολόγησης και απαιτήσεων που πρέπει να ληφθούν υπόψη για 
τα προσφερόμενα συστήματα είναι: 

 Μέγιστο βάρος χρήστη: τουλάχιστον έως 120 kg 

 Συντελεστής ασφαλείας φορτίων τουλάχιστον 1,8 
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 Τύπος τροφοδοσίας : Συνεχές ρεύμα 

 Τροφοδοσία ηλεκτροκινητήρα : 12Vdc 

 Τροφοδοσία ηλεκτρολογικού πίνακα : 24Vdc  

 Ταχύτητα διαδρομής: από 0,10 έως 0,20m/s (Ανάλογα με το μήκος της 
διάταξης) 

 Χρήσεις ανά μέρα: τουλάχιστον 30 χρήσεις 

 Χρήσεις χωρίς ηλιοφάνεια: 90 

 Ύψος καθίσματος στο σημείο αφετηρίας : περίπου 50 cm  

 Βάθος τερματικού σημείου : περίπου 75 cm 
 

Η ευθύνη για την επιτόπια ακριβή λήψη υψομέτρων, διαστάσεων, ευθυγραμμιών κλπ και 
τις συναφείς παραγγελίες υλικών, ραγών κλπ που συγκροτούν κάθε διάταξη, βαρύνει 
αποκλειστικά τον Ανάδοχο. 

2. Ερμάριο Πύργου ελέγχου 

Το ερμάριο του πύργου ελέγχου της διάταξης θα είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο 
χάλυβα και θα είναι κατάλληλο για θαλάσσιο περιβάλλον. Στο ερμάριο του πύργου ελέγχου 
της διάταξης θα βρίσκονται εγκατεστημένοι όλοι οι απαραίτητοι αυτοματισμοί για την 
λειτουργία της διάταξης καθώς και ο μηχανισμός κίνησης της διάταξης. 

3. Ηλεκτρονικός Πίνακας και εξοπλισμός 

Ο κεντρικός ηλεκτρονικός πίνακας θα πρέπει να είναι τοποθετημένος σε σημείο τέτοιο ώστε 
να γίνεται εύκολα η πρόσβαση για την συντήρηση, αντικατάσταση και ρύθμιση 
ηλεκτρονικών – μηχανικών μερών της διάταξης. 

Όλες οι ηλεκτρονικές πλακέτες θα πρέπει να είναι βυσματωτού τύπου, για την άμεση 
αντικατάσταση σε τυχόν βλάβες. Όλα δε τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα hardware πλακέτες, 
τροφοδοτικά, μπαταρίες, θα πρέπει να είναι προφυλαγμένα εντός ειδικού στεγανού 
κουτιού που θα φέρει κλειδαριά και θα ασφαλίζει ερμητικά, προστατευμένο από τυχόν 
υγρασία. 

Το όλο σύστημα θα λειτουργεί με χαμηλή τάση D.C., και θα καλύπτει όλες τις 
προδιαγραφές ασφαλείας ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων.  

4. Τηλεχειριστήριο 

Το τηλεχειριστήριο της διάταξης θα πρέπει λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών να είναι πλήρως 
στεγανό (>=ΙΡ66) και για χρήση εντός θαλασσίου περιβάλλοντος. Θα πρέπει να είναι απλό 
στη λειτουργία του με τα δυνατόν λιγότερα πλήκτρα χειρισμού.  

Τα πλήκτρα θα πρέπει να είναι αρίστης κατασκευής και φινιρίσματος, εύκολης 
αναγνωσιμότητας, εργονομικής σχεδίασης προκειμένου να διευκολύνουν και να 
εξασφαλίζουν, την προσπέλαση άμεσα. Σε καμία περίπτωση τα προσφερόμενα, δεν θα 
πρέπει να δημιουργούν σύγχυση η ασάφειες κατανόησης χρήσης τους, αλλά θα πρέπει οι 
λειτουργίες τους να είναι άμεσα κατανοητές και χρηστικές, από όλους τους χρήστες, ακόμα 
και από τους ηλικιωμένους. 

Κατά την διάρκεια της διαδρομής, θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα, με το πάτημα 
κάποιου πλήκτρου αυτού, το κάθισμα να ακινητοποιείται ακαριαία. 

Επειδή υπάρχει η περίπτωση αστοχίας των τηλεχειριστηρίων ή κάποιου άλλου 
ηλεκτρονικού, ηλεκτρολογικού ή μηχανικού μέρους της διάταξης θα πρέπει να υπάρχει 
πρόβλεψη για την λειτουργία της διάταξης με χειροκίνητο τρόπο. 
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Κάθε διάταξη θα πρέπει να συνοδεύεται από τουλάχιστον 5 (πέντε) τηλεχειριστήρια. 

5. Σιδηροτροχιά-Ράγες - Φορείο 

Οι ράγες θα είναι αρθρωτά τμήματα, κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα, σε 
κατάλληλο μήκος τα οποία συνδεόμενα μεταξύ τους θα μπορούν να φτάσουν στο 
επιθυμητό συνολικό μήκος (ανάλογα με τις απαιτήσεις της παραλίας που τοποθετείται), 
ώστε να καταλήγουν μέσα στο υδάτινο στοιχείο. Στο τελευταίο τμήμα εντός της θάλασσας 
θα μπορεί είτε να προσαρμόζεται σε αυτό η κουπαστή (χειρολισθήρας) , η οποία και αυτή 
θα είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα, είτε αυτή θα είναι ενσωματωμένη στο 
τελικό τμήμα ράγας. 

Ο τρόπος σύνδεσης των τμημάτων θα πρέπει να είναι εύκολος και γρήγορος αλλά και να 
εξασφαλίζεται η συνέχεια του μηχανισμού. 

Οι αρθρωτοί σιδηρόδρομοι-ράγες που διαμορφώνουν την τροχιά/διαδρομή μέχρι το 
τερματικό σημείο θα πρέπει, προκειμένου να προστατεύονται οι χρήστες από τα κινητά 
μέρη, να καλύπτονται από καλύμματα κατάλληλα για χρήση σε θαλάσσιο περιβάλλον (πχ. 
από ανοξείδωτο χάλυβα, εμποτισμένη ξυλεία, πολυμερή υλικά, κλπ). 

Οι ράγες στο άνω σημείο θα συνδέονται κατάλληλα και με ασφάλεια στον πύργο της 
διάταξης όπου βρίσκεται ο μηχανισμός κίνησης του φορείου. Το φορείο, το οποίο 
ολισθαίνει κατά μήκος των ραγών, θα είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα οι δε 
τροχοί αυτού θα είναι κατάλληλης αντοχής και κατάλληλου υλικού για την καλύτερη 
ολίσθηση χωρίς ιδιαίτερους θορύβους. Το σύστημα της σιδηροτροχιάς θα πρέπει να 
περιλαμβάνει κατάλληλα διαμορφωμένα τμήματα ώστε να μπορεί αυτή να προσαρμοστεί 
στις ενδεχόμενες κλήσεις της παραλίας που θα τοποθετηθεί.  

Για το σύνολο της διάταξης θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα για τη στήριξη της στο έδαφος. Σε 
κάθε περίπτωση δεν θα πρέπει να προκαλείται η οποιαδήποτε αλλοίωση στα 
χαρακτηριστικά της παραλίας και σε κάθε περίπτωση ο τρόπος στήριξης θα πρέπει να έχει 
την έγκριση της Υπηρεσίας. Τα υλικά στερέωσης θα πρέπει να είναι από ανοξείδωτο 
χάλυβα. 

6. Φωτοβολταϊκό στοιχείο - Μπαταρία 

Το προσφερόμενο σύστημα θα πρέπει να είναι πλήρως αυτόνομο ενεργειακά, 
εξασφαλίζοντας την απαραίτητη ενέργεια λειτουργίας του μέσω μιας διάταξης μπαταρίας 
κατάλληλης χωρητικότητας που θα φορτίζεται ελεγχόμενα από μία διάταξη φ/β στοιχείου. 
Με αυτό τον τρόπο το σύστημα θα έχει τη δυνατότητα να λειτουργήσει σε καταστάσεις 
χαμηλής ηλιοφάνειας ενώ δεν απαιτείται καμία σύνδεση με το ηλεκτρικό δίκτυο. 

Παράλληλα η χρήση χαμηλής τάσης συνεχούς ρεύματος κάνει την διάταξη ασφαλή καθώς 
δεν τίθεται θέμα ασφαλείας λόγω της ηλεκτρικής της τροφοδότησης. 

Το σύστημα θα είναι έτσι διαστασιολογημένο, ώστε να καλύπτει τουλάχιστον 90 χρήσεις 
χωρίς ηλιοφάνεια.  

4.2. Χώρος Στάθμευσης για ΑμεΑ και Σήμανση Παραλίας  

 Λόγω του περιορισμένου χώρου που διατίθεται ή μπορεί να διαμορφωθεί για την 
στάθμευση οχημάτων σε παραλίες, προτείνεται η δημιουργία τουλάχιστον δύο θέσεων 
στάθμευσης για αποκλειστική χρήση από ΑμεΑ.  

Για την στάθμευση των αυτοκινήτων των ατόμων με ειδικές ανάγκες απαιτείται ειδικά 
διαμορφωμένος χώρος με εύκολη πρόσβαση και μεγαλύτερες διαστάσεις από τις συνήθεις. 
Συγκεκριμένα για τον ειδικά διαμορφωμένο χώρο στάθμευσης ΑμεΑ θα πρέπει να ισχύουν 
οι παρακάτω προδιαγραφές όπως αυτές ορίζονται από τις σχετικές οδηγίες (ΕΛΟΤ 

http://www.elot.gr/1166_ELL_HTML.aspx
http://www.elot.gr/1166_ELL_HTML.aspx
http://www.elot.gr/1166_ELL_HTML.aspx
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1439_2013, ΥΠΕΚΑ – Σχεδιάζοντας για Όλους) και την απόφαση του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος Χωρ. και Δημοσίων Έργων (52907/2009 - ΦΕΚ 2621/Β/31-12-2009) :  

1. Οι θέσεις στάθμευσης είναι προτιμότερο να είναι κάθετες στον δρόμο.  

2. Οι διαστάσεις της εκάστοτε θέσης στάθμευσης θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 
3,50x5,00μ. Αποδεκτές θεωρούνται και θέσεις διαστάσεων 2,50x5,00μ με ενδιάμεση 
ελεύθερη λωρίδα πλάτους τουλάχιστον 1,00μ.  

3. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατό οι θέσεις να είναι κάθετες στο δρόμο αλλά 
παράλληλες με το δρόμο και το πεζοδρόμιο, το μήκος τους δεν θα πρέπει να είναι 
μικρότερο από 6,00μ ώστε να είναι δυνατή η διέλευση του ατόμου ανάμεσα από δύο 
σταθμευμένα - το ένα πίσω από το άλλο- αυτοκίνητα.  

4. Για την σύνδεση της στάθμης του χώρου στάθμευσης με τυχόν παρακείμενο 
πεζοδρόμιο θα πρέπει να κατασκευάζεται σκάφη πλάτους τουλάχιστον 1,50μ. και κλίσης 
5% το πολύ.  

5. Η θέση αυτή θα πρέπει να φέρει την κατάλληλη σήμανση, καθώς και το Διεθνές 
Σύμβολο Πρόσβασης Αναπήρων, τόσο επίστυλη σε εμφανές σημείο (πληροφοριακή 
πινακίδα), όσο και επί του δαπέδου. Σε αυτή την θέση θα απαγορεύεται η στάθμευση 
άλλων αυτοκινήτων.  

 

Εικόνα 6 Ειδικά διαμορφωμένη θέση στάθμευσης για ΑμεΑ (ΕΛΟΤ 1439_2013). 

Στην περιοχή που θα υλοποιηθούν οι παραπάνω παρεμβάσεις προτείνεται να 
εγκατασταθούν μια σειρά από κατάλληλες πληροφοριακές πινακίδες. Συγκεκριμένα 
πλησιάζοντας στην ακτή θα πρέπει να προσδιορίζεται το σημείο της παραλίας που είναι 
προσβάσιμο για ΑμεΑ. Επιπλέον θα πρέπει να υπάρχουν ταμπέλες για τις θέσεις 
στάθμευσης, την τουαλέτα, τα αποδυτήρια και το προσβάσιμο ντουζ.  

Οι πληροφοριακές πινακίδες που θα τοποθετηθούν θα πρέπει να ανταποκρίνονται στους 
όρους των σχετικών τεχνικών οδηγιών και προδιαγραφών (Νόμος 2696/1999 - ΦΕΚ 
57/Α/233-1999, αρ. ΔΜΕΟ/ε/οικ/1102. ΦΕΚ 953/B’/24-10-1997, ΔΜΕΟ ε/οικ/720/13-11-92, 
ΦΕΚ 954/Β’/31-12-1986, ΦΕΚ 1061/Β’/13-10-1980). Συγκεκριμένα:  

1. Θα πρέπει να είναι πλήρως αντανακλαστικές υψηλής αντανακλαστικότητας τύπου 
ΙΙ.  

2. Οι διαστάσεις τους θα πρέπει να είναι 600x400 χιλ.  

http://www.elot.gr/1166_ELL_HTML.aspx
http://www.elot.gr/1166_ELL_HTML.aspx
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEiICErm5tbxndtvSoClrL8tPgYioSqM0UtiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnT00MHhcXFRTs9iZk8kM8O4armZpl-TApU5oI4whXZtIDBHuDfkvio5A.
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEiICErm5tbxndtvSoClrL8tPgYioSqM0UtiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnT00MHhcXFRTs9iZk8kM8O4armZpl-TApU5oI4whXZtIDBHuDfkvio5A.
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEiICErm5tbxndtvSoClrL8tPgYioSqM0UtiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnT00MHhcXFRTs9iZk8kM8O4armZpl-TApU5oI4whXZtIDBHuDfkvio5A.
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEiICErm5tbxndtvSoClrL8tPgYioSqM0UtiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnT00MHhcXFRTs9iZk8kM8O4armZpl-TApU5oI4whXZtIDBHuDfkvio5A.
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEiICErm5tbxndtvSoClrL8tPgYioSqM0UtiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnT00MHhcXFRTs9iZk8kM8O4armZpl-TApU5oI4whXZtIDBHuDfkvio5A.
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEiICErm5tbxndtvSoClrL8tPgYioSqM0UtiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnT00MHhcXFRTs9iZk8kM8O4armZpl-TApU5oI4whXZtIDBHuDfkvio5A.
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEiICErm5tbxndtvSoClrL8tPgYioSqM0UtiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnT00MHhcXFRTs9iZk8kM8O4armZpl-TApU5oI4whXZtIDBHuDfkvio5A.
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEiICErm5tbxndtvSoClrL8tPgYioSqM0UtiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnT00MHhcXFRTs9iZk8kM8O4armZpl-TApU5oI4whXZtIDBHuDfkvio5A.
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3. Το υλικό κατασκευής τους θα πρέπει να είναι επίπεδο φύλλο κράματος αλουμινίου 
τύπου AlMg2 και πάχους 3mm.  

4. Οι στύλοι στήριξης των πινακίδων θα πρέπει να είναι από γαλβανισμένο 
σιδηροσωλήνα διαμέτρου 48 χιλ. με πάχος τοιχωμάτων 2 χιλ. και ύψος 3 μ.  

5. Το ύψος της χαμηλότερης ακμής της πινακίδας πάνω από τη μέση γραμμή του 
οδοστρώματος (ελεύθερο ύψος) δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 2,2 μ.  

  

 

Εικόνα 7 Πληροφοριακή πινακίδα στάθμευσης ΑμεΑ. 

 

Εικόνα 8 Το Διεθνές Σύμβολο Πρόσβασης (Στην περίπτωση μας θα είναι ανθρακί το 
σήμα σε ανοιχτό γκρι υπόβαθρο) 

4.3. Διάδρομος Παραλίας για ΑμεΑ  

Για να εξασφαλίζεται η πρόσβαση των ατόμων με κινητικές αναπηρίες στις υποδομές των 
παραλιών που απευθύνονται σε ΑμεΑ προτείνεται η χρήση ξύλινων διαδρόμων που θα 
ενώνουν τις υποδομές αυτές μεταξύ τους.  
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Συγκεκριμένα για τους ξύλινους διαδρόμους θα πρέπει να ισχύουν οι εξής προδιαγραφές 
όπως αυτές ορίζονται από τις σχετικές οδηγίες (ΕΛΟΤ 1439_2013, ΥΠΕΚΑ – Σχεδιάζοντας για 
Όλους και Όλοι στην Άμμο):  

1. Θα πρέπει να αποτελούνται από λυόμενα τμήματα με μέγιστο μήκος 2,5 μ. για την 
εύκολη μεταφορά και φόρτωσή τους.  

2. Το ελάχιστο πλάτος τους θα πρέπει να είναι 1,5μ. ώστε να εξασφαλίζεται η 
ανεμπόδιστη όδευση των χρηστών αναπηρικών αμαξιδίων.  

3. Τα όποια διάκενα ή ανοίγματα στην επιφάνεια του διαδρόμου δεν θα πρέπει να 
ξεπερνούν σε πλάτος τα 2 εκ.  

4. Οι διάδρομοι θα πρέπει να διαθέτουν διάκενα εγκάρσια της διαδρομής όδευσης 
για την απομάκρυνση της άμμου. Η απόσταση μεταξύ των διάκενων για την όδευση της 
άμμου θα πρέπει να είναι μικρότερη των 20 εκ και το πλάτος τους δεν θα πρέπει να 
ξεπερνά τα 2 εκ.  

5. Με σκοπό να εξασφαλίζεται η ομαλή κίνηση χρηστών αναπηρικών αμαξιδίων πάνω 
στο διάδρομο θα πρέπει τα λυόμενα τμήματά του να είναι άκαμπτα δημιουργώντας 
επίπεδες επιφάνειες ακόμα και όταν το έδαφος είναι ιδιαίτερα τραχύ.  

6. Η σύνδεση μεταξύ των τμημάτων θα πρέπει να είναι αρθρωτή ώστε να επιτρέπεται 
η εύκολη προσαρμογή της σχετικής κλίσης τους, αντιμετωπίζοντας έτσι τυχόν μεταβολές 
στη μορφολογία του εδάφους. Η υψομετρική διαφορά μεταξύ των τμημάτων στα σημεία 
σύνδεσής τους δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 2 εκ.  

7. Η υψομετρική διαφορά μεταξύ του τμήματος του διαδρόμου που θα τοποθετηθεί 
δίπλα στο σημείο επιβίβασης της μη μόνιμης βοηθητικής διάταξης για την αυτόνομη 
πρόσβαση ΑμεΑ στη θάλασσα από την επιφάνεια του καθίσματος αυτής θα πρέπει να είναι 
40-50εκ.  

8. Οι διάδρομοι θα πρέπει να είναι κατασκευασμένοι από εμποτισμένη ξυλεία και 
από ανοξείδωτα υλικά κατάλληλα για χρήση σε θαλάσσιο περιβάλλον.  

9. Επειδή ο διάδρομος αυτός θα χρησιμοποιείται και από τους υπόλοιπους 
λουόμενους είναι απαραίτητο να είναι διαβατός με γυμνά πόδια.  

10. Θα πρέπει να μπορούν να απεγκατασταθούν στο τέλος της καλοκαιρινής περιόδου 
αφήνοντας το φυσικό περιβάλλον ανέπαφο.  

11. Κλίση δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 5% 

 4.4. Μη Μόνιμα Συναρμολογούμενα Αποδυτήρια για ΑμεΑ  

Προτείνεται η προμήθεια μη μόνιμου αποδυτήριου για ΑμεΑ με τις κατάλληλες 
προδιαγραφές όπως αυτές ορίζονται από τις σχετικές οδηγίες (ΕΛΟΤ 1439_2013, ΥΠΕΚΑ – 
Σχεδιάζοντας για Όλους και Όλοι στην Άμμο) ώστε να είναι δυνατή η χρήση του από άτομα 

με κινητικές αναπηρίες ή από άτομα τα οποία εν γένει είναι περιορισμένης 
κινητικότητας. Πιο συγκεκριμένα ένα μη μόνιμο συναρμολογούμενο αποδυτήριο για ΑμεΑ 
θα αποτελείται από :  

• Δάπεδο  

• Οροφή  

• Τοίχους  

• Θύρα  

• Κάθετα δοκάρια στήριξης  

• Συνδέσεις δοκών  

• Πάγκο  
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• Κρεμάστρες  

• Χειρολαβές  

Όλα τα δομικά μέρη του αποδυτηρίου θα πρέπει να είναι κατασκευασμένα από ανθεκτικά 
ξύλα κατάλληλα για χρήση κοντά σε θαλάσσιο περιβάλλον. Επίσης, όλα τα υλικά σύνδεσης 
(κοχλίες κλπ) θα πρέπει να είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα κατάλληλο για 
χρήση σε θαλάσσιο περιβάλλον (πχ AISI 316L, AISI 304L, κλπ).  

Τα υπόλοιπα μέρη μπορούν να είναι από υλικά ανθεκτικά στη διάβρωση (πχ πολυμερή 
υλικά, γαλβανιζέ).  

Συγκεκριμένα, για το μη μόνιμο συναρμολογούμενο αποδυτήριο για ΑμεΑ θα πρέπει να 
ισχύουν τα εξής:  

1. Διαστάσεις χώρου. Ο ελάχιστος απαιτούμενος ελεύθερος χώρος στο 

εσωτερικό του αποδυτηρίου για να μπορεί να περιστραφεί το αναπηρικό αμαξίδιο 

θα πρέπει να είναι 1,50Χ1,50μ τουλάχιστον.  

2. Δάπεδο. Το δάπεδο θα πρέπει να αποτελείται από συναρμολογούμενα 

μέρη για την εύκολη μεταφορά και φόρτωσή του. Η επιφάνειά του θα πρέπει να 

είναι συνεχής και ομαλή. Στα σημεία ένωσης των επιμέρους μερών του θα πρέπει 

να εξασφαλίζεται η μη δημιουργία αυλακιών με ύψος ανώτερο των 0.5 εκ. και 

πλάτος ανώτερο των 2 εκ. Τα υλικά κατασκευής του δαπέδου πρέπει να 

εξασφαλίζουν αντιολισθηρότητα, ομοιογένεια, μικρή ανακλαστικότητα και ευκολία 

στον καθαρισμό και την συντήρηση (χρήση κόντρα πλακέ θαλάσσης). 

3. Τοιχώματα. Τα τοιχώματα θα πρέπει να αποτελούνται από 

συναρμολογούμενα μέρη για την εύκολη μεταφορά και φόρτωσή τους. Για να 

διαφυλάσσεται η ιδιωτικότητα του χρήστη και ταυτόχρονα να διασφαλίζεται 

ικανοποιητικός φυσικός φωτισμός θα πρέπει να έχουν απόστασή από το δάπεδο 

20-30εκ. και τελικό ύψος 180-200 εκ.  

4. Οροφή. Η οροφή θα πρέπει να αποτελείται από συναρμολογούμενα μέρη 

για την εύκολη μεταφορά και φόρτωσή της. Επίσης θα πρέπει να τοποθετείται σε 

κεκλιμένη θέση ώστε να μην επιτρέπει την παραμονή υγρών και στερεών στοιχείων 

στην επιφάνειά της.  

5. Θύρα. Η θύρα θα πρέπει να έχει ωφέλιμο πλάτος τουλάχιστον 0,90μ. και 

ελεύθερο ύψος 2,20μ. Πρέπει να είναι συρόμενη ή ανοιγόμενη με φρένο ώστε να 

μην την παρασύρει ο αέρας. Δε θα πρέπει να απαιτείται μεγάλη δύναμη χειρισμού 

και δεν θα πρέπει να διαθέτει μηχανισμό αυτόματου κλεισίματος. Επίσης, είναι  

απαραίτητο να διαθέτει εσωτερική και εξωτερική χειρολαβή στα 90εκ. από το 

δάπεδο.  

6. Πάγκος. Το αποδυτήριο θα πρέπει να διαθέτει πάγκο προκειμένου να 

διευκολύνει τα ΑμεΑ στην αλλαγή ρούχων σε ξαπλωτή θέση. Ο πάγκος θα πρέπει 

να είναι σταθερός, με βάθος 70 εκ., ελάχιστο πλάτος 1,50μ. και απόσταση 50εκ. 

από το έδαφος. Το υλικό κατασκευής του πάγκου θα πρέπει να είναι ανοξείδωτος 

χάλυβας, ώστε να προστατεύεται από την θαλάσσια διάβρωση και να μην ευνοεί 

την ανάπτυξη μικροοργανισμών. Οι ακμές του θα πρέπει να είναι καμπύλες για την 

αποφυγή τραυματισμών.  
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7. Λοιπός εξοπλισμός (κρεμάστρες, χειρολαβές κ.α.). Το αποδυτήριο θα 

πρέπει να διαθέτει χειρολαβές στρογγυλής διατομής που να αντέχουν σε φόρτιση 

100χγρ. Θα πρέπει να υπάρχει από μία χειρολαβή τοποθετημένη κατακόρυφα 

εκατέρωθεν του πάγκου η οποία να εκτείνεται κατ’ ελάχιστον από τα 80 έως  

τα 120εκ από το δάπεδο. Επίσης, απαιτείται η ύπαρξη μίας χειρολαβής 

τοποθετημένης σε οριζόντια θέση κεντρικά του τοιχώματος όπισθεν του πάγκου. Η 

εν λόγω χειρολαβή θα πρέπει να είναι τοποθετημένη σε απόσταση μεταξύ 90 και 

120εκ. από το δάπεδο και να έχει ελάχιστο μήκος 60εκ. Ακόμα, θα πρέπει να 

υπάρχει χειρολαβή στον τοίχο δίπλα στην θύρα τοποθετημένη κατακόρυφα η 

οποία να εκτείνεται κατ’ ελάχιστον από τα 90 έως τα 120εκ από το δάπεδο. Τέλος, 

το αποδυτήριο θα πρέπει να διαθέτει κρεμάστρες κυκλικής διατομής (για την 

αποφυγή τραυματισμών) τοποθετημένες σε ύψη 1,20 και 1,80μ. εκατέρωθεν του 

πάγκου.  

8. Σήμανση. Σύμβολα, πικτογράμματα, σχέδια, κείμενα κ.λπ. που αποτελούν 

την σήμανση είναι τυποποιημένα, απλά, ευδιάκριτα, σε έντονη χρωματική 

αντίθεση με το υπόβαθρό τους, τοποθετημένα σε θέσεις ανάλογα με το μέγεθός 

τους και τη λειτουργία τους.  

9. Το αποδυτήριο θα πρέπει να μπορεί να απεγκατασταθεί στο τέλος της 

καλοκαιρινής περιόδου αφήνοντας το φυσικό περιβάλλον ανέπαφο.  
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Εικόνα 9 Όψη μη μόνιμο συναρμολογούμενο αποδυτήριο για ΑμεΑ. 
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Εικόνα 10 Κάτοψη μη μόνιμο συναρμολογούμενο αποδυτήριο για ΑμεΑ 

4.5. Χώροι σκίασης  

 Μετά από παρατεταμένο χρόνο στην παραλία όλοι οι λουόμενοι αναζητούν χώρο με σκιά 
για να προφυλαχτούν από τον ήλιο. Έτσι και για τα άτομα με αναπηρία πρέπει να έχει 
ληφθεί μέριμνα ώστε να υπάρχουν χώροι σκίασης που να είναι προσβάσιμοι από 
αναπηρικά αμαξίδια. Οι χώροι αυτοί πρέπει να συνδέονται με διαδρόμους με τους 
υπολοίπους προσβάσιμους χώρους της παραλίας. Το εμβαδό τους πρέπει να είναι 
κατάλληλο για να φιλοξενήσει αναπηρικό αμαξίδιο και τους συνοδούς τους.  
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:  
Ομπρέλα από καλάμι. Στεφάνι γαλβανιζέ διαμέτρου τουλάχιστον 1,82μ, από ατσάλι 20 
χιλιοστών με τελική διάμετρο με το καλάμι 2,05 μ με σκέπαστρο από καλάμι ελληνικής 
παραγωγής. Εγγύηση 3 ετών με περισυλλογή και μεταλλικό καπέλο με 3 αντηρίδες 20 cm 
που δένουν στο κέντρο με βίδες 5 cm πάχους και 6 cm μήκος για περισσότερη αντοχή στον 
αέρα έως και 10 μποφόρ αρίστης κατασκευής και ποιότητας, με κορμό εμποτισμένο Φ10 
3μ. 

Δάπεδο παραλληλόγραμμο διαστάσεων τουλάχιστον 2,5Χ3μ όμοιο με τα χαρακτηριστικά 
των ξύλινων διαδρόμων (παρ. 4.4) που θα ενώνουν τις υποδομές αυτές μεταξύ τους.  

 

 

Εικόνα 11 Ομπρέλα από καλάμι 

4.6. Χημική Τουαλέτα για ΑμεΑ  

Σημαντικό κομμάτι της αλυσίδας προσβασιμότητας σε μία παραλία αποτελεί και η ύπαρξη 

τουλάχιστον μίας χημικής τουαλέτας για ΑμεΑ. Συγκεκριμένα για την εν λόγω χημική 

τουαλέτα θα πρέπει τηρούνται οι παρακάτω προδιαγραφές σύμφωνα με το πρότυπο EN 

16194:2012:  

1. Ο εσωτερικός χώρος θα πρέπει να είναι το λιγότερο 160εκ. σε βάθος και πλάτος 
ώστε να παρέχεται ικανός χώρος για τους ελιγμούς ενός αναπηρικού αμαξιδίου.  

2. Το ελάχιστο ύψος θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 2 μ. στο ψηλότερο σημείο της 
καμπίνας.  
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3. Το ελεύθερο πλάτος της θύρας 
θα πρέπει να είναι το λιγότερο 80εκ.  

4. Θα πρέπει να διαθέτει 
εσωτερικές μπάρες στήριξης 
περιμετρικά.  

5. Η λεκάνη θα πρέπει να είναι 
κλειστού τύπου με κλαπέτο.  

6. Θα πρέπει να διαθέτει δοχείο 
για χαρτομάντηλα, ειδική συσκευή 
απολύμανσης χεριών και ειδική θήκη 
για χαρτί υγείας.  

7. Η πόρτα θα πρέπει να έχει 
μηχανισμό κλεισίματος με ελατήριο 
και ένδειξη κατειλημμένου. Θα πρέπει 
επίσης να έχει σύρτη κλειδώματος από 
μέσα και σε περίπτωση ανάγκης να 
ανοίγει από έξω με ειδικό κλειδί.  

8. Το δάπεδο θα πρέπει να είναι 
κατασκευασμένο από αντιολισθητικό 
υλικό.  

9. Η οροφή ή μέρος της θα πρέπει να είναι κατασκευασμένη από διαυγές ή 
ημιδιαφανές υλικό ώστε να επιτρέπεται ο φυσικός φωτισμός.  

10. Θα πρέπει να υπάρχουν επαρκή ανοίγματα για πολύ καλό εξαερισμό.  

11. Θα πρέπει να είναι εργονομικά σχεδιασμένη έτσι ώστε να επιτρέπεται η 
μετακίνησή της με περονοφόρο ανυψωτικό ή παλετοφόρο καθώς και η άνετη τοποθέτησή 
της σε οποιαδήποτε από τις καθορισμένες περιοχές.  

12. Τα υλικά κατασκευής θα πρέπει να είναι άφλεκτα και ανθεκτικά σε υψηλές και 
χαμηλές θερμοκρασίες.  

13. Το εσωτερικό της καμπίνας θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο από μη πορώδη 
υλικά ώστε να καθίσταται εφικτός ο γρήγορος καθαρισμός και η απολύμανση.  

14. Ο σχεδιασμός της τουαλέτας θα πρέπει να επιτρέπει τον μέγιστο αριθμό πλήρων 
χρήσεων και την εκμετάλλευση όλης της χωρητικότητας της δεξαμενής λυμάτων.  

15. Η δεξαμενή λυμάτων θα πρέπει να είναι εξοπλισμένη με σύστημα διαφράγματος 
και σύστημα καθαρισμού και απολύμανσης. Επίσης είναι απαραίτητο να έχει εργονομικό 
σχεδιασμό και κατασκευή ώστε να επιτρέπεται ο εύκολος καθαρισμός της. Τέλος, θα 
πρέπει να διαθέτει σύστημα εξαερισμού (που να καταλήγει εκτός καμπίνας) και να 
περιέχει το απαραίτητο χημικό υγρό για την εξουδετέρωση των οσμών ενώ ταυτόχρονα θα 
εξασφαλίζεται και η απολύμανση.  

  

Εικόνα 12 Χημική τουαλέτα ΑμεΑ 
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4.7. Ντουζ για ΑμεΑ 

Ένα στοιχείο της αλυσίδας προσβασιμότητας που συχνά παραλείπεται στις παραλίες που 
σχεδιάζονται για να είναι προσβάσιμες για άτομα με κινητικά προβλήματα είναι οι 
ντουζιέρες. Σε οργανωμένες παραλίες είναι απαραίτητο να υπάρχουν ντουζιέρες που να 
είναι προσβάσιμες από άτομα με αναπηρία.  

Για να μην υπάρχουν μεγάλες αλλοιώσεις το φυσικό περιβάλλον της ακτής , προτείνεται η 
προσαρμογή ντουζιέρας στην κύρια δομή του πύργου της μη μόνιμης συναρμολογούμενης 
διάταξη για την αυτόνομη πρόσβαση ΑμεΑ στη θάλασσα (παρ. 4.1). Η ντουζιέρα αυτή θα 
βολεύει τα άτομα με κινητικά προβλήματα γιατί δεν θα βρέχουν το αναπηρικό τους 
αμαξίδιο. Επιπλέον, αποτελεί μία οικονομική λύση αφού η εγκατάστασή της θα στηρίζεται 
στην δομή της μη μόνιμης συναρμολογούμενης διάταξης για την αυτόνομη πρόσβαση 
ΑμεΑ στη θάλασσα και δεν θα απαιτηθούν επιπλέον δαπανηρές κατασκευές.  

 

Εικόνα 13 Προσαρμοσμένη ντουζιέρα σε διάταξη για την αυτόνομη πρόσβαση ΑμεΑ 
στη θάλασσα 

 4.8. Τηλεμετρία – Διαδικτυακή Πληροφόρηση καιρικών συνθηκών  

 Οι άνθρωποι με κινητικές αναπηρίες κάποιες φορές έρχονται αντιμέτωποι με άσχημες 
καιρικές συνθήκες στην παραλία ή με κυματισμό. Τις συνθήκες αυτές δυστυχώς τις 
διαπιστώνουν αφού φτάσουν στην ακτή. Συνεπώς έχουν να επιλέξουν μεταξύ του να 
κολυμπήσουν με τις συνθήκες αυτές ή να μετακινηθούν σε μια άλλη παραλία.  

Είναι πολύ βολικό για τα άτομα αυτά να έχουν τη δυνατότητα από το σπίτι τους να βλέπουν 
την κατάσταση που επικρατεί στην ακτή καθώς και να έχουν μερικές επιπλέον πληροφορίες 
όπως θερμοκρασία αέρα και νερού. Αυτή την στιγμή δεν υπάρχει κάποιος τρόπος να 
πληροφορηθεί κάποιος τη θερμοκρασία του νερού και τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες 
στην παραλία που θέλει να επισκεφθεί.  

Για τους παραπάνω λόγους απαιτείται η ύπαρξη ενός πακέτου τηλεμετρίας στην παραλία, 
διασυνδεμένο με τη Ιστοσελίδα του Δήμου, το οποίο να καλύπτει τις παραπάνω απαιτήσεις 
και να παρέχει επιπλέον διευκολύνσεις. Το πακέτο τηλεμετρίας θα τοποθετηθεί πάνω στη 
μη μόνιμη συναρμολογούμενη διάταξη για την αυτόνομη πρόσβαση ΑμεΑ στη θάλασσα 
(παρ. 4.1). Συγκεκριμένα η κάθε διάταξη θα έχει τη δυνατότητα να είναι συνδεμένη με το 
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διαδίκτυο με αποτέλεσμα να μπορεί να χρησιμοποιεί την τεχνολογία του Internet Of Things 
ώστε να παρέχει σε πραγματικό χρόνο πληροφορίες που αφορούν το χρήστη(επικρατούσες 
καιρικές συνθήκες, θερμοκρασία, άνεμος κ.λ.π.) οι οποίες θα προβάλλονται στην 
ιστοσελίδα του δήμου Χίου. Επιπλέον, μέσω της τηλεμετρίας θα παρακολουθούνται 
διάφορες παράμετροι που έχουν να κάνουν με την ορθή λειτουργία της μη μόνιμης 
συναρμολογούμενης διάταξης για την αυτόνομη πρόσβαση ΑμεΑ στη θάλασσα. Η μη 
μόνιμη συναρμολογούμενη διάταξη για την αυτόνομη πρόσβαση ΑμεΑ στη θάλασσα με 
αυτό τον τρόπο αποκτά την ικανότητα αυτό-διάγνωσης δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στην 
εταιρία που θα την προμηθεύσει και κατ’ επέκταση στον Δήμο Χίου να έχει πλήρη εικόνα 
για την κατάσταση που βρίσκεται η συσκευή. Έτσι ο τελικός χρήστης θα απολαμβάνει μια 
αξιόπιστη και ασφαλή υπηρεσία. 

4.9 Φωτο-συναγερμός 

Για την αποφυγή & αποτροπή  κακόβουλων ενεργειών και χρήσεων κυρίως τις νυχτερινές 

ώρες στην μη μόνιμη συναρμολογούμενη διάταξη για την αυτόνομη πρόσβαση ΑμεΑ στη 

θάλασσα θα πρέπει να εγκατασταθεί κάμερα και ειδικός προβολέας με ανίχνευση κίνησης 

με τα παρακάτω χαρακτηριστικά. 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ IP ΚΑΜΕΡΑΣ 

 Αισθητήρας: 1/2.9" Progressive CMOS 

 Φακός: σταθερός 3,6mm 

 Εύρος γωνίας φακού: 75-85° oριζόντια 40-50° κάθετα, 80-90° Διαγώνια 

 Εστιακό μήκος φακού: 1.6 mm 

 Ανάλυση εικόνας ≥  1920x1080 

 Ψηφιακό zoom τουλάχιστον x16 

 Ενσύρματη επικοινωνία με καλώδιο Ethernet (10/100 mbps), τροφοδοσία POE 48V 

(POE802.3af) 

 Νυχτερινή λήψη > 20 μέτρα σε απόλυτο σκοτάδι 

 Αυτόματη αναγνώριση κίνησης και καταγραφή σε ενσωματωμένη SDCard 

τουλάχιστον 128GB . Επιπλέον, δυνατότητα αποστολής φωτογραφιών της κίνησης μέσω e-

mail ή αποθήκευσή τους σε FTP server. 

 Δυνατότητα παρακολούθησης μέσω web browser, υποστήριξη ήχου 

 Υλικό κατασκευής : κράμα μετάλλου 

 Χρήση σε χώρο εξωτερικό-IP66. Αντιβανδαλιστική ΙΚ10 

 Τροφοδοτικό Κάμερας. 

4.10 Αναπηρική Καρέκλα παραλίας / θαλάσσης 

• Με σύνθεση από κράμα αλουμινίου, ιδιαίτερα ανθεκτικό και αντιδιαβρωτικό, ώστε το 
καρότσι να είναι ελαφρύ, αλλά ισχυρό. 

•Τέσσερις φουσκωτοί τροχοί για μεγάλη σταθερότητα και επιτρέπουν στο χρήστη να 
κινείται εύκολα ακόμη και σε μαλακή άμμο. 

•Να μπορεί να γίνει καρέκλα κάθε φορά που ο χρήστης αισθάνεται κουρασμένος και 
πρέπει να μετακινηθεί από τον φροντιστή. 

• Να περιλαμβάνει λαβές ώθησης και υποπόδιο  

• Μέγιστο βάρος καθίσματος: 100Kg 
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4.11.  Διαμόρφωση Παραλίας.  

Λόγω της μεταβλητής φύσης του εδάφους, είναι πιθανό να απαιτηθούν ελαφρές 

χωματουργικές εργασίες διαμόρφωσης του εδάφους της παραλίας ώστε να εξασφαλίζεται 

η ομαλή και σταθερή του κλίση μέχρι 5% στα σημεία από όπου διέρχεται ο διάδρομος και 

στις θέσεις που τοποθετούνται οι υποδομές η κλίση θα είναι 0%.  

 

 

Ο Συντάξας 

Χίος 5 Ιανουαρίου 2018 

Ο Προϊστάμενος Δ/νσης 
Τ.Υ. Δήμου Χίου 

 
 
 

Νικόλαος Βορριάς 
ΤΕ Μηχανικός  

Παπαλάνης Ελευθέριος 
ΠΕ Με βαθμό Α 

5. Τιμολόγιο 

Άρθρο 1 Μη μόνιμη συναρμολογούμενη Διάταξη για την Αυτόνομη Πρόσβαση 
ΑμεΑ στη Θάλασσα 

Για την προμήθεια και πλήρη τοποθέτηση και θέση σε λειτουργία στην εκάστοτε παραλία 
μίας μη μόνιμης συναρμολογούμενης Διάταξης για την Αυτόνομη Πρόσβαση ΑμεΑ στη 
θάλασσα , σύμφωνα πρότυπα και βάσει των ειδικών απαιτήσεων των Τεχνικών 
Προδιαγραφών και των υπόλοιπων όρων δημοπράτησης. 

 Τιμή ανά τεμάχιο 

  Ευρώ  ολογράφως: Τριάντα Χιλιάδες 

   Αριθμητικά: 30.000,00€ 

Άρθρο 2 Πινακίδα ρυθμιστική  υψηλής αντανακλαστικότητας μεσαίου 
μεγέθους, απλής όψης 

Για την προμήθεια και πλήρη τοποθέτηση πινακίδας ρυθμιστικής της κυκλοφορίας ή 
ένδειξης επικίνδυνης θέσης, σύμφωνα πρότυπα του Υ.Δ.Ε. και βάσει των ειδικών 
απαιτήσεων των εγκεκριμένων Πρότυπων Τεχνικών Προδιαγραφών και των υπόλοιπων 
όρων δημοπράτησης, με μεμβράνη υψηλής αντανακλαστικότητας και αντοχής στα 
αντανακλαστικά τμήματα των πινακίδων, σύμφωνα με τη μεμβράνη τύπου ΙΙ της 
προδιαγραφής Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Σ-311.  

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια όλων των απαιτούμενων υλικών με τη μεταφορά 
τους από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο του έργου, τις φορτοεκφορτώσεις το χαμένο 
χρόνο και τη σταλία, η δαπάνη κατασκευής της πινακίδας (υλικά και εργασία) με τα ειδικά 
εξαρτήματα κοχλιοφόρους ήλους κλπ., σύνδεσής της σε οποιοδήποτε είδος στύλου, και 
οποιασδήποτε άλλη απαιτούμενη δαπάνη υλικών και εργασίας για πλήρως τελειωμένη και 
τοποθετημένη πινακίδα. 

Για μία πινακίδα απλής όψης, ρυθμιστική της κυκλοφορίας υψηλής αντανακλαστικότητας, 
σύμφωνα με τα παραπάνω και κατά τα λοιπά σύμφωνα με τις προδιαγραφές για 
αντανακλαστικές πινακίδες ρυθμιστικές της κυκλοφορίας, της οποίας οι διαστάσεις 
ανάλογα με το σχήμα της είναι οι παρακάτω: 

α. για σχήμα τριγωνικό (Ρ-1), μήκους πλευράς 0,90μ. 
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β. για κανονικό οκτάγωνο (Ρ-2) εγγεγραμμένο σε τετράγωνο πλευράς 0,90μ. 

γ. για σχήμα τετράγωνο (Ρ-3 και Ρ-4) πλευράς 0,60μ. 

δ. για σχήμα τετράγωνο (Ρ-6) πλευράς 0,65 μ. 

ε. για σχήμα κυκλικό διαμέτρου 0,65μ. 

 Τιμή ανά τεμάχιο 

  Ευρώ  ολογράφως: Σαράντα Εννιά 

   Αριθμητικά: 49,00€ 

Άρθρο 3 Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 40 mm (1 
1/2'') 

Στύλος στήριξης πινακίδων από σιδηροσωλήνα γαλβανισμένο με ραφή, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 
10255, από χάλυβα S195T, κλάσεως L (πράσινη ετικέττα), ονομ. διαμέτρου DN 40 mm 
(σπειρώματος: thread size R = 1 1/2", dεξ = 48,3 mm, πάχους τοιχώματος 3,2 mm), μήκους 
κατ' ελάχιστον 2,50 m, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-04-07-00 "Διατάξεις στήριξης πινακίδων 
κατακόρυφης σήμανσης". 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

- η προμήθεια και προσκόμιση στην θέση τοποθέτησης του στύλου με στεφάνη στέψης για 
την στερέωση της πινακίδας, ημικυκλική ή σχήματος "Π" (ανάλογα με τον τύπο της 
πινακίδας) και οπή στο κάτω άκρο για την διέλευση χαλύβδινης γαλβανισμένης ράβδου Φ 
12 mm μήκους 30 cm, για την σταθεροποίηση του στύλου έναντι συστροφής 
(περιλαμβάνεται) 

- η διάνοιξη οπής πάκτωσης του στύλου σε έδαφος πάσης φύσεως, βάθους 50 cm και 
διαμέτρου 30 cm 

- η τοποθέτηση του στύλου εντός της οπής, η προσωρινή στήριξη για να παρεμένει 
κατακόρυφος και η πλήρωση της οπής με σκυρόδεμα C12/15 (εργασία και υλικά). 

Τιμή ανά τεμάχιο. 

  Ευρώ  ολογράφως: Είκοσι Οχτώ και Σαράντα Λεπτά 

   Αριθμητικά: 28,40€ 

Άρθρο 4 Διαγράμμιση οδοστρώματος με θερμοπλαστικά ή ψυχροπλαστικά 
υλικό 

Διαγράμμιση ασφαλτικού οδοστρώματος, νέα ή αναδιαγράμμιση, οποιουδήποτε σχήματος, 
μορφής και διαστάσεων (διαμήκης, εγκάρσια ειδικά γράμματα ή σύμβολα), με 
αντανακλαστικό υλικό υλικό υψηλής οπισθανάκλασης, με γυάλινα σφαιρίδια κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 
1424, συνοδευόμενο με πιστοποιητικό επιδόσεων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1436, δοκιμών πεδίου 
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1824 και φυσικών χαρακτηριστικών κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1871, σύμφωνα με την 
μελέτη σήμανσης της οδού και την ΕΤΕΠ 05-04-02-00 "Οριζόντια σήμανση οδών". 

Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται: 

- η προμήθεια του υλικού διαγράμμισης, η προσκόμισή του επί τόπου του έργου και η 
προσωρινή αποθήκευση (αν απαιτείται) 

- η διάθεση του απαιτουμένου προσωπικού, μέσων και εξοπλισμού για την εκτέλεση των 
εργασιών και την ρύθμιση της κυκλοφορίας κατά την διάρκειά τους 

- ο καθαρισμός του οδοστρώματος από κάθε είδους χαλαρά υλικά με χρήση μηχανικού 
σάρωθρου ή απορροφητικής σκούπας ή/και χειρωνακτική υποβοήθηση 
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- η προετοιμασία για την διαγράμμιση (στίξη-πικετάρισμα) 

- η εφαρμογή της διαγράμμισης με διαγραμμιστικό μηχάνημα, κατάλληλο για τον τύπο του 
χρησιμοποιουμένου υλικού 

- η διευθέτηση της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών 

-η λήψη μέτρων για την προστασία της νωπής διαγράμμισης από την κυκλοφορία μέχρι την 
πλήρη στερεοποίησή τους και στην συνέχεια η άρση τους. 

Διαγράμμιση οδοστρώματος με θερμοπλαστικά ή ψυχροπλαστικά υλικό. 

Τιμή για ένα τετραγωνικό μέτρο έτοιμης διαγράμμισης οδοστρώματος. 

  Ευρώ  ολογράφως: Δέκα Οχτώ 

   Αριθμητικά: 18,00€ 

Άρθρο 5 Διάδρομος Παραλίας για ΑμεΑ 

Για την προμήθεια και πλήρη τοποθέτηση στην εκάστοτε παραλία ενός τεμαχίου 
διαδρόμου παραλίας διαστάσεων 2,5μΧ1,5μ, σύμφωνα πρότυπα και βάσει των ειδικών 
απαιτήσεων των Τεχνικών Προδιαγραφών και των υπόλοιπων όρων δημοπράτησης. 

 Τιμή ανά τεμάχιο 

  Ευρώ  ολογράφως: Εκατό ενενήντα 

   Αριθμητικά: 190,00€ 

Άρθρο 6 Μη Μόνιμο Συναρμολογούμενο Αποδυτήριο για ΑμεΑ 

Για την προμήθεια και πλήρη τοποθέτηση στην εκάστοτε παραλία ενός μη μόνιμου 
συναρμολογούμενου αποδυτηρίου για ΑμεΑ, σύμφωνα πρότυπα και βάσει των ειδικών 
απαιτήσεων των Τεχνικών Προδιαγραφών και των υπόλοιπων όρων δημοπράτησης. 

 Τιμή ανά τεμάχιο 

  Ευρώ  ολογράφως: Χίλια  

   Αριθμητικά: 1.000,00€ 

Άρθρο 7 Ομπρέλα από καλάμι 

Για την προμήθεια και πλήρη τοποθέτηση στην εκάστοτε παραλία μίας ομπρέλας από 
καλάμι, σύμφωνα πρότυπα και βάσει των ειδικών απαιτήσεων των Τεχνικών 
Προδιαγραφών και των υπόλοιπων όρων δημοπράτησης. 

 Τιμή ανά τεμάχιο 

  Ευρώ  ολογράφως: Διακόσια σαράντα  
   Αριθμητικά: 240,00€ 

Άρθρο 8 Χημική Τουαλέτα για ΑμεΑ 

Για την προμήθεια και πλήρη τοποθέτηση στην εκάστοτε παραλία μίας χημικής τουαλέτας 
για ΑμεΑ, σύμφωνα πρότυπα και βάσει των ειδικών απαιτήσεων των Τεχνικών 
Προδιαγραφών και των υπόλοιπων όρων δημοπράτησης. 

 Τιμή ανά τεμάχιο 

  Ευρώ  ολογράφως: Τρεις Χιλιάδες Εννιακόσια  

   Αριθμητικά: 3.900,00€ 
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Άρθρο 9 Ντουζ για ΑμεΑ 

Για την προμήθεια και πλήρη τοποθέτηση στην εκάστοτε παραλία ενός ντουζ για ΑμεΑ, 
σύμφωνα πρότυπα και βάσει των ειδικών απαιτήσεων των Τεχνικών Προδιαγραφών και 
των υπόλοιπων όρων δημοπράτησης. 

 Τιμή ανά τεμάχιο 

  Ευρώ  ολογράφως: Τετρακόσια Πενήντα  

   Αριθμητικά: 450,00€ 

Άρθρο 10 Τηλεμετρία – Διαδικτυακή Πληροφόρηση καιρικών συνθηκών 

Για την προμήθεια, τοποθέτηση, διασύνδεση με το διαδίκτυο και θέση σε λειτουργία 
τηλεμετρίας, σύμφωνα πρότυπα και βάσει των ειδικών απαιτήσεων των Τεχνικών 
Προδιαγραφών και των υπόλοιπων όρων δημοπράτησης. 

 Τιμή ανά τεμάχιο 

  Ευρώ  ολογράφως: Τρεις Χιλιάδες  

   Αριθμητικά: 3.000,00€ 

Άρθρο 11 Φωτο-συναγερμός 

Για την προμήθεια, τοποθέτηση, διασύνδεση και θέση σε λειτουργία συναγερμού, 
σύμφωνα πρότυπα και βάσει των ειδικών απαιτήσεων των Τεχνικών Προδιαγραφών και 
των υπόλοιπων όρων δημοπράτησης. 

 Τιμή ανά τεμάχιο 

  Ευρώ  ολογράφως: Εξακόσια Πενήντα  
   Αριθμητικά: 650,00€ 

Άρθρο 12 Αναπηρική Καρέκλα παραλίας / θαλάσσης 

Για την προμήθεια μίας αναπηρικής καρέκλας παραλίας - Θαλάσσης, σύμφωνα πρότυπα 
και βάσει των ειδικών απαιτήσεων των Τεχνικών Προδιαγραφών και των υπόλοιπων όρων 
δημοπράτησης. 

 Τιμή ανά τεμάχιο 

  Ευρώ  ολογράφως: Δύο Χιλιάδες Εκατό Πενήντα  
   Αριθμητικά: 2.150,00€ 

6. Γενικές Τεχνικές Υποχρεώσεις 

Κάθε ενδιαφερόμενος, που θα λάβει μέρος στο διαγωνισμό θα πρέπει να 
λάβει γνώση των ειδικών συνθηκών εργασίας και στην τιμή που θα προσφέρει θα 
περιλαμβάνονται η εγκατάσταση, οι ρυθμίσεις, η θέση σε λειτουργία και η 
εκπαίδευση του προσωπικού. Ειδικότερα θα πρέπει: 

Οι συσκευές του συστήματος θα είναι κατάλληλες για τουλάχιστον 30 
χρήσεις ημερησίως, χωρίς να παρουσιάζονται φαινόμενα υπερθέρμανσης σε 
οποιαδήποτε από τις υπομονάδες τους.  

Όλα τα πιστοποιητικά, βεβαιώσεις και λοιπά έγγραφα που αναφέρονται 
στην παρούσα τεχνική έκθεση θα πρέπει να προσκομιστούν από τον Ανάδοχο πριν 
την υπογραφής της σύμβασης με την Υπηρεσία για έλεγχο της πληρότητάς τους. 
(εκτός αυτών που ορίζει η πρόσκληση να προσκομιστούν με την προσφορά). Σε 
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περίπτωση που αυτά δεν προσκομιστούν αυτομάτως θα αποκλείεται από τη 
διαδικασία. 

Κάθε συσκευή να φέρει τη σήμανση «CE» κατά τα οριζόμενα στις κοινές 
Υπουργικές αποφάσεις του Υπουργείου Οικονομικών, Μεταφορών και 
Επικοινωνιών, Εθνικής Οικονομίας και Ανάπτυξης, που περιέχονται στα Φ.Ε.Κ. 
688/Β/1994 και 992/Β/30-12-94. 

Για όλα τα προς προμήθεια προϊόντα θα πρέπει να παρέχονται 
πιστοποιητικά ασφαλούς λειτουργίας και συμβατότητας με όρια ασφαλείας που 
επιβάλλονται από οδηγίες, κανονισμούς και νόρμες Ελληνικών και διεθνών 
(Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΗΠΑ) Οργανισμών (π.χ ΕΛΟΤ, ISO, EEC, νόρμες EN κλπ) σε 
σχέση με: 

 Ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας και ορίων χρόνου έκθεσης ανθρώπων σε 
ηλεκτρομαγνητικά πεδία. 

 Επιδράσεις ηλεκτρομαγνητικών πεδίων σε βηματοδότες καρδιοπαθών. 

 Επιδράσεις μαγνητικών πεδίων σε υλικό εγγραφής (μαγνητικές κασέτες, ταινίες, 
δισκέτες, κάρτες). 

Πρέπει να δοθούν από τον Ανάδοχο τεχνικά εγχειρίδια και οδηγίες ελέγχου, 
χρήσης και συντήρησης στην Ελληνική γλώσσα. 

Οδηγίες χειρισμού της διάταξης θα βρίσκονται αναρτημένες σε ευδιάκριτο 
σημείο πάνω στην διάταξη ώστε να μπορούν να ενημερωθούν για τη χρήση της 
συσκευής οι χρήστες της διάταξης και οι συνοδοί τους, στην Ελληνική γλώσσα και 
τουλάχιστον σε τρεις άλλες γλώσσες. 

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει το σύνολο των υλικών, εργασιών, hardware και 
λογισμικού που απαιτούνται για την συναρμολόγηση, εγκατάσταση, σύνδεση, 
δοκιμαστική λειτουργία και παράδοση του συστήματος σε πλήρη λειτουργία, όπως 
έχει παραπάνω περιγραφεί, καθώς και όλα τα υλικά και μικρο-υλικά που θα 
απαιτηθούν για την σωστή εκτέλεση των εργασιών και λειτουργία του συστήματος 
ακόμα και αν δεν αναφέρονται ρητώς σε αυτή. 

Η μεταφορά των υλικών και οι εργασίες επισκευών θα εκτελεστούν σε 
εργάσιμες και μη ημέρες και ώρες και σε κάθε περίπτωση σε συνεννόηση με την 
Υπηρεσία. Οι εργασίες εγκατάστασης δεν θα πρέπει με κανένα τρόπο να προκαλούν 
όχληση στους περιοίκους, τουλάχιστον κατά τις ώρες κοινής ησυχίας. Ο Ανάδοχος 
μετά την υπογραφή της σύμβασης αναλαμβάνει την υποχρέωση σύνταξης 
χρονοδιαγράμματος των εργασιών σε συνεννόηση με την Υπηρεσία. 

Όλες οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, με τους 
κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, χωρίς ελαττώματα, και οι χώροι θα 
παραδοθούν απαραίτητα καθαροί και απαλλαγμένοι από άχρηστα υλικά, τα οποία 
θα απομακρυνθούν εκτός του χώρου εγκατάστασης της διάταξης. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να δέχεται τις υποδείξεις της επιτροπής παραλαβής 
και του αρμόδιου μηχανικού της Υπηρεσίας κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των 
εργασιών και να τους ενημερώνει για οποιοδήποτε θέμα ανακύπτει. 
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Στην τελική προσφορά θα συμπεριλαμβάνεται και το κόστος εκπαίδευσης του 
προσωπικού ή και φορέων-συλλόγων που θα επιλέξει η Υπηρεσία για έως και δύο 
(2) ημέρες, κατόπιν συνεννόησης με την Υπηρεσία. 

 7. Εγγυήσεις - Συντήρηση – Υποχρεώσεις αναδόχου 

Η Ανάδοχος εταιρεία θα παρέχει γραπτή εγγύηση τουλάχιστον δύο (2) ετών 
για την καλή λειτουργία τόσο των μηχανικών μερών όσο και των ηλεκτρονικών 
συστημάτων. Ο Ανάδοχος, χωρίς πρόσθετη δαπάνη για την Υπηρεσία, είναι 
υποχρεωμένος μέχρι και τη λήξη της εγγύησης (2 έτη) του συστήματος να 
ενημερώνει, αναβαθμίζει ή αντικαθιστά το λογισμικό ελέγχου των διατάξεων με 
κάθε νεότερη έκδοση που διατίθεται από τον Κατασκευαστή. 

Στην προσφορά του Αναδόχου θα περιλαμβάνεται και η συντήρηση του 
μηχανισμού χωρίς πρόσθετη χρέωση για την πρώτη περίοδο λειτουργίας, μέχρι την 
απόσυρσή από την ακτή ή για διάστημα ενός έτους. Στη διάρκεια αυτή ο Ανάδοχος 
είναι υποχρεωμένος να παρέχει κατ’ ελάχιστον μια (ανά μήνα) τακτική προληπτική 
συντήρηση κάθε συστήματος. Επιπλέον, υποχρεούται να προβαίνει στην 
αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης ή άλλης λειτουργικής ανωμαλίας του 
εξοπλισμού, ή/και σύστημα, ή/και στην αντικατάσταση ( εφ’ όσον απαιτείται ) 
μέρους ή του συνόλου αυτών χωρίς καμία πρόσθετη δαπάνη για την Υπηρεσία. Το 
κόστος όλων των αναλωσίμων, ανταλλακτικών, λιπαντικών, μικρο-υλικών, κλπ 
βαρύνει τον Ανάδοχο. 

Θα πρέπει να δοθεί η δαπάνη και πρόγραμμα συντήρησης για κάθε χρόνο 
και για τα επόμενα πέντε χρόνια. 

Θα πρέπει να δοθεί πίνακας των κυριότερων ανταλλακτικών τις διάταξης με 
τιμές και θα πρέπει να δοθεί βεβαίωση για πενταετή, τουλάχιστον, δυνατότητα 
προμήθειας ανταλλακτικών των συσκευών του συστήματος. 

Η παράδοση και η εγκατάσταση στην παραλία θα γίνει με δαπάνες του 
προμηθευτή στη Χίο. Ο χρόνος παράδοσης θα πρέπει να είναι ο συντομότερος 
δυνατός, ο οποίος όμως σε καμία περίπτωση δε θα πρέπει να υπερβαίνει τους τρεις 
(3) μήνες. 

Θα υποβληθούν με την τεχνική προσφορά οι εξής υπεύθυνες δηλώσεις του 
προμηθευτή: 

1) α. Ότι το συγκεκριμένο σύστημα ανταποκρίνεται στην Ελληνική και στην 
Ευρωπαϊκή νομοθεσία και προδιαγραφές.  

2) Προσφερόμενης εγγύησης καλής λειτουργίας στην οποία θα δηλώνονται 
ρητά τα παρακάτω:  

«Για το προσφερόμενο είδος ………………………... (περιγράφεται το 
προσφερόμενο είδος όπως φαίνεται στα τεύχη του διαγωνισμού) της διακήρυξης με 
αρ. πρωτ. ………./2017 του Δ.Χίου παρέχω εγγύηση καλής λειτουργίας ……… ετών.  

Στο διάστημα αυτό καλύπτω χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση του Δήμου 
Χίου, το κόστος των απαιτούμενων ανταλλακτικών και της εργασίας 
αντικατάστασης ή επισκευής οποιασδήποτε βλάβης ή φθοράς συμβεί, μη 
οφειλόμενης σε κακό χειρισμό.» 
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3) α. Ότι θα εγγυάται την εξασφάλιση των απαιτούμενων ανταλλακτικών για 
τα επόμενα δέκα (10) χρόνια και για χρόνο παράδοσης μικρότερο των δέκα (10) 
ημερών.  

β. Ότι θα παραδώσει το σύστημα σε πλήρη και σωστή λειτουργία. 

γ. Ότι ο χρόνος εκπαίδευσης χειριστών και τεχνικών του Δήμου θα είναι 
τουλάχιστον έως και δύο (2) ημέρες. 

4) Ότι ο χρόνος που δεσμεύεται να παραδώσει καιν να εγκαταστήσει το 
σύστημα στην παραλία από την υπογραφή της σύμβασης δεν θα είναι μεγαλύτερος 
των τριών (3) μηνών. 

 

 

Ο Συντάξας 

Χίος 5 Ιανουαρίου 2018 

Ο Προϊστάμενος Δ/νσης 
Τ.Υ. Δήμου Χίου 

 
 
 

Νικόλαος Βορριάς 
ΤΕ Μηχανικός  

Παπαλάνης Ελευθέριος 
ΠΕ Με βαθμό Α 

  
  

8. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 

Παρακάτω παρουσιάζεται ενδεικτικά το κόστος για τα επιμέρους σημεία της παραπάνω 
πρότασης:  

8.1 Παραλία Μπέλα Βίστα 

Α/Α

Αρ. 

Άρθρ

ου

Περιγραφή
Τιμή 

Μονάδας

Ποσότ

ητα
Σύνολο

1 1
Μη μόνιμη συναρμολογούμενη Διάταξη για την 

Αυτόνομη Πρόσβαση ΑμεΑ στη Θάλασσα
30.000,00 € 1 30.000,00 €

2 2
Πινακίδα ρυθμιστική  υψηλής αντανακλα-

στικότητας μεσαίου μεγέθους, απλής όψης
49,00 € 4 196,00 €

3 3
Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο 

σιδηροσωλήνα DN 40 mm (1 1/2'')
28,40 € 4 113,60 €

4 4
Διαγράμμιση οδοστρώματος με θερμοπλαστικά ή 

ψυχροπλαστικά υλικό
18,00 € 4 72,00 €

5 5 Διάδρομος Παραλίας για ΑμεΑ 190,00 € 56 10.640,00 €

6 6
Μη Μόνιμο Συναρμολογούμενο Αποδυτήριο για 

ΑμεΑ
1.000,00 € 1 1.000,00 €

7 7 Ομπρέλα από καλάμι         240,00 € 5 1.200,00 €

8 8 Χημική Τουαλέτα για ΑμεΑ 3.900,00 € 1 3.900,00 €

9 9 Ντουζ για ΑμεΑ 450,00 € 1 450,00 €

10 10
Τηλεμετρία – Διαδικτυακή Πληροφόρηση 

καιρικών συνθηκών
3.000,00 € 1 3.000,00 €

11 11 Φωτοσυναγερμός 650,00 € 1 650,00 €

Μερικό Σύνολο 51.221,60 €

ΦΠΑ 17% 8.707,67 €

Συνολικό Ποσό 59.929,27 €  

8.2 Παραλία Μέγα Λιμιώνα 
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Α/Α

Αρ. 

Άρθ

ρου

Περιγραφή
Τιμή 

Μονάδας

Ποσότ

ητα
Σύνολο

1 1

Μη μόνιμη συναρμολογούμενη Διάταξη για 

την Αυτόνομη Πρόσβαση ΑμεΑ στη 

Θάλασσα

30.000,00 € 1 30.000,00 €

2 2

Πινακίδα ρυθμιστική  υψηλής 

αντανακλαστικότητας μεσαίου μεγέθους, 

απλής όψης

49,00 € 2 98,00 €

3 3
Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο 

σιδηροσωλήνα DN 40 mm (1 1/2'')
28,40 € 2 56,80 €

4 4
Διαγράμμιση οδοστρώματος με 

θερμοπλαστικά ή ψυχροπλαστικά υλικό
18,00 € 2 36,00 €

5 5 Διάδρομος Παραλίας για ΑμεΑ 190,00 € 46 8.740,00 €

6 6
Μη Μόνιμο Συναρμολογούμενο 

Αποδυτήριο για ΑμεΑ
1.000,00 € 1 1.000,00 €

7 7 Ομπρέλα από καλάμι         240,00 € 5 1.200,00 €

8 8 Χημική Τουαλέτα για ΑμεΑ 3.900,00 € 1 3.900,00 €

9 9 Ντουζ για ΑμεΑ 450,00 € 1 450,00 €

10 10
Τηλεμετρία – Διαδικτυακή Πληροφόρηση 

καιρικών συνθηκών
3.000,00 € 1 3.000,00 €

11 11 Φωτοσυναγερμός 650,00 € 1 650,00 €

12 12 Αναπηρική Καρέκλα παραλίας/θαλάσσης 2.150,00 € 1 2.150,00 €

Μερικό Σύνολο 51.280,80 €

ΦΠΑ 17% 8.717,74 €

Συνολικό Ποσό 59.998,54 €  

8.3 Παραλία Κώμης 

Α/Α

Αρ. 

Άρθ

ρου

Περιγραφή
Τιμή 

Μονάδας

Ποσότ

ητα
Σύνολο

1 1

Μη μόνιμη συναρμολογούμενη Διάταξη για 

την Αυτόνομη Πρόσβαση ΑμεΑ στη 

Θάλασσα

30.000,00 € 1 30.000,00 €

2 2

Πινακίδα ρυθμιστική  υψηλής 

αντανακλαστικότητας μεσαίου μεγέθους, 

απλής όψης

49,00 € 4 196,00 €

3 3
Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο 

σιδηροσωλήνα DN 40 mm (1 1/2'')
28,40 € 4 113,60 €

4 4
Διαγράμμιση οδοστρώματος με 

θερμοπλαστικά ή ψυχροπλαστικά υλικό
18,00 € 4 72,00 €

5 5 Διάδρομος Παραλίας για ΑμεΑ 190,00 € 45 8.550,00 €

6 6
Μη Μόνιμο Συναρμολογούμενο 

Αποδυτήριο για ΑμεΑ
1.000,00 € 1 1.000,00 €

7 7 Ομπρέλα από καλάμι         240,00 € 5 1.200,00 €

8 8 Χημική Τουαλέτα για ΑμεΑ 3.900,00 € 1 3.900,00 €

9 9 Ντουζ για ΑμεΑ 450,00 € 1 450,00 €

10 10
Τηλεμετρία – Διαδικτυακή Πληροφόρηση 

καιρικών συνθηκών
3.000,00 € 1 3.000,00 €

11 11 Φωτοσυναγερμός 650,00 € 1 650,00 €

12 12 Αναπηρική Καρέκλα παραλίας/θαλάσσης 2.150,00 € 1 2.150,00 €

Μερικό Σύνολο 51.281,60 €

ΦΠΑ 17% 8.717,87 €

Συνολικό Ποσό 59.999,47 €  
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8.5 Παραλία Λήμνου 

Α/Α

Αρ. 

Άρθ

ρου

Περιγραφή
Τιμή 

Μονάδας

Ποσότ

ητα
Σύνολο

1 1

Μη μόνιμη συναρμολογούμενη Διάταξη για 

την Αυτόνομη Πρόσβαση ΑμεΑ στη 

Θάλασσα

30.000,00 € 1 30.000,00 €

2 2

Πινακίδα ρυθμιστική  υψηλής 

αντανακλαστικότητας μεσαίου μεγέθους, 

απλής όψης

49,00 € 2 98,00 €

3 3
Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο 

σιδηροσωλήνα DN 40 mm (1 1/2'')
28,40 € 2 56,80 €

4 4
Διαγράμμιση οδοστρώματος με 

θερμοπλαστικά ή ψυχροπλαστικά υλικό
18,00 € 2 36,00 €

5 5 Διάδρομος Παραλίας για ΑμεΑ 190,00 € 46 8.740,00 €

6 6
Μη Μόνιμο Συναρμολογούμενο 

Αποδυτήριο για ΑμεΑ
1.000,00 € 1 1.000,00 €

7 7 Ομπρέλα από καλάμι         240,00 € 5 1.200,00 €

8 8 Χημική Τουαλέτα για ΑμεΑ 3.900,00 € 1 3.900,00 €

9 9 Ντουζ για ΑμεΑ 450,00 € 1 450,00 €

10 10
Τηλεμετρία – Διαδικτυακή Πληροφόρηση 

καιρικών συνθηκών
3.000,00 € 1 3.000,00 €

11 11 Φωτοσυναγερμός 650,00 € 1 650,00 €

12 12 Αναπηρική Καρέκλα παραλίας/θαλάσσης 2.150,00 € 1 2.150,00 €

Μερικό Σύνολο 51.280,80 €

ΦΠΑ 17% 8.717,74 €

Συνολικό Ποσό 59.998,54 €  

8.5 Συνολικός Προϋπολογισμός 

Α/Α Παραλία Μερικό Σύνολο ΦΠΑ 17% Σύνολο

1 Μπέλα Βίστα 51.221,60 € 8.707,67 € 59.929,27 €

2 Μέγας Λιμιώνας 51.280,80 € 8.717,74 € 59.998,54 €

3 Κώμη 51.281,60 € 8.717,87 € 59.999,47 €

4 Λήμνος 51.280,80 € 8.717,74 € 59.998,54 €

ΣΥΝΟΛΑ 205.064,80 € 34.861,02 € 239.925,82 €
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ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ  

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

 

 

 

 

Ολοκληρωμένη πρόσβαση ΑμΕΑ σε παραλίες 

του Δ. Οινουσσών  

 

 

 
 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ 

 
 
 
 
 
 
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 107.229,00€ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΧΙΟΣ Φεβρουάριος 2018 
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Αντικείμενο - Σκοπός 
Αντικείμενο της παρούσας πρότασης αποτελεί η εξασφάλιση της προσβασιμότητας 

ανθρώπων με κινητικές αναπηρίες ή με περιορισμένη κινητικότητα στις παραλίες 

του νησιού. 

Σκοπός είναι να γνωστοποιηθούν και να υλοποιηθούν στο μέλλον εκείνες οι 

παρεμβάσεις οι οποίες απαιτούνται σε μία παραλία, ώστε να παρέχεται στα άτομα 

με κινητικές αναπηρίες ή περιορισμένης κινητικότητας ολοκληρωμένη η αλυσίδα 

προσβασιμότητας. 

Η εν λόγω πρόταση προβλέπει την κατασκευή εγκαταστάσεων και υποδομών που 

αφορούν την ψυχαγωγία και την άθληση ατόμων με κινητικές αναπηρίες ή 

περιορισμένης κινητικότητας (ηλικιωμένοι, εγκυμονούσες γυναίκες, άτομα με 

μειωμένη όραση, κ.λπ.), συνεισφέροντας στην εξυπηρέτηση αλλά και την άρση της 

περιθωριοποίησης τους από το κοινωνικό σύνολο. 

Το δικαίωμα των ατόμων με αναπηρίες στην πρόσβαση, δεν εξαντλείται μόνο στη 

δυνατότητα να κυκλοφορούν ανεμπόδιστα μέσα στην πόλη ούτε στη χρήση των 

δημόσιων κτιρίων με την παροχή μιας σειράς διευκολύνσεων. Τα άτομα με 

αναπηρία έχουν κάθε δικαίωμα και στη χρήση των εγκαταστάσεων, που σχετίζονται 

με την ψυχαγωγία, τον αθλητισμό, τον τουρισμό και γενικότερα με την αναψυχή, τα 

οποία προσφέρονται σε όλους μας ανεμπόδιστα και χωρίς κανέναν απολύτως 

περιορισμό. Ένας σημαντικός χώρος από τον οποίο αποκλείονται τα ΑμεΑ είναι η 

θάλασσα και τα θαλάσσια λουτρά, τα οποία συνήθως έχουν ευεργετικές επιδράσεις 

στην υγεία και στην βελτίωση των συνθηκών διαβίωσής τους. Η ύπαρξη θεσμικού 

πλαισίου για την προσβασιμότητα καλύπτει συνήθως τα κτήρια αλλά δεν 

επεκτείνεται σε χώρους όπως η παραλία, η θάλασσα και το βουνό. 

Με στόχο αφενός την φυσική πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στους 

θαλάσσιους χώρους και αφετέρου την ισότιμη κοινωνική ένταξή τους, προτείνεται η 

αναβάθμιση των υποδομών του παραθαλάσσιου μετώπου της χώρας μας. Θα 

πρέπει να γίνουν παρεμβάσεις αλλά και να διαμορφωθούν κατάλληλες 

εγκαταστάσεις τόσο στον ευρύτερο χώρο της παραλίας όσο και στον χώρο 

κολύμβησης, οι οποίες να τηρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές σχεδιασμού για 

ΑμεΑ και γενικότερα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η παρούσα πρόταση έχει στόχο τον 

σχεδιασμό και την κατασκευή εγκαταστάσεων σε τέσσερις παραλίες του νησιού, για 

την εξυπηρέτηση των ΑμεΑ στο πλαίσιο της ανάπτυξης του τουρισμού ειδικών 

απαιτήσεων αλλά και της εξυπηρέτησης των κατοίκων της περιοχής. Στοχεύει στην 

ανάπτυξη του τουρισμού των ατόμων με αναπηρία και στην προσέλκυση τουριστών 

αυτής της κοινωνικής ομάδας. 
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Περίπου το 15% του παγκόσμιου πληθυσμού (πάνω από ένα δισεκατομμύριο 

άνθρωποι) αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα αναπηρίας (World Health 

Organization, WHO). Στην Ευρωπαϊκή ήπειρο υπολογίζεται ότι υπάρχουν περίπου 

138,6 εκατομμύρια άνθρωποι με ανάγκες προσβασιμότητας ενώ ο αριθμός τους 

υπολογίζεται ότι θα φτάσει τα 156,4 εκατομμύρια μέχρι το 2020 (Economic impact 

and travel patterns of accessible tourism in Europe - Service Contract 

SI2.ACPROCE052481700 - European Commission, DG Enterprise and Industry). To 

70% αυτών των ανθρώπων εκτιμάται ότι έχει την οικονομική και φυσική 

δυνατότητα να ταξιδέψει (Eurostat, 2005a) αναζητώντας προσβάσιμους 

προορισμούς με κατάλληλες υποδομές. Έρευνες έχουν δείξει ότι η πλειονότητα των 

ατόμων αυτών ταξιδεύει με συνοδό και ξοδεύει περισσότερα από την μέση δαπάνη 

ανά άτομο και ανά ταξίδι αναψυχής. 

Περιοχή Έργου 
Για τη δημιουργία προσβάσιμων καραλιών, αρχικά πρέπει να γίνει η επιλογή του 

κατάλληλου σημείου από το παραλιακό μέτωπο του νησιού. Η καταλληλόλητα του 

σημείου αυτού καθορίζεται με βάση τα παρακάτω κριτήρια: 

1. Να αποτελεί πόλο έλξης της περιοχής. Είναι βασικό το σημείο αυτό να είναι 

κατάλληλο για την περεταίρω τουριστική ανάπτυξη. 

2. Να συνδυάζει, όσο είναι δυνατόν, τουριστικές υποδομές. Προαιρετικά, θα 

ήταν πολύ θετικό να υπάρχουν σε κοντινή απόσταση ένα τουλάχιστον 

ξενοδοχείο με προσβάσιμα δωμάτια, ένα τουλάχιστον εστιατόριο στο οποίο 

να παρέχεται πρόσβαση για ΑμεΑ καθώς και σημεία αναψυχής, όπως μπαρ 

και καφετέριες. 

3. Είναι απαραίτητο η μορφολογία του εδάφους να είναι κατάλληλη για να 

μπορέσουν να γίνουν παρεμβάσεις προσβασιμότητας. 

4.   

5. Εικόνα 1 Αλυσίδα προσβασιμότητας ΑμεΑ στη ϋάλασσα. 
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Βάση των ανωτέρω κριτήριων επιλέχθηκαν οι παραλίες: 

1. Παραλία Χατζαλής. Αποτελεί πόλο έλξης μονίμων κατοίκων και 

επισκεπτών. Η μορφολογία της κρίνεται κατάλληλη για την τοποθέτηση 

Διάταξης Αυτόνομης Πρόσβαση ΑμεΑ στη Θάλασσα. 

2. Παραλία Αγ. Ιωάννη. Είναι η πολύ κοντά στον οικισμό Οινουσσών 

πόλη της Χίου. Αποτελεί δημοφιλή προορισμό μονίμων κατοίκων και 

επισκεπτών.  

Γενικά  
Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά στην εγκατάσταση και στην υποδομή που 

είναι αναγκαίες για την πρόσβαση ΑμΕΑ και άλλων κατηγοριών ατόμων με κινητικά 

προβλήματα τόσο στον ευρύτερο χώρο της παραλίας όσο και στον χώρο 

κολύμβησης.  

Πρόκειται για μη μόνιμες υποδομές, οι οποίες θα τοποθετούνται στις παραλίες 

Χατζαλής και Αγ. Ιωάννη που παρουσιάζονται στα σχέδια 1 & 2 αντίστοιχα, για 

χρονικό διάστημα πέντε μηνών ήτοι από Μάιο μέχρι και τον Σεπτέμβριο. Τον 

υπόλοιπο χρόνο θα απομακρύνονται από το προσωπικό του δήμου και θα 

αποθηκεύονται ενώ παράλληλα θα γίνεται και η αναγκαία συντήρηση 

Θέση των εγκαταστάσεων  
Η θέση της πρώτης εγκατάστασης βρίσκεται στην παραλία Χατζαλής  με 

συντεταγμένες 38°51'92.39"Β και 26°21'10.09"A και στην παραλία Αγ. Ιωάννη με 

συντεταγμένες Β  38°30'55.88", Α 26°13'48.03". 

Όπως φαίνεται και στον χάρτη που ακολουθεί.  
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Προτεινόμενες Κατασκευές-Υποδομές 
Όλες οι κατασκευές-υποδομές που προτείνονται για τη διαμόρφωση των 

επιλεγμένων παραλίων έχουν μη-μόνιμο χαρακτήρα. Δύνανται να τοποθετηθούν 

στην αρχή της θερινής περιόδου και να αφαιρεθούν μετά το πέρας της, χωρίς να 

αλλοιώσουν το περιβάλλον. 

Σε όλες τις περιπτώσεις θα πρέπει να πληρούνται οι προϋποθέσεις και οι 

απαιτήσεις των σχετικών οδηγιών (ΕΛΟΤ 1439 2013, ΥΠΕΚΑ - Σχεδιάζοντας για 

Όλους, Όλοι στην Άμμο) και της απόφασης του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωρ. και 

Δημοσίων Έργων (52907/2009 - ΦΕΚ 2621/Β/31-12-2009) & της . της ΚΥΑ 

ΔΔΠ0007378/ 0454ΒΕΞ2017/11.05.2017 (ΦΕΚ 1636/12.05.2017 τεύχος Β') 

Οι εν λόγω κατασκευές - υποδομές παρουσιάζονται παρακάτω. 

Περιγραφή των εγκαταστάσεων 
Οι εγκαταστάσεις πρόσβασης στον χώρο της παραλίας και στον θαλάσσιο χώρο 

περιλαμβάνουν τα παρακάτω: 

 Ξύλινος (ή άλλο υλικό) μη μόνιμος διάδρομος πρόσβασης από τη θέση 

στάθμευσης ΑμΕΑ στον χώρο της παραλίας, 

 Ξύλινοι (ή άλλο υλικό) μη μόνιμοι διάδρομοι πρόσβασης στο χώρο σκίασης, 

στα αποδυτήρια και στην τουαλέτα, 

 Ομπρέλες, 

 Αποδυτήρια , 

 Τουαλέτα, 

 Βοηθητική διάταξη πρόσβασης των ΑμΕΑ στο θαλάσσιο χώρο.  

Επισημαίνεται ότι όλες οι παραπάνω εγκαταστάσεις είναι μη μόνιμες και θα 

βρίσκονται στην παραλία για πέντε μήνες το χρόνο. Μετά από αυτό το διάστημα θα 

απομακρύνονται για να εγκατασταθούν ξανά με την επόμενη σεζόν.  

Ξύλινοι (ή πλαστικοί) διάδρομοι παραλίας 

Πρόκειται για μη μόνιμους διαδρόμους για την αυτόνομη πρόσβαση ΑμΕΑ σε 

υποδομές που απευθύνονται σε αυτά στον περιβάλλοντα χώρο της παραλίας. Οι 

διάδρομοι θα προσφέρουν αυτόνομη πρόσβαση στα ΑμΕΑ σε σχετικές υποδομές  

της παραλίας. Συγκεκριμένα, στη μη μόνιμη βοηθητική διάταξη για την αυτόνομη 

πρόσβαση ΑμΕΑ στη θάλασσα, στο χώρο στάθμευσης, στις ομπρέλες σκίασης, στο 

αποδυτήριο και στο WC που απευθύνονται σε ΑμΕΑ. 

Οι διάδρομοι θα αποτελούνται από λυόμενα τμήματα για την εύκολη μεταφορά και 

φόρτωσή τους. Το ελάχιστο πλάτος των διαδρόμων θα είναι 1,5μ. ώστε να 

εξασφαλίζεται η ανεμπόδιστη όδευση των χρηστών αναπηρικών αμαξιδίων.  
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Τα τμήματα θα είναι κατασκευασμένα με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτρέπεται η 

εύκολη προσαρμογή της σχετικής κλίσης τους, αντιμετωπίζοντας έτσι τυχόν 

μεταβολές στη μορφολογία του εδάφους. 

Η θέση και η όδευση των διαδρόμων παρουσιάζεται στο Σχέδιο 1 & 2 για τις 

παραλίες Χατζαλής και Αγ. Ιωάννη  

Το συνολικό τους μήκος θα είναι 7,50 μ. για την παραλία της Χατζαλής και 10μ. για 

την παραλία του Αγ. Ιωάννη. 

 

Ομπρέλες  

Οι ομπρέλες θα παρέχουν τις κατάλληλες συνθήκες για την παραμονή των ΑμΕΑ 

στην παραλία χωρίς να είναι απαραίτητο τα άτομα να κουβαλούν τον δικό τους 

εξοπλισμό σκίασης.  

Οι ομπρέλες θα είναι ορθογώνιας κάτοψης ή κυκλικής, τέτοιων διαστάσεων ώστε 
να φιλοξενούν τουλάχιστον δύο αμαξίδια και τους συνοδούς τους. 
Η θέση των ομπρελών σκίασης παρουσιάζεται στα Σχέδια 1 & 2 για τις δυο 

παραλίες αντίστοιχα. 

Αποδυτήρια 

Πρόκειται για μη μόνιμο, συναρμολογούμενο αποδυτήριο για άτομα με κινητικές 

αναπηρίες ή άτομα τα οποία εν γένει είναι περιορισμένης κινητικότητας και θα 

αποτελείται από : 

 Δάπεδο  

 Οροφή 

 Τοίχους  

 Θύρα 

 Κάθετα δοκάρια στήριξης 

 Συνδέσεις δοκών 

 Πάγκο  

 Κρεμάστρες 

 Χειρολαβές  

Όλα τα δομικά μέρη του αποδυτηρίου είναι κατασκευασμένα από ανθεκτικά υλικά 

κατάλληλα για χρήση κοντά σε θαλάσσιο περιβάλλον. Όλα τα υλικά σύνδεσης 

(κοχλίες κλπ) είναι κατασκευασμένα υλικό κατάλληλο για χρήση σε θαλάσσιο 

περιβάλλον. Τα υπόλοιπα μέρη θα είναι από υλικά ανθεκτικά στη διάβρωση (πχ 

πολυμερή υλικά, γαλβανιζέ). 

Το αποδυτήριο θα έχει με τις κατάλληλες προδιαγραφές όπως αυτές ορίζονται από 

τις σχετικές οδηγίες (ΕΛΟΤ 1439_2013, ΥΠΕΚΑ - Σχεδιάζοντας για Όλους και Όλοι 

στην Άμμο) ώστε να είναι δυνατή η χρήση του από άτομα με κινητικές αναπηρίες ή 

από άτομα τα οποία εν γένει είναι περιορισμένης κινητικότητας. 

Η θέση του παρουσιάζεται στα Σχέδια 1 & 2 για τις δυο παραλίες αντίστοιχα. 

Τουαλέτα 
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Πρόκειται για χημική μεταφερόμενη τουαλέτα για χρήση αποκλειστικά από τα 

ΑμΕΑ. Θα είναι κατασκευασμένη από συνθετικά υλικά κατάλληλα για το διαβρωτικό 

περιβάλλον της παραλίας, ενώ τα οποιαδήποτε μεταλλικά μέρη θα είναι 

ανοξείδωτα. Τα παραγόμενα λύματα θα καταλήγουν σε δεξαμενή αποθήκευσης η 

οποία θα διαθέτει διάφραγμα για την αποφυγή ακόμη και οπτικής επαφής. Η 

δεξαμενή αποθήκευσης θα είναι χωρητικότητας τουλάχιστον 100 λίτρων. Στη 

δεξαμενή αποθήκευσης θα παρέχονται και τα χημικά υγρά για την εξουδετέρωση 

των οσμών, και την απολύμανση των λυμάτων. τα αποθηκευμένα λύματα θα 

συλλέγονται από βυτιοφόρο σε συνεργασία με τα δήμο.  

Οι διαστάσεις της τουαλέτας θα είναι κατ’ ελάχιστο σύμφωνα με τις προδιαγραφές 

όπως ορίζονται στο πρότυπο EN 16194:2012, ενώ η θέση της παρουσιάζεται στα 

Σχέδια 1 & 2 για τις δυο παραλίες αντίστοιχα.  

 

Βοηθητική διάταξη πρόσβασης των ΑμΕΑ στο θαλάσσιο χώρο 

Πρόκειται για μη μόνιμη διάταξη για την αυτόνομη πρόσβαση ΑμΕΑ στη θάλασσα η 

οποία θα αποτελείται από τα παρακάτω βασικά μέρη: 

 Κεντρικό πίνακα ελέγχου, υδατοστεγή.  

 Συσσωρευτές (μπαταρίες) 

 Διάδρομο ή/και σιδηρόδρομο κίνησης 

 Αμαξίδιο κίνησης  

 Ειδικά διαμορφωμένο κάθισμα  

 Ασύρματος χειρισμός 

 Διάταξη φωτοβολταϊκών για την φόρτιση της μπαταρίας 

Σκοπός της διάταξης είναι η μεταφορά ΑμΕΑ μέσα στη θάλασσα σε κατάλληλο 

βάθος με τη χρήση αμαξίδιου το οποίο θα κινείται σε ράγες. Στο τέρμα της 

διαδρομής ο χρήστης θα αποβιβάζεται εντός της θάλασσας.  

Όλα τα δομικά μέρη της διάταξης καθώς και όλα τα υλικά και μικρο-υλικά σύνδεσης 

(κοχλίες, άξονες κλπ) είναι κατασκευασμένα από υλικά  κατάλληλα για θαλάσσιο 

περιβάλλον (πχ AISI 316L, AISI 304L, κλπ). Τα υπόλοιπα μέρη θα είναι από υλικά 

ανθεκτικά στη διάβρωση (πχ πολυμερή υλικά, εμποτισμένη ξυλεία). 

Το συνολικό μήκος της διάταξης θα είναι τέτοιο που θα εξασφαλίζει ότι στο τέλος 

της διαδρομής το βάθος θα είναι τουλάχιστον 70 εκ. σε κατάσταση ήρεμης 

θάλασσας. Η θέση της παρουσιάζεται στα Σχέδια 1 & 2 για τις δυο παραλίες 

αντίστοιχα. 

Παρακάτω παρατίθενται ενδεικτικές φωτογραφίες της διάταξης.  
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Εικόνα 14 Ενδεικτική φωτογραφία διάταξης πρόσβασης των ΑμΕΑ στο θαλάσσιο χώρο 

 

 

Εικόνα 15 Ενδεικτική κινητή διάταξη πρόσβασης ΑμΕΑ στη θάλασσα 
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Γενικές Τεχνικές Υποχρεώσεις 
Κάθε ενδιαφερόμενος, που θα λάβει μέρος στο διαγωνισμό θα πρέπει να λάβει 

γνώση των ειδικών συνθηκών εργασίας και στην τιμή που θα προσφέρει θα 

περιλαμβάνονται η εγκατάσταση, οι ρυθμίσεις, η θέση σε λειτουργία και η 

εκπαίδευση του προσωπικού. Ειδικότερα θα πρέπει: 

Η συσκευή για την Αυτόνομη Πρόσβαση ΑμεΑ στη Θάλασσα θα είναι κατάλληλη για 

τουλάχιστον 30 χρήσεις ημερησίως, χωρίς να παρουσιάζονται φαινόμενα 

υπερθέρμανσης σε οποιαδήποτε από τις υπομονάδεςτης. 

Όλα τα πιστοποιητικά, βεβαιώσεις και λοιπά έγγραφα που αναφέρονται στην 

παρούσα τεχνική έκθεση θα πρέπει να προσκομιστούν από τον Ανάδοχο πριν την 

υπογραφής της σύμβασης με την Υπηρεσία για έλεγχο της πληρότητας τους. (εκτός 

αυτών που ορίζει η πρόσκληση να προσκομιστούν με την προσφορά). Σε περίπτωση 

που αυτά δεν προσκομιστούν αυτομάτως θα αποκλείεται από τη διαδικασία.  

Κάθε συσκευή να φέρει τη σήμανση «CE» κατά τα οριζόμενα στις κοινές Υπουργικές 

αποφάσεις του Υπουργείου Οικονομικών, Μεταφορών και Επικοινωνιών, Εθνικής 

Οικονομίας και Ανάπτυξης, που περιέχονται στα Φ.Ε.Κ. 688/Β/1994 και 992/Β/30-

12-94. 

Για όλα τα προς προμήθεια προϊόντα θα πρέπει να παρέχονται πιστοποιητικά 

ασφαλούς λειτουργίας και συμβατότητας με όρια ασφαλείας που επιβάλλονται από 

οδηγίες, κανονισμούς και νόρμες Ελληνικών και διεθνών (Ευρωπαϊκής Ένωσης, Η 

ΠΑ) Οργανισμών (π.χ ΕΛΟΤ, ISO, EEC, νόρμες ΕΝ κλπ) σε σχέση με: 

Ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας και ορίων χρόνου έκθεσης ανθρώπων 

σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία. 

Επιδράσεις ηλεκτρομαγνητικών πεδίων σε βηματοδότες καρδιοπαθών. 

Επιδράσεις μαγνητικών πεδίων σε υλικό εγγραφής (μαγνητικές κασέτες, 

ταινίες, δισκέτες, κάρτες). 

Πρέπει να δοθούν από τον Ανάδοχο τεχνικά εγχειρίδια και οδηγίες ελέγχου, χρήσης 

και συντήρησης στην Ελληνική γλώσσα. 

Οδηγίες χειρισμού της διάταξης θα βρίσκονται αναρτημένες σε ευδιάκριτο σημείο 

πάνω στην διάταξη ώστε να μπορούν να ενημερωθούν για τη χρήση της συσκευής 

οι χρήστες της διάταξης και οι συνοδοί τους, στην Ελληνική γλώσσα και τουλάχιστον 

σε τρεις άλλες γλώσσες. 

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει το σύνολο των υλικών, εργασιών, hardware και 

λογισμικού που απαιτούνται για την συναρμολόγηση, εγκατάσταση, σύνδεση, 

δοκιμαστική λειτουργία και παράδοση του συστήματος σε πλήρη λειτουργία, όπως 

έχει παραπάνω περιγραφεί, καθώς και όλα τα υλικά και μικρο-υλικά που θα 

απαιτηθούν για την σωστή εκτέλεση των εργασιών και λειτουργία του συστήματος 

ακόμα και αν δεν αναφέρονται ρητώς σε αυτή. 

Η μεταφορά των υλικών και οι εργασίες επισκευών θα εκτελεστούν σε εργάσιμες 

και μη ημέρες και ώρες και σε κάθε περίπτωση σε συνεννόηση με την Υπηρεσία. Οι 

εργασίες εγκατάστασης δεν θα πρέπει με κανένα τρόπο να προκαλούν όχληση 
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στους περιοίκους, τουλάχιστον κατά τις ώρες κοινής ησυχίας. Ο Ανάδοχος μετά την 

υπογραφή της σύμβασης αναλαμβάνει την υποχρέωση σύνταξης 

χρονοδιαγράμματος των εργασιών σε συνεννόηση με την Υπηρεσία. 

Όλες οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, με τους 

κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, χωρίς ελαττώματα, και οι χώροι θα 

παραδοθούν απαραίτητα καθαροί και απαλλαγμένοι από άχρηστα υλικά, τα οποία 

θα απομακρυνθούν εκτός του χώρου εγκατάστασης της διάταξης. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να δέχεται τις υποδείξεις της επιτροπής παραλαβής και 

του αρμόδιου μηχανικού της Υπηρεσίας κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών 

και να τους ενημερώνει για οποιοδήποτε θέμα ανακύπτει. 

Στην τελική προσφορά θα συμπεριλαμβάνεται και το κόστος εκπαίδευσης του 

προσωπικού ή και φορέων-συλλόγων που θα επιλέξει η Υπηρεσία για έως και δύο 

ημέρες, κατόπιν συνεννόησης με την Υπηρεσία. 

Εγγυήσεις - Συντήρηση - Υποχρεώσεις αναδόχου 
Η Ανάδοχος εταιρεία θα παρέχει γραπτή εγγύηση τουλάχιστον δύο (2) ετών 

για την καλή λειτουργία τόσο των μηχανικών μερών όσο και των ηλεκτρονικών 

συστημάτων. Ο Ανάδοχος, χωρίς πρόσθετη δαπάνη για την Υπηρεσία, είναι 

υποχρεωμένος μέχρι και τη λήξη της εγγύησης (2 έτη) του συστήματος να 

ενημερώνει, αναβαθμίζει ή αντικαθιστά το λογισμικό ελέγχου των διατάξεων με 

κάθε νεότερη έκδοση που διατίθεται από τον Κατασκευαστή. 

Στην προσφορά του Αναδόχου θα περιλαμβάνεται και η συντήρηση του μηχανισμού 

χωρίς πρόσθετη χρέωση για την πρώτη περίοδο λειτουργίας, μέχρι την απόσυρσή 

από την ακτή ή για διάστημα ενός έτους. Στη διάρκεια αυτή ο Ανάδοχος είναι 

υποχρεωμένος να παρέχει κατ' ελάχιστον μια (ανά μήνα) τακτική προληπτική 

συντήρηση κάθε συστήματος. Επιπλέον, υποχρεούται να προβαίνει στην 

αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης ή άλλης λειτουργικής ανωμαλίας του 

εξοπλισμού, ή/και σύστημα, ή/και στην αντικατάσταση ( εφ' όσον απαιτείται ) 

μέρους ή του συνόλου αυτών χωρίς καμία πρόσθετη δαπάνη για την Υπηρεσία. Το 

κόστος όλων των αναλωσίμων, ανταλλακτικών, λιπαντικών, μικρο-υλικών, κλπ 

βαρύνει τον Ανάδοχο. 

Θα πρέπει να δοθεί η δαπάνη και πρόγραμμα συντήρησης για κάθε χρόνο και για τα 

επόμενα πέντε χρόνια. 

Θα πρέπει να δοθεί πίνακας των κυριότερων ανταλλακτικών τις διάταξης με τιμές 

και θα πρέπει να δοθεί βεβαίωση για πενταετή, τουλάχιστον, δυνατότητα 

προμήθειας ανταλλακτικών των συσκευών του συστήματος. 

Η παράδοση και η εγκατάσταση στην παραλία θα γίνει με δαπάνες του προμηθευτή 

στη Χίο. Ο χρόνος παράδοσης θα πρέπει να είναι ο συντομότερος δυνατός, ο οποίος 

όμως σε καμία περίπτωση δε θα πρέπει να υπερβαίνει τους τρεις μήνες. 
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Θα υποβληθούν με την τεχνική προσφορά οι εξής υπεύθυνες δηλώσεις του 

προμηθευτή: 

1) α. Ότι το συγκεκριμένο σύστημα ανταποκρίνεται στην Ελληνική και στην 

Ευρωπαϊκή νομοθεσία και προδιαγραφές. 

Προσφερόμενης εγγύησης καλής λειτουργίας στην οποία θα δηλώνονται ρητά τα 

παρακάτω: 

«Για το προσφερόμενο είδος  (περιγράφεται το προσφερόμενο είδος όπως φαίνεται 

στα τεύχη του διαγωνισμού) της διακήρυξης με αρ. πρωτ     /2018 του Δ. Χίου 

παρέχω εγγύηση καλής λειτουργίας ετών. 

Στο διάστημα αυτό καλύπτω χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση του Δήμου 

Οινουσσών, το κόστος των απαιτούμενων ανταλλακτικών και της εργασίας 

αντικατάστασης ή επισκευής οποιασδήποτε βλάβης ή φθοράς συμβεί, μη 

οφειλόμενης σε κακό χειρισμό.» 

α. Ότι θα εγγυάται την εξασφάλιση των απαιτούμενων ανταλλακτικών για τα 

επόμενα δέκα (10) χρόνια και για χρόνο παράδοσης μικρότερο των δέκα (10) 

ημερών. 

β. Ότι θα παραδώσει το σύστημα σε πλήρη και σωστή λειτουργία. 

γ. Ότι ο χρόνος εκπαίδευσης χειριστών και τεχνικών του Δήμου θα είναι 

τουλάχιστον έως και δύο (2) ημέρες. 

 Ότι ο χρόνος που δεσμεύεται να παραδώσει και να εγκαταστήσει το σύστημα στην 

παραλία από την υπογραφή της σύμβασης δεν θα είναι μεγαλύτερος των τριών (3) 

μηνών. 





 

 

Προϋπολογισμός 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΔΑΠΑΝΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΑΝΑ 

ΜΟΝΑΔΑ 
(ΜΕ ΦΠΑ) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ (ΜΕ 

ΦΠΑ) 

1 Διάδρομος παραλίας 1μ Εξοπλισμός 17,50   

2 Αποδυτήρια για ΑμΕΑ Εξοπλισμός 2,00   

3 WC για ΑμΕΑ Εξοπλισμός 2,00   

4 
Διάταξη πρόσβασης 
των ΑμΕΑ στο θαλάσσιο 
χώρο 

Εξοπλισμός 2,00   

5 Σκίαστρα Εξοπλισμός 4,00   

6 
Προμήθεια και 
τοποθέτηση σήμανσης 

Εξοπλισμός 10,00   

              

      

          

         

 

Χίος 9/2/2018 
Ο συντάξας 

Χίος 9/2/2018 
Ο προϊστάμενος 

Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Χίου 
  

 
 

Νικόλαος Βορριάς 
ΤΕ Μηχανικός με Α’ Βαθμό 

Παπαλάνης Ελευθέριος 
ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός με Α’ Βαθμό 
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1 Αντικείμενο - Σκοπός 
Αντικείμενο της παρούσας πρότασης αποτελεί η εξασφάλιση της προσβασιμότητας ανθρώπων με 
κινητικές αναπηρίες ή με περιορισμένη κινητικότητα στις παραλίες του νησιού. 

Σκοπός είναι να γνωστοποιηθούν και να υλοποιηθούν στο μέλλον εκείνες οι παρεμβάσεις οι οποίες 
απαιτούνται σε μία παραλία, ώστε να παρέχεται στα άτομα με κινητικές αναπηρίες ή περιορισμένης 
κινητικότητας ολοκληρωμένη η αλυσίδα προσβασιμότητας. 

Η εν λόγω πρόταση προβλέπει την κατασκευή εγκαταστάσεων και υποδομών που αφορούν την 
ψυχαγωγία και την άθληση ατόμων με κινητικές αναπηρίες ή περιορισμένης κινητικότητας (ηλικιωμένοι, 
εγκυμονούσες γυναίκες, άτομα με μειωμένη όραση, κ.λπ.), συνεισφέροντας στην εξυπηρέτηση αλλά και 
την άρση της περιθωριοποίησής τους από το κοινωνικό σύνολο. 

Το δικαίωμα των ατόμων με αναπηρίες στην πρόσβαση, δεν εξαντλείται μόνο στη δυνατότητα να 
κυκλοφορούν ανεμπόδιστα μέσα στην πόλη ούτε στη χρήση των δημόσιων κτιρίων με την παροχή μιας 
σειράς διευκολύνσεων. Τα άτομα με αναπηρία έχουν κάθε δικαίωμα και στη χρήση των εγκαταστάσεων, 
που σχετίζονται με την ψυχαγωγία, τον αθλητισμό, τον τουρισμό και γενικότερα με την αναψυχή, τα οποία 
προσφέρονται σε όλους μας ανεμπόδιστα και χωρίς κανέναν απολύτως περιορισμό. Ένας σημαντικός 
χώρος από τον οποίο αποκλείονται τα ΑμεΑ είναι η θάλασσα και τα θαλάσσια λουτρά, τα οποία συνήθως 
έχουν ευεργετικές επιδράσεις στην υγεία και στην βελτίωση των συνθηκών διαβίωσής τους. Η ύπαρξη 
θεσμικού πλαισίου για την προσβασιμότητα καλύπτει συνήθως τα κτήρια αλλά δεν επεκτείνεται σε 
χώρους όπως η παραλία, η θάλασσα και το βουνό. 

Με στόχο αφενός την φυσική πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στους θαλάσσιους χώρους και 
αφετέρου την ισότιμη κοινωνική ένταξή τους, προτείνεται η αναβάθμιση των υποδομών του 
παραθαλάσσιου μετώπου της χώρας μας. Θα πρέπει να γίνουν παρεμβάσεις αλλά και να διαμορφωθούν 
κατάλληλες εγκαταστάσεις τόσο στον ευρύτερο χώρο της παραλίας όσο και στον χώρο κολύμβησης, οι 
οποίες να τηρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές σχεδιασμού για ΑμεΑ και γενικότερα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Η παρούσα πρόταση έχει στόχο τον σχεδίασμά και την κατασκευή εγκαταστάσεων σε τέσσερις 
παραλίες του νησιού, για την εξυπηρέτηση των ΑμεΑ στο πλαίσιο της ανάπτυξης του τουρισμού ειδικών 
απαιτήσεων αλλά και της εξυπηρέτησης των κατοίκων της περιοχής. Στοχεύει στην ανάπτυξη του 
τουρισμού των ατόμων με αναπηρία και στην προσέλκυση τουριστών αυτής της κοινωνικής ομάδας. 

Περίπου το 15% του παγκόσμιου πληθυσμού (πάνω από ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι) αντιμετωπίζουν 
κάποιο πρόβλημα αναπηρίας (World Health Organization, WHO). Στην Ευρωπαϊκή ήπειρο υπολογίζεται ότι 
υπάρχουν περίπου 138,6 εκατομμύρια άνθρωποι με ανάγκες προσβασιμότητας ενώ ο αριθμός τους 
υπολογίζεται ότι θα φτάσει τα 156,4 εκατομμύρια μέχρι το 2020 (Economic impact and travel patterns of 
accessible tourism in Europe - Service Contract SI2.ACPROCE052481700 - European Commission, DG 
Enterprise and Industry). To 70% αυτών των ανθρώπων εκτιμάται ότι έχει την οικονομική και φυσική 
δυνατότητα να ταξιδέψει (Eurostat, 2005a) αναζητώντας προσβάσιμους προορισμούς με κατάλληλες 
υποδομές. Έρευνες έχουν δείξει ότι η πλειονότητα των ατόμων αυτών ταξιδεύει με συνοδό και ξοδεύει 
περισσότερα από την μέση δαπάνη ανά άτομο και ανά ταξίδι αναψυχής. 

2 Περιοχή  Έργου 
Για τη δημιουργία προσβάσιμων παραλιών, αρχικά πρέπει να γίνει η επιλογή του κατάλληλου σημείου 
από το παραλιακό μέτωπο του νησιού. Η καταλληλόλητα του σημείου αυτού καθορίζεται με βάση τα 
παρακάτω κριτήρια: 

Να αποτελεί πόλο έλξης της περιοχής.  

Να συνδυάζει, όσο είναι δυνατόν, τουριστικές υποδομές. Προαιρετικά, θα ήταν πολύ θετικό να υπάρχουν 
σε κοντινή απόσταση ένα τουλάχιστον ξενοδοχείο με προσβάσιμα δωμάτια, ένα τουλάχιστον εστιατόριο 
στο οποίο να παρέχεται πρόσβαση για ΑμεΑ καθώς και σημεία αναψυχής, όπως μπαρ και καφετερίες. 

Είναι απαραίτητο η μορφολογία του εδάφους να είναι κατάλληλη για να μπορέσουν να γίνουν 
παρεμβάσεις προσβασιμότητας. 

Βάση των ανωτέρω κριτήριων επιλέχθηκαν οι παραλίες Κάτω Γιαλός και Παλιά Δεη 
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3 Αυτοψία 
Κάθε παραλία είναι μοναδική, διαθέτει τα δικά της ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Για το λόγο αυτό κατά το 
πρώτο στάδιο για την αναβάθμιση της προσβασιμότητας σε μία ακτή χρειάστηκε να συγκεντρωθεί ένα 
πλήθος από στοιχεία που έχουν να κάνουν με τη μορφολογία και τον περιβάλλοντα χώρο της κάθε 
παραλίας. Η διαδικασία αυτή οδηγεί στο να επιλεγεί το καταλληλότερο σημείο που μπορεί να 
τοποθετηθεί η μη μόνιμη συναρμολογούμενη διάταξη για την αυτόνομη πρόσβαση ΑμεΑ στη θάλασσα. Τα 
στοιχεία αυτά επεξεργάστηκαν ώστε να βρεθεί και να προταθεί το καλύτερο δυνατό σημείο προκειμένου 
η συσκευή να μπορέσει να επιτελέσει στο έπακρο το σκοπό της για αυτόνομη πρόσβαση των ΑμεΑ στη 
θάλασσα. 

Στις παρακάτω εικόνες παρουσιάζεται μια εκδοχή για κάθε μία παραλία, της τοποθέτησης/εγκατάστασης 
των υποδομών που αναφέρονται στα επόμενα κεφάλαια της παρούσης πρότασης. 

ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΤΩ ΓΙΑΛΟΣ  

 

 

Σχέδιο ολοκληρωμένης προσβάσιμης για τα ΑμεΑ στην παραλία Κάτω Γιαλός 
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ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΑΛΙΑ ΔΕΗ 

 

 

 

 

Σχέδιο ολοκληρωμένης προσβάσιμης για τα ΑμεΑ στην παραλία Παλιά Δεη 

 

4 Προτεινόμενες Κατασκευές-Υποδομές 

4.1 Γενικά 

 

Σε όλες τις περιπτώσεις των υποδομών θα πρέπει να πληρούνται οι προϋποθέσεις και οι απαιτήσεις της 
ΚΥΑ Αριθμ. ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017, ΦΕΚ Τεύχος Β 1636/12.05.2017 «Καθορισμός όρων, 
προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για την παραχώρηση 
απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων 
ποταμών» και ειδικότερα του Άρθρου 16 «Εξυπηρετήσεις ΑμεΑ», καθώς και των σχετικών οδηγιών (ΕΛΟΤ 
1439_2013, ΥΠΕΚΑ – Σχεδιάζοντας για Όλους, Όλοι στην Άμμο) και της απόφασης του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος Χωρ. και Δημοσίων Έργων (52907/2009 - ΦΕΚ 2621/Β/31-12-2009). 

 
Ειδικότερα η ΚΥΑ σε σχέση με τις προσβάσιμες παραλίες προβλέπει: 
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Άρθρο 16 ΚΥΑ Αριθμ. ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017 
 
Εξυπηρετήσεις ΑΜΕΑ 
 

Είναι δυνατή η τοποθέτηση από το Δήμο μέσων εξυπηρέτησης ΑμεΑ σύμφωνα με τα εξής: 

«Σε (1) τουλάχιστον θέση ανά Δημοτική Ενότητα από τους παραχωρηθέντες κοινόχρηστους χώρους 
αιγιαλού, παραλίας, κ.λπ., καθώς και όπου υφίστανται λουτρικές εγκαταστάσεις της προηγουμένης 
παραγράφου, οι Δήμοι υποχρεούνται επίσης, να προβούν στη τοποθέτηση ενός (1) διαδρόμου, κάθετα 
προς την ακτογραμμή, ο οποίος θα επιτρέπει την είσοδο στο νερό των χρηστών αναπηρικών αμαξιδίων και 
θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο για την εξυπηρέτηση Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ), ο οποίος θα 
φέρει τις πιο κάτω τεχνικές προδιαγραφές: 

α) Να αποτελεί προσωρινή κατασκευή. 

β) Να κατασκευάζεται ισόπεδα με το πέριξ έδαφος της ακτής. 

γ) Να κατασκευάζεται από μη τοξικά υλικά, φιλικά προς το περιβάλλον, κατάλληλα για εξωτερική χρήση, 

ανθεκτικά σε οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες, υγρασία, υπεριώδη ακτινοβολία κ.λπ. 

δ) Να διαθέτει ομαλή, αντιολισθηρή και συνεχή επιφάνεια. 

ε) Να έχει πλάτος τουλάχιστον 1,5μ. και τα όρια του να επισημαίνονται (επ΄ αυτού) με συνεχή κίτρινη 
λωρίδα πλάτους 10 εκ. 

στ) Να κατασκευάζεται σε τέτοια θέση ώστε η μέγιστη κατά μήκος κλίση τους να μην είναι μεγαλύτερη 
από 8%. 

ζ) Να φέρει σε επιλεγμένα σημεία και ιδιαίτερα στην αρχή και το τέλος αυτού, με επιδαπέδια σήμανση, το 
Διεθνές Σύμβολο Πρόσβασης, και 

η) Να τοποθετηθεί σε τέτοια θέση ώστε να μπορεί να συνδέεται με τους εκτός αιγιαλού χώρους 
εξυπηρέτησης των Α.με.Α. (στάθμευσης, τουαλέτες κ.λπ.). 

Οι Δήμοι υποχρεούνται επιπλέον να εξασφαλίσουν την ύπαρξη ενός (1) τουλάχιστον χώρου υγιεινής 
(W.C.) και ενός (1) αποδυτηρίου, μη μόνιμης κατασκευής, με διαστάσεις και εξοπλισμό που να επιτρέπουν 
τη χρήση τους από τα ΑμεΑ, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Οι χώροι αυτοί πρέπει να βρίσκονται στα 
όρια του κοινοχρήστου χώρου του αιγιαλού, παραλίας κ.λπ. και να είναι προσβάσιμοι από τους 
διαδρόμους πρόσβασης και τους υπάρχοντες χώρους στάθμευσης. 

Επίσης οι Δήμοι υποχρεούνται να εξασφαλίσουν, εκτός της αιγιαλού περιοχής και των αμμοθινών ένα (1) 
τουλάχιστον χώρο στάθμευσης αποκλειστικά για ΑμεΑ., ο οποίος να έχει τις απαραίτητες διαστάσεις, 
καθώς και ειδική επιδαπέδια και επιστήλια σήμανση, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

Επίσης, ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην τήρηση των οδηγιών της ΚΥΑ 
Δ10Β1053970/1672ΕΞ2013/ΦΕΚ Β/801/05.04.2013 «Απευθείας παραχώρηση, με αντάλλαγμα, του 
δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και 
πλεύσιμων ποταμών, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α' βαθμού» και ειδικότερα σε 
όσα αναλυτικά αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της « Τεχνικές προδιαγραφές κατασκευών –
διαμορφώσεων για απλή χρήση εντός αιγιαλού παραλίας- περιορισμοί- συστάσεις» (Άρθρο 13 του 
Ν2971/2001) 

Ειδικότερα επισημαίνουμε το σημείο & του Παραρτήματος σχετικά με την «Έδραση Κατασκευών, 
στερέωση - Πάκτωση που αναφέρει ρητά: «Όλες οι κατασκευές συνδέονται με το έδαφος με διατάξεις 
έδρασης που σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να παραπέμπουν σε συνθήκες μόνιμης θεμελίωσης, αλλά 
με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι δυνατή η χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια άμεση αποξήλωση, μετακίνηση ή 
μεταφορά τους. 

Όπου οι επικρατούσες τοπικές συνθήκες δεν είναι ιδιαίτερα δύσκολες αυτό γίνεται με απλή έδραση ή 
χρήση βαρύτητας (αντίβαρα, έρμα από άμμο ή νερό). Σε ακραίες καταστάσεις (πολύ ισχυροί άνεμοι σε 
νησιωτικές περιοχές) και όπου τίθεται ζήτημα ασφάλειας των χρηστών μπορεί η χρήση των αντίβαρων να 
συνδυαστεί με απλή έμπηξη των κατάλληλα διαμορφωμένων μελών στο έδαφος. Μετά το πέρας της 
περιόδου χρήσης οι διατάξεις έδρασης (βάσεις, έρμα, αντίβαρα, εμπήξεις κλπ) θα πρέπει να 
αποκαλύπτονται και να αφαιρούνται χωρίς να παραμένουν εγκιβωτισμένες στη άμμο σε αναμονή της 
επόμενης περιόδου. 
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4.2 Διάταξη για την Αυτόνομη Πρόσβαση ΑμεΑ στη Θάλασσα 

Κινητή διάταξη πτυσσόμενου διαδρόμου πάνω στον οποίο κινείται τροχήλατο κάθισμα, παρέχοντας 
αυτόνομη πρόσβαση ατόμων με κινητικά προβλήματα στη θάλασσα.  
Ο μηχανισμός θα πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση CE σύμφωνα με την οδηγία 2006/42 «περί 
μηχανημάτων». 
 
Τεχνική Περιγραφή  

Η μη μόνιμη διάταξη για την αυτόνομη πρόσβαση ΑμεΑ στη θάλασσα θα πρέπει να αποτελεί ένα ενιαίο 
σύνολο και να περιλαμβάνει: 
 
Ερμάριο – Πίνακας ελέγχου 
Κατασκευή από ειδικά κατεργασμένο αλουμίνιο στο εσωτερικό της οποίας θα βρίσκονται: 
- Κινητήριος μηχανισμός του καθίσματος  (κινητήρας  70 Watt, 24 V DC)ή  ισοδύναμο. 
- Κινητήριος μηχανισμός του πλαισίου  (κινητήρας  250 Watt, 24 V, DC) ή ισοδύναμο. 
- Συστήματα μετάδοσης κίνησης 
- Ηλεκτρικός πίνακας ελέγχου  
- Μπαταρίες τροφοδοσίας των κινητήρων, 2 Χ 12 V - 36 Ah ή ισοδύναμο. 
- Φορτιστής μπαταριών δικτύου 220 V,  ρυθμιστής φόρτισης 12 V από Φ/Β στοιχείο ή ισοδύναμο. 
- Ηλεκτρικός διακόπτης επιλογής του κινητήριου μηχανισμού 
- Βολτόμετρο, όργανο ένδειξης της κατάστασης των μπαταριών 
- Μπουτόν κινδύνου 
Στην εξωτερική επιφάνεια του ερμαρίου θα πρέπει να βρίσκεται Φ/Β στοιχείο για την συντήρηση και 
συνεχή φόρτιση των μπαταριών. 

 
Πλαίσιο  
Κατασκευασμένο από ειδικά κατεργασμένο αλουμίνιο και συγκολλημένο με το ερμάριο έχει σαν 
αποτέλεσμα να αποτελεί έναν συμπαγή και ανθεκτικό φορέα για την μεταφορά του πτυσσόμενου 
διαδρόμου. Η μετακίνηση του φορέα θα γίνεται μέσω ειδικών τροχών τύπου μπαλονιού διαμέτρου 420 
χιλ. 
 
Πτυσσόμενο διάδρομο  
Ο πτυσσόμενος διάδρομος θα πρέπει να είναι κατασκευασμένος από ειδικά διαμορφωμένο προφίλ 
αλουμινίου με ειδικές συγκολλήσεις για την ενίσχυση της μηχανικής αντοχής του και επιπλέον θα πρέπει 
να έχει υποστεί χημική κατεργασία (ανοδίοση) για την αύξηση της αντοχής του στο θαλάσσιο περιβάλλον. 
Τα επιμέρους στοιχεία του διαδρόμου θα πρέπει να συνδέονται μεταξύ τους με ειδικές αρθρώσεις από 
ανοξείδωτο χάλυβα έτσι ώστε να εξασφαλίζεται μια ομαλή επιφάνεια πάνω στην οποία θα κινείται το 
κάθισμα του χρήστη. Όταν ο πτυσσόμενος διάδρομος είναι πλήρως ανοιγμένος και έτοιμος για λειτουργία 
θα έχει συνολικό μήκος 9,90 μέτρα. 
 
Σύστημα μετάδοσης κίνησης  
Για την έλξη του καθίσματος, η διάταξη θα πρέπει να έχει μέσα ανάρτησης που να αντέχουν στο θαλάσσιο 
περιβάλλον και να παρέχουν υψηλό συντελεστή ασφαλείας. Τα μέσα ανάρτησης θα πρέπει να είναι από 
ειδικούς ιμάντες με υλικό kevlar στον πυρήνα τους και να εξασφαλίζουν συντελεστή ασφαλείας 
μεγαλύτερο του 10. 
 
Κάθισμα  
Το κάθισμα του χρήστη θα πρέπει να έχει εργονομική κατασκευή, στρογγυλεμένες άκρες για αποφυγή 
ατυχημάτων και διάτρητο ύφασμα για να στεγνώνει γρήγορα. Θα είναι μια κατασκευή από ανοδιομένο 
αλουμίνιο και το ύψος του καθίσματος θα είναι 500 χιλ. περίπου από το έδαφος. 
 
Ασύρματο και ενσύρματο χειρισμό 
Για την αυτόνομη πρόσβαση του χρήστη στη θάλασσα, σε κατάλληλη θέση στην πλάτη του καθίσματος θα 
πρέπει να βρίσκεται ένα τηλεχειριστήριο για τον έλεγχο της κίνησης. Το τηλεχειριστήριο θα πρέπει να έχει 
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μεγάλη εμβέλεια και να έχει ευδιάκριτα κουμπιά για την επιλογή της κατεύθυνσης. Ένα επιπλέον 
βοηθητικό ενσύρματο σύστημα χειρισμού θα πρέπει να βρίσκεται σε ορατή θέση του ερμαρίου. 
 
Διαστάσεις-Χαρακτηριστικά 

- Μέγιστο βάρος χρήστη : 120 kgr 

- Συντελεστής ασφαλείας των μέσων ανάρτησης : 10 

- Ταχύτητα κίνησης καθίσματος 0.10 m/sec 

- Χρόνος διαδρομής προς μία κατεύθυνση : 1.5 min. 

- Αυτονομία μπαταριών : 12 ώρες λειτουργίας 

- Διαστάσεις : 0,97 X 1,58 X 1,34  μ. (πλάτος-μήκος-ύψος) 

- Βάρος : 140 kgr 

- Ύψος καθίσματος από το έδαφος : 0,55 μέτρα περίπου 

 

4.3 Χώρος Στάθμευσης ΑμεΑ 

Ο χώρος στάθμευσης για τα ΑμεΑ πρέπει να διαθέτει τις απαιτούμενες διαστάσεις που θα διευκολύνουν 
το ΑμεΑ χρήστη αναπηρικού τροχοκαθίσματος ή άλλον επιβάτη ΑμεΑ, να εισέρχεται / εξέρχεται με άνεση 
του οχήματός του και ως εκ τούτου απαγορεύεται σε μη δικαιούχους να σταθμεύουν ή να οικειοποιούνται 
τους χώρους αυτούς.  
Για τον ειδικά διαμορφωμένο χώρο στάθμευσης ΑμεΑ θα πρέπει να ισχύουν οι προδιαγραφές όπως αυτές 
ορίζονται από τις σχετικές οδηγίες (ΕΛΟΤ 1439_2013, ΥΠΕΚΑ – Σχεδιάζοντας για Όλους) και την απόφαση 
του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωρ. και Δημοσίων Έργων (52907/2009 - ΦΕΚ 2621/Β/31-12-2009).  
Συγκεκριμένα :  
- Οι διαστάσεις των θέσεων στάθμευσης θα πρέπει να είναι 3,50μ.Χ 5,00 μ. η κάθε μία.  
- Μία από τις θέσεις στάθμευσης θα πρέπει να έχει διαστάσεις 4,50 Χ 6,60 μ. για να ικανοποιεί απαιτήσεις 
στάθμευσης αναπηρικών οχημάτων τύπου VAN ή πρόσβασης σε όχημα από το πίσω μέρος.  
- Σε περίπτωση που ο χώρος διαμορφώνεται πλησίον και παράλληλα με το πεζοδρόμιο, θα έχει μήκος 
6,60m και πλάτος 3,00m.  
- Η στάθμη των χώρων στάθμευσης να συνδέεται απαραίτητα με την είσοδο ή/και με παρακείμενο 
πεζοδρόμιο με κεκλιμένα επίπεδα ελάχιστου πλάτους 1,20m.  
- Ο χώρος στάθμευσης φέρει κάθετη πινακίδα σήμανσης καθώς επίσης και επιδαπέδια σήμανση με το 
Διεθνές Σύμβολο Προσβασιμότητας.  

4.4 Διάδρομος Μετακίνησης ΑμεΑ 

Ο διάδρομος θα πρέπει να δημιουργεί άνετη και ασφαλή πρόσβαση σε άτομα με κινητικά 
προβλήματα (ΑμεΑ) κινούμενα σε τροχοκαθίσματα. Ο διάδρομος θα τοποθετηθεί κάθετα προς 
την ακτογραμμή, θα επιτρέπει την είσοδο στο νερό των χρηστών αναπηρικών αμαξιδίων και θα 
χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο για την εξυπηρέτηση Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ).  
Συγκεκριμένα για τους ξύλινους διαδρόμους θα πρέπει να ισχύουν οι παρακάτω προδιαγραφές:  
1. Να αποτελεί προσωρινή κατασκευή  

2. Να αποτελείται από ξύλινα στοιχεία συγκεκριμένου μήκους τα οποία τοποθετούνται ελεύθερα 
ή ενώνονται μεταξύ τους με ειδικούς μεταλλικούς συνδέσμους από ανοξείδωτο ή γαλβανισμένο 
χάλυβα.  

3. Να κατασκευάζεται ισόπεδα με το πέριξ έδαφος της ακτής.  

4. Να κατασκευάζεται από μη τοξικά υλικά, φιλικά προς το περιβάλλον, κατάλληλα για εξωτερική 
χρήση, ανθεκτικά σε οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες, υγρασία, υπεριώδη ακτινοβολία κ.λπ.  

5. Να διαθέτει ομαλή, αντιολισθηρή και συνεχή επιφάνεια.  

6. Να έχει πλάτος τουλάχιστον 1,5 μ. Το σανίδωμα να είναι από εμποτισμένη ξυλεία ενδεικτικών 
διαστάσεων πάχους 2,5 εκ. και πλάτους 12,0 εκ. με κενό 1,0 εκ. (το κενό χρειάζεται για να μπορεί 
να καθαρίζεται εύκολα ο διάδρομος από την άμμο που θα μεταφέρεται από την κίνηση των 
λουσμένων).  

7. Να κατασκευάζεται σε τέτοια θέση ώστε η μέγιστη κατά μήκος κλίση τους να μην είναι 
μεγαλύτερη από 8% και η επιφάνεια του να είναι οριζόντια.  
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8. Να τοποθετηθεί σε τέτοια θέση ώστε να μπορεί να συνδέεται με τους εκτός αιγιαλού χώρους 
εξυπηρέτησης των Α.με.Α. (στάθμευσης, τουαλέτες κ.λπ.).  

9. Να φέρει σε επιλεγμένα σημεία και ιδιαίτερα στην αρχή και το τέλος αυτού, με επιδαπέδια 
σήμανση, το Διεθνές Σύμβολο Πρόσβασης και  

10. Να τοποθετείται εύκολα, χωρίς ειδικευμένο προσωπικό, να είναι κινητός, δηλαδή όταν δεν 
χρησιμοποιείται να μπορεί να αφαιρεθεί και να αποθηκευτεί οπουδήποτε.  

4.5 Καμπίνα Αποδυτήριου και Λουτρικών Εγκαταστάσεων  ΑμεΑ 

Ο συναρμολογούμενος οικίσκος καμπίνας αποδυτηρίου θα πρέπει να έχει εργονομική διαρρύθμιση και 
εσωτερικές διαστάσεις που θα επιτρέπουν την άνετη κίνηση – περιστροφή ατόμου με 
αναπηρικό αμαξίδιο, μαζί με τον συνοδό του.   
  
Οι διαστάσεις της καμπίνας θα είναι 2,5 Χ 2,4 μ και ύψος 2,35μ και το άνοιγμα της πόρτας θα είναι 1,1 
μέτρα.  
  
Το δάπεδο θα πρέπει να αποτελείται από σανίδια εμποτισμένης ξυλείας τοποθετημένα με διάκενο 
6mm. Τα τοιχώματα του αποδυτηρίου θα είναι από εμποτισμένη ξυλεία, θα έχουν ύψος 1.65 μ. και 
θα τοποθετηθούν σε απόσταση 0,2 μ. από το δάπεδο. Μεταξύ των τοιχωμάτων και του εξοπλισμού θα 
υπάρχει ελεύθερος χώρος επιφάνειας κύκλου διαμέτρου 1.5 μ  
  
Τα μεταλλικά εξαρτήματα που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτα υλικά 
αντοχής στη θαλάσσια διάβρωση. Η καμπίνα εσωτερικά θα πρέπει να περιλαμβάνει :  
  

 Πάγκο διαστάσεων 0.70 μ Χ 1,50 μ, σε ύψος 0,50μ από το δάπεδο, όπου θα μπορεί να κάθεται ο 
χρήστης αμαξιδίου και γύρω από αυτόν θα πρέπει να υπάρχουν κατάλληλες χειρολαβές για την 
υποβοήθηση του χρήστη.  
 Καλαθάκι για χαρτιά και απορρίμματα  
 Κρεμάστρες ρούχων σε ύψος 1,20μ και 1,80μ από το δάπεδο.  

Ντουζιέρα αποδυτηρίου 
Εξωτερικά από το αποδυτήριο τοποθετείται ακροφύσιο ντους σε κατάλληλο ύψος. Στη θέση του ντους 
απαγορεύεται η τοποθέτηση ντουζιέρας, τυποποιημένης ή χτιστής, καθώς και η υπερύψωση ή το βύθισμα 
του δαπέδου, ακόμη και η κατασκευή οποιουδήποτε τύπου περιζώματος για τον καθορισμό του χώρου 
του, γιατί αποτελούν εμπόδιο και είναι επικίνδυνα για τα εμποδιζόμενα άτομα. Ο χώρος του ντους θα 
είναι συνεπίπεδος με το υπόλοιπο δάπεδο, η ομαλή δε απορροή του ύδατος θα εξασφαλίζεται με την 
διαμόρφωση κλίσεων. Ο διακόπτης ροής του ντους θα πρέπει να έχει λειτουργία χρονοκαθυστέρησης για 
εξοικονόμηση νερού. Το ακροφύσιο θα πρέπει να είναι ρυθμιζόμενης κατεύθυνσης και μεταβλητής ροής 
τόσο για την εξοικονόμηση του νερού όσο και για μεταβαλλομένη ροή σε περίπτωση ανέμων.  

4.6 Κινητή Τουαλέτα για ΑμεΑ 

Η κινητή τουαλέτα θα πρέπει να είναι χημική 

Η χημική τουαλέτα θα πρέπει να αποτελείται από : 

 Τοιχώματα κατασκευασμένα από ανθεκτικό λείο υλικό και συναρμολογούμενα με τέτοιο τρόπο που 

εξασφαλίζουν την στεγανότητα του χώρου και είναι ανθεκτικά στις κακώσεις και στις μεταβολές της 

θερμοκρασίας. 

 Καμπίνα κατάλληλων διαστάσεων έτσι ώστε το αμαξίδιο να μπορεί οπωσδήποτε να πραγματοποιεί 

πλήρη περιστροφή (3600) και όχι μικρότερες από 1,60Χ1,60 μ. 

 Να έχει εργονομική διαρρύθμιση και εσωτερικές διαστάσεις που θα επιτρέπουν την άνετη κίνηση 

ατόμου με αναπηρικό αμαξίδιο. Το ύψος της (εσωτερικά) θα είναι περίπου 2,20 m. Η καμπίνα θα 

διαθέτει σύστημα αερισμού. Τα εσωτερικά τοιχώματα και το δάπεδο θα έχουν λεία, μη πορώδη 

επιφάνεια ώστε να αποτρέπεται η συσσώρευση μικροβίων και να διευκολύνεται ο σωστός καθαρισμός 

τους. 

 Το δάπεδο θα είναι οπωσδήποτε αντιολισθητικό. Τα μεταλλικά εξαρτήματα που θα χρησιμοποιηθούν 

(μεντεσέδες, κοχλίες / περικόχλια, πόμολα κλπ.) θα είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτα υλικά 
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εξαιρετικής αντοχής στη θαλάσσια διάβρωση (ανοξείδωτος χάλυβας, κράματα αλουμινίου κλπ.). Το 

βάρος της (άδεια) δεν θα ξεπερνά τα 120 κιλά. 

 Η πόρτα του θαλάμου θα αναρτάται σε ισχυρής κατασκευής μεντεσέδες ώστε να αντέχει στους πολύ 

δυνατούς ανέμους. 

 Η καμπίνα θα διαθέτει σύστημα εξουδετέρωσης οσμών το οποίο θα λειτουργεί 24 ώρες/ημέρα χωρίς 

την ανάγκη χρήσης μπαταριών. Τα ενεργά συστατικά θα είναι σε αέρια μορφή, για την αποφυγή 

δημιουργίας βακτηριδίων και μυκήτων. Το υλικό εξουδετέρωσης, δεν θα παρουσιάζει τοξικότητα και 

δεν θα προκαλεί αλλεργίες, καθώς η εφαρμογή ενός τέτοιου προϊόντος σε δημόσιους χώρους, 

προσιτούς σε όλους, επιφέρει σημαντικούς κινδύνους.  

 

Η καμπίνα εσωτερικά θα πρέπει να περιλαμβάνει : 

 Λεκάνη, κατασκευασμένη από ανθεκτικό υλικό με σκέπασμα και άνετο κάθισμα.  

 Να είναι κλειστού τύπου (δηλαδή χωρίς οπτική επαφή των λυμάτων από τον χρήστη) 

 Δεξαμενή αποβλήτων χωρητικότητας τουλάχιστον 130 λίτρα.  

 Η δεξαμενή να διαθέτει σύστημα εξαερισμού.  

 Στην δεξαμενή θα εισέρχεται το απαραίτητο χημικό υγρό, το οποίο θα εξασφαλίζει τη διάλυση και την 

τέλεια κάλυψη των αποβλήτων. 

 Θήκη για χαρτί υγείας. 

 Καλαθάκι για χαρτιά και απορρίμματα 

 Νιπτήρας για πλύσιμο χεριών με δεξαμενή χωρητικότητας περίπου 50 λίτρων 

 Σύστημα εξουδετέρωσης οσμών 

 

4.7 Χώροι Σκίασης 

Προμήθεια και τοποθέτηση ξύλινων μη μόνιμων συναρμολογούμενων χώρων σκίασης  (επιφάνειας 
μεγαλύτερης των 6,50 τετραγ. μέτρων η κάθε μια) 
 
Ο συναρμολογούμενος χώρος σκίασης θα πρέπει να έχει εξωτερικές διαστάσεις 2,5 μ. Χ 3,0 μ. και ύψος 
2,3 μέτρα και θα περιλαμβάνει:  

 Δάπεδο από σανίδια εμποτισμένης ξυλείας πάχους 21 χιλ. με διάκενα μεταξύ των μικρότερα των 7 
χιλ.  
 Κιόσκι αποτελούμενο από τέσσερεις κάθετους δοκούς εμποτισμένης ξυλείας διατομής 70 Χ 70 χιλ. 
στερεωμένους στο δάπεδο με ειδικές μεταλλικές βάσεις και πέντε οριζόντιους δοκούς εμποτισμένης 
ξυλείας διατομής 70 Χ 70 χιλ. οι οποίοι συνδεδεμένοι μεταξύ τους θα αποτελούν την οροφή της 
κατασκευής.  
 Κάλυμμα της οροφής με υλικό σκίασης όπως καλαμωτή, ψάθα, πανί κλπ.  

4.8 Σήμανση 
 
Προμήθεια πινακίδων σήμανσης η κατασκευή των οποίων διέπεται από τις πρότυπες τεχνικές 
προδιαγραφές κατασκευής πληροφοριακών πινακίδων( Π1-Π94) και πρόσθετων πινακίδων (Πρ1-Πρ18β) 
Αντανακλαστικότητας Πινακίδων Σήμανσης  με ενδεικτικό χρησιμοποιούμενο τύπο μεμβράνης Τύπου Ι και 
επίπεδο φύλλου αλουμινίου κράματος AlMg2 πάχους 2-3’’. 
Ενδεικτικές διαστάσεις πινακίδων :  

 Πινακίδα για το χώρο στάθμευσης (60x40 εκ.)  
 Πινακίδα για χώρο αποδυτηρίων, ντους (60x40 εκ.) 
 Πινακίδα για WC (60x40 εκ.) 
 Πινακίδα για τη διάταξη αυτόνομης πρόσβασης ΑμεΑ στη θάλασσα (60x40 εκ.) 
 Πινακίδα συγχρηματοδότησης από το ΕπΑνΕΚ ΕΣΠΑ με αναφορά και στο όνομα του Δικαιούχου 
(60x40 εκ.) 
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 Τοποθετούνται πάντα εκτός ελεύθερου πλάτους και ύψους της ζώνης όδευσης, σε ύψος 1.40 - 1.60µ και 
φέρουν το Διεθνές Σύμβολο Προσβασιμότητας. Οι πινακίδες θα στηρίζονται σε στύλους οι οποίοι είναι 
μεμονωμένοι απλοί σωληνωτοί ορθοστάτες κυκλικής διατομής 2’’ ύψους 1,40-1,60 μ. Είναι φέροντα 
στοιχεία επί των οποίων στηρίζονται οι σχετικά μικρού μεγέθους πινακίδες (< 2m2). 
O στύλος θα έχει ειδική διαμόρφωση στο κάτω άκρο με διάνοιξη οπής απ’ όπου θα περνά χαλύβδινη 
ράβδος Φ12mm για την πάκτωση εντός του σκυροδέματος όταν θα γίνει η τοποθέτηση. Έπίσης θα φέρει 
ηλεκτροσυγκολλημένη κυκλική στεφάνη στέψης για την στερέωση της πινακίδας, με προδιατρημένες οπές 
Φ12mm για κοχλίες Φ9,5mm σε αποστάσεις 0,15 – 0,45 – 0,65 – 0,95m από το άκρο της κεφαλής του, και 
οπή στο κάτω άκρο για την διέλευση χαλύβδινης γαλβανισμένης ράβδου Φ14mm μήκους 40cm ή, 
εναλλακτικά, χαλύβδινη ηλεκτροσυγκολημμένη λάμα 10x20cm, για την σταθεροποίηση του στύλου έναντι 
συστροφής (περιλαμβάνεται η ράβδος ή η λάμα). 
 
 

4.9 Ομπρέλες - Ξαπλώστρες 

 
Στις προσβάσιμες παραλίες θα πρέπει να τοποθετηθούν ξύλινες ομπρέλες υπερ-βαρέως τύπου, με 
διαιρούμενο (βιδωτό) κεντρικό σωλήνα πάχους 4χιλ., αποσπώμενες αντιανεμικές αντηρίδες, διπλό 
ανεξάρτητο κολάρο και ξύλινο ιστό διαμέτρου 8εκ αντοχή έως και άνω των 10 μποφόρ. Επίσης θα 
τοποθετηθούν ξύλινες χειροποίητες ξαπλώστρες από μασίφ ξύλο πεύκου με ενίσχυση οξιάς και βαφή 
εμποτισμού. Θα έχουν πτυσσόμενη πλάτη, μαξιλάρι από αδιάβροχο ύφασμα υψηλής ποιότητας 
πολυεστέρα 250gr με αντηλιακή προστασία UV και εσωτερική επίστρωση PVC, πάχους από 5εκ με 
αφρολέξ 25kg/μ3 υψηλής σκληρότητας. 
 
 

4.10 Δημιουργία Ψηφιακού Ιστότοπου Προσβασιμότητας 

Στην παρούσα δράση θα αναπτυχθεί ένας διαδικτυακός τόπος, όπου θα αναρτηθούν: 

 Τα πλήρη στοιχεία της πράξης - σύντομη περιγραφή, ανάλογης με το επίπεδο της στήριξης, στόχοι 

και αποτελέσματα, επισημαίνοντας τη χρηματοδοτική στήριξη από την Ένωση. 

 Φωτογραφικό και άλλο πολυμεσικό υλικό από την παραλία στην οποία θα εγκατασταθεί το 

σύστημα πρόσβασης 

 Οδηγίες πρόσβασης στην παραλία 

 άλλες παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους επισκέπτες . 

 Ο δικτυακός τόπος υποχρεωτικά θα λειτουργεί συμπληρωματικά με τον υφιστάμενο δικτυακό 

τόπο του Δήμου που αφορά την παροχή Τουριστικών πληροφοριών. 

 Επιπλέον υποχρεωτικά θα παρέχεται μία εφαρμογή ψηφιακού οδηγού – χάρτη που θα 

προβάλλονται όλες οι τοποθεσίες που είναι προσβάσιμες για ΑΜΕΑ στην παραλία αλλά και πέριξ 

αυτής. 

Ο διαδικτυακός τόπος θα αποτελεί το βασικό μέσο ανάδειξης της προσβασιμότητας στις παραλίες του 
Δήμου. Το υλικό θα παρουσιάζεται σε διακριτές ενότητες,. Όσον αφορά την πλοήγηση στο περιεχόμενο 
αυτή θα δομείται σε κατηγορίες υλικού, που θα προβάλλονται με την επιλογή τους πάνω σε χάρτη με 
διακριτό σημείο κάθε φορά. 

Όσον αφορά τις προδιαγραφές του δικτυακού τόπου που θα αναπτυχθεί θα πρέπει να ικανοποιεί τις 
παρακάτω τουλάχιστον απαιτήσεις: 

 Ελκυστικό γραφικό περιβάλλον εναρμονισμένο με την αισθητική και το περιεχόμενο αυτού που 

παρουσιάζει. 

 Εύχρηστους και κατανοητούς μηχανισμούς πλοήγησης για την περιήγηση του χρήστη στις σελίδες. 

 Έναν χάρτη των σελίδων που θα δείχνει την θεματική οργάνωση του δικτυακού τόπου. 

 Θα υποστηρίζονται τουλάχιστον δύο γλώσσες (Ελληνικά, Αγγλικά) ενώ θα υπάρχει πρόβλεψη για 

την υποστήριξη και άλλων γλωσσών αργότερα. 

 Όλες οι σελίδες θα πρέπει να έχουν τις κατάλληλες μετα-ιδιότητες (metadata attributes), έτσι 

ώστε να μπορούν να δεικτοδοτηθούν από τις μηχανές αναζήτησης. 





Σελίδα 120 από 136 

 

 Αδιάλειπτη λειτουργία κόμβου που θα εξασφαλίζει την συνεχή (24x7) και χωρίς προβλήματα, 

πρόσβαση των χρηστών στις παρεχόμενες υπηρεσίες. 

 Αξιοπιστία και απόδοση. 

 Διασφάλιση συστήματος πρόσβασης από τρίτους. 

 Επεκτασιμότητα: το σύστημα θα μπορεί να υποστηρίξει ενδεχόμενη διεύρυνση παρεχόμενων 

υπηρεσιών και επέκταση της δικτυακής υποδομής 

 Ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών, η οποία δεν θα πρέπει να επηρεάζεται από την 

σύνδεση νέων μελών στους δικτυακούς τόπους 

 Παρουσίαση περιεχομένου σε πραγματικό χρόνο. 

  Συνεχή ενημέρωση του περιεχομένου της δικτυακής πύλης. 

 

Πρόσβαση για ΑΜΕΑ: Οι ψηφιακές υπηρεσίες που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο του έργου θα πρέπει να 
υιοθετούν την αρχή του «Σχεδιάζοντας για Όλους», εντάσσοντας προϋποθέσεις και όρους 
προσβασιμότητας σε ΤΠΕ για άτομα με αναπηρία βασιζόμενες σε διεθνώς αναγνωρισμένους κανόνες, τις 
οδηγίες προσβασιμότητας W3C και συγκεκριμένα στα Web Content Accessibility Guidelines (WAI/WCAG) 
Στο μέγιστό επίπεδο συμμόρφωσης «ΑΑA» (WGAG 2.0 level AAA). 

Χαρακτηριστικά Ασφάλειας 

Η ιστοσελίδα θα παρέχει ελεύθερο περιεχόμενο στους απλούς χρήστες και υπηρεσίες. Για το σκοπό αυτό 
θα διαθέτει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά ασφάλειας: 

 Πρόσβαση με πολλαπλά επίπεδα ελέγχου 

 Ασφαλή καταχώρηση και κρυπτογράφηση των κωδικών πρόσβασης 

 Σύστημα ελέγχου της ακεραιότητας των δεδομένων 

 Προστασία από δικτυακές εισβολές 

 Προστασία από ιούς, worms, Trojans, κλπ 

Η ανάπτυξη της ιστοσελίδας περιλαμβάνει τις παρακάτω 3 φάσεις: 

1. Συγκέντρωση και ανάλυση δεδομένων και απαιτήσεων 

2. Αρχική φάση ανάπτυξης της ιστοσελίδας. 

3. Τελική φάση ανάπτυξης της ιστοσελίδας. 

4.11 Τήρηση δημοσιότητας του έργου-προβολή στην ιστοσελίδα του Δήμου 

Στην παρούσα δράση θα αναπτυχθεί ένας διαδικτυακός  τόπος, όπου θα αναρτηθούν: 

 Τα πλήρη  στοιχεία της πράξης -  σύντομη περιγραφή, ανάλογης με το επίπεδο της στήριξης, 
στόχοι και αποτελέσματα, επισημαίνοντας τη χρηματοδοτική στήριξη από την Ένωση. 
 Φωτογραφικό και άλλο πολυμεσικό υλικό από την παραλία στην οποία θα εγκατασταθεί το 
σύστημα πρόσβασης  
 Οδηγίες πρόσβασης στην παραλία 
 ¨άλλες παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους επισκέπτες . 
 Ο δικτυακός τόπος υποχρεωτικά θα λειτουργεί συμπληρωματικά με τον υφιστάμενο δικτυακό 
τόπο του Δήμου  
 

Όσον αφορά τις προδιαγραφές του δικτυακού τόπου που θα αναπτυχθεί θα πρέπει να ικανοποιεί τις 
παρακάτω τουλάχιστον απαιτήσεις: 

 Ελκυστικό γραφικό περιβάλλον εναρμονισμένο με την αισθητική και το περιεχόμενο αυτού που 
παρουσιάζει. 
 Θα υποστηρίζονται τουλάχιστον δύο γλώσσες (Ελληνικά, Αγγλικά) ενώ θα υπάρχει πρόβλεψη για 
την υποστήριξη και άλλων γλωσσών αργότερα. 
 Όλες οι σελίδες θα πρέπει να έχουν τις κατάλληλες μετα-ιδιότητες (metadata attributes), έτσι 
ώστε να μπορούν να δεικτοδοτηθούν από τις μηχανές αναζήτησης. 
 Αδιάλειπτη λειτουργία κόμβου που θα εξασφαλίζει την συνεχή (24x7) και χωρίς προβλήματα, 
πρόσβαση των χρηστών στις παρεχόμενες υπηρεσίες. 





Σελίδα 121 από 136 

 

 Αξιοπιστία και απόδοση. 
 

Πρόσβαση για ΑΜΕΑ: Οι ψηφιακές υπηρεσίες που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο του έργου θα πρέπει να 

υιοθετούν την αρχή του «Σχεδιάζοντας για Όλους», εντάσσοντας προϋποθέσεις και όρους 

προσβασιμότητας σε ΤΠΕ για άτομα με αναπηρία βασιζόμενες σε διεθνώς αναγνωρισμένους κανόνες, τις 

οδηγίες προσβασιμότητας W3C και συγκεκριμένα στα Web Content Accessibility Guidelines (WAI/WCAG) 

Στο μέγιστό επίπεδο συμμόρφωσης «ΑΑA» (WGAG 2.0 level AAA). 

Χαρακτηριστικά Ασφάλειας 

Η ιστοσελίδα θα παρέχει ελεύθερο περιεχόμενο στους απλούς χρήστες και υπηρεσίες. Για το σκοπό αυτό 

θα διαθέτει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά ασφάλειας: 

 Πρόσβαση με πολλαπλά επίπεδα ελέγχου 
 Ασφαλή καταχώρηση και κρυπτογράφηση των κωδικών πρόσβασης 
 Σύστημα ελέγχου της ακεραιότητας των δεδομένων 
 Προστασία από δικτυακές εισβολές 
 Προστασία από ιούς, worms, Trojans, κλπ 
 

4.12 Εφαρμογή προσβασιμότητας στο κινητό (mobile app) 
 
Στα πλαίσια της δράσης θα υλοποιηθεί μία native εφαρμογή προσβασιμότητας σε κινητές συσκευές στις 
δύο δημοφιλέστερες πλατφόρμες κινητών συσκευών iOS και Android.  
Ειδικότερα οι εφαρμογές θα περιλαμβάνουν:  
Α. Γλώσσα. Ο χρήστης θα έχει τη δυνατότητα να επιλέγει την επιθυμητή γλώσσα ανάμεσα στις 2  
υποστηριζόμενες γλώσσες της εφαρμογής (Ελληνικά και Αγγλικά).  Η επιλογή της γλώσσας θα επηρεάζει 
τόσο την ίδια την εφαρμογή όσο και το περιεχόμενο που αυτή παρέχει στον τελικό χρήστη. Η εφαρμογή 
θα αναγνωρίζει κατά την εγκατάσταση της την προεπιλεγμένη γλώσσα της συσκευής αλλά ο χρήστης θα 
έχει και την επιλογή να αλλάξει από ειδικό μενού την γλώσσα σε αυτή που επιθυμεί.  

Β. Θέση.  Η εφαρμογή σε κάθε στιγμή θα αξιοποιεί την πληροφορία γεωεντοπισμού που παρέχει η 
συσκευή στην οποία εκτελείται και θα προσαρμόζει το περιεχόμενό της στη θέση της συσκευής και 
συνεπώς στη θέση του χρήστη,  αυτόματα μόλις εκείνος προσεγγίζει κάποιο σημείο ενδιαφέροντος 
σύμφωνα με την παραλία στην οποία βρίσκεται και σε τι υπάρχει γύρω του σαν σημείο ενδιαφέροντος. 

Γ.Η εφαρμογή θα παρέχει τη δυνατότητα κοινής χρήσης σχετικών δεδομένων (σχόλια ή παρατηρήσεις) 
μεταξύ ομάδων χρηστών. Στην περίπτωση αυτή το σύνολο της σχετικής πληροφορίας θα είναι διαθέσιμο 
στο MNK, οργανωμένο ανά θεματική ενότητα 

Δ. Η εφαρμογή θα προσφέρει την δυνατότητα διασύνδεσης του περιεχομένου αυτού και σχολίων των 
χρηστών με χώρους κοινωνικής δικτύωσης στους οποίους οι χρήστες κατέχουν λογαριασμούς,  όπως για 
παράδειγμα το Facebook και το Twitter.   

Ε.  Προσβασιμότητα ΑμεΑ. Η εφαρμογή θα εξασφαλίζει την πρόσβαση και ευχρηστία του περιεχομένου 
από άτομα με αναπηρίες  (ΑμεΑ), με χρήση των Accessibility Guidelines που προτείνουν οι κατασκευαστές 
του κάθε λειτουργικού που θα χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο του έργου και θα ληφθούν υπόψη οι ελέγξιμες 
Βέλτιστες Πρακτικές του Κινητού Παγκοσμίου Ιστού έκδοση 1.0 (Mobile Web Best Practices 1.0) και WCAG 
2.0. Σε αυτό το πλαίσιο, θα υπάρξει υποστήριξη φωνητικής πλοήγησης ή και εκφώνηση των κειμένων στα 
Ελληνικά και Αγγλικά η οποία να είναι ιδιαίτερα καταληπτή. 

ΣΤ.  Ο χρόνος εκκίνησης της και ο χρόνος απόκρισής της εφαρμογής στις διαφορετικές ενέργειες του 
χρήστη είναι αμελητέος δεδομένου ότι πρόκειται για native εφαρμογές με δεδομένο ότι στις περιπτώσεις 
των multitasking συστημάτων (πχ Android) άλλες εφαρμογές που εκτελούνται παράλληλα δεν 
καταναλώνουν το σύνολο των διαθέσιμων πόρων. 

Η ανάπτυξη των εφαρμογών περιλαμβάνει τις παρακάτω 3 φάσεις:  
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1. Συγκέντρωση και ανάλυση δεδομένων και απαιτήσεων 
2. Αρχική φάση ανάπτυξης των native εφαρμογών.  
3. Τελική φάση ανάπτυξης των native εφαρμογών.  

 
 

5 Τιμολόγιο  

Άρθρο 1 
Μη μόνιμη συναρμολογούμενη Διάταξη για την Αυτόνομη Πρόσβαση ΑμεΑ στη Θάλασσα 
Για την προμήθεια και πλήρη τοποθέτηση και θέση σε λειτουργία στην εκάστοτε παραλία 
μίας μη μόνιμης συναρμολογούμενης Διάταξης για την Αυτόνομη Πρόσβαση ΑμεΑ στη 
θάλασσα , σύμφωνα πρότυπα και βάσει των ειδικών απαιτήσεων των Τεχνικών 
Προδιαγραφών και των υπόλοιπων όρων δημοπράτησης.  
Τιμή ανά τεμάχιο 

 Ευρώ ολογράφως: Δεκαοκτώ χιλιάδες 

 Αριθμητικά: 18.000,00 € 

 

Άρθρο 2 
Διάδρομος Παραλίας για ΑμεΑ  
Για την προμήθεια και πλήρη τοποθέτηση στην εκάστοτε παραλία ενός τεμαχίου διαδρόμου 
παραλίας διαστάσεων πλάτους 1,5μ, σύμφωνα πρότυπα και βάσει των ειδικών απαιτήσεων 
των Τεχνικών Προδιαγραφών και των υπόλοιπων όρων δημοπράτησης.  
Τιμή ανά μέτρο 

 Ευρώ ολογράφως: Πενήντα πέντε ευρώ 

 Αριθμητικά: 55,00 € 

 

Άρθρο 3 
Χωροθέτηση-διαμόρφωση θέσεων parking  
Για τον ειδικά διαμορφωμένο χώρο στάθμευσης ΑμεΑ θα πρέπει να ισχύουν οι 

προδιαγραφές όπως αυτές ορίζονται από τις σχετικές οδηγίες (ΕΛΟΤ 1439_2013, ΥΠΕΚΑ – 

Σχεδιάζοντας για Όλους) και την απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωρ. και 

Δημοσίων Έργων (52907/2009 - ΦΕΚ 2621/Β/31-12-2009).  

Συγκεκριμένα :  

- Οι διαστάσεις των θέσεων στάθμευσης θα πρέπει να είναι 3,50μ.Χ 5,00 μ. η κάθε μία.  

- Μία από τις θέσεις στάθμευσης θα πρέπει να έχει διαστάσεις 4,50 Χ 6,60 μ. για να 

ικανοποιεί απαιτήσεις στάθμευσης αναπηρικών οχημάτων τύπου VAN ή πρόσβασης σε 

όχημα από το πίσω μέρος.  

- Σε περίπτωση που ο χώρος διαμορφώνεται πλησίον και παράλληλα με το πεζοδρόμιο, θα 

έχει μήκος 6,60m και πλάτος 3,00m.  

- Η στάθμη των χώρων στάθμευσης να συνδέεται απαραίτητα με την είσοδο ή/και με 

παρακείμενο πεζοδρόμιο με κεκλιμένα επίπεδα ελάχιστου πλάτους 1,20m.  

Τιμή για xωροθέτηση-διαμόρφωση ενός χώρου parking 

 Ευρώ ολογράφως: Χίλια πεντακόσια ευρώ 

 Αριθμητικά: 1.500,00 € 
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Άρθρο 4 
Πινακίδα σήμανσης  
Για την προμήθεια και πλήρη τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης η κατασκευή των οποίων 
διέπεται από τις πρότυπες τεχνικές προδιαγραφές κατασκευής πληροφοριακών πινακίδων( 
Π1-Π94) και πρόσθετων πινακίδων (Πρ1-Πρ18β) Αντανακλαστικότητας Πινακίδων Σήμανσης  
με ενδεικτικό χρησιμοποιούμενο τύπο μεμβράνης Τύπου Ι και επίπεδο φύλλου αλουμινίου 
κράματος AlMg2 πάχους 2-3’’. 
Ενδεικτικές διαστάσεις πινακίδων :  

 Πινακίδα για το χώρο στάθμευσης (60x40 εκ.)  
 Πινακίδα για χώρο αποδυτηρίων, ντους (60x40 εκ.) 
 Πινακίδα για WC (60x40 εκ.) 
 Πινακίδα για τη διάταξη αυτόνομης πρόσβασης ΑμεΑ στη θάλασσα (60x40 εκ.) 
 Πινακίδα συγχρηματοδότησης από το ΕπΑνεΚ ΕΣΠΑ με αναφορά και στο όνομα του 
Δικαιούχου (60x40 εκ.) 

 
Τοποθετούνται πάντα εκτός ελεύθερου πλάτους και ύψους της ζώνης όδευσης, σε ύψος 1.40 
- 1.60µ και φέρουν το Διεθνές Σύμβολο Προσβασιμότητας. Οι πινακίδες θα στηρίζονται σε 
στύλους οι οποίοι είναι μεμονωμένοι απλοί σωληνωτοί ορθοστάτες κυκλικής διατομής 2’’ 
ύψους 1,40-1,60 μ. Είναι φέροντα στοιχεία επί των οποίων στηρίζονται οι σχετικά μικρού 
μεγέθους πινακίδες (< 2m2). 
O στύλος θα έχει ειδική διαμόρφωση στο κάτω άκρο με διάνοιξη οπής απ’ όπου θα περνά 
χαλύβδινη ράβδος Φ12mm για την πάκτωση εντός του σκυροδέματος όταν θα γίνει η 
τοποθέτηση. Έπίσης θα φέρει ηλεκτροσυγκολλημένη κυκλική στεφάνη στέψης για την 
στερέωση της πινακίδας, με προδιατρημένες οπές Φ12mm για κοχλίες Φ9,5mm σε 
αποστάσεις 0,15 – 0,45 – 0,65 – 0,95m από το άκρο της κεφαλής του, και οπή στο κάτω άκρο 
για την διέλευση χαλύβδινης γαλβανισμένης ράβδου Φ14mm μήκους 40cm ή, εναλλακτικά, 
χαλύβδινη ηλεκτροσυγκολλημένη λάμα 10x20cm, για την σταθεροποίηση του στύλου έναντι 
συστροφής (περιλαμβάνεται η ράβδος ή η λάμα). 
Τιμή προμήθειας και πλήρους τοποθέτησης πινακίδας 

 Ευρώ ολογράφως: Τετρακόσια ευρώ 

 Αριθμητικά: 400,00 € 

 

Άρθρο 5 
Χημική Τουαλέτα για ΑμεΑ  
Για την προμήθεια και πλήρη τοποθέτηση στην εκάστοτε παραλία μίας χημικής τουαλέτας 
για ΑμεΑ, σύμφωνα πρότυπα και βάσει των ειδικών απαιτήσεων των Τεχνικών 
Προδιαγραφών και των υπόλοιπων όρων δημοπράτησης.  
Τιμή ανά τεμάχιο 

 Ευρώ ολογράφως: Τρεις χιλιάδες ευρώ 

 Αριθμητικά: 3.000,00 € 

 

Άρθρο 6 
Μη Μόνιμο Συναρμολογούμενο Αποδυτήριο – Ντουζ για ΑμεΑ  
Για την προμήθεια και πλήρη τοποθέτηση στην εκάστοτε παραλία ενός μη μόνιμου 
συναρμολογούμενου αποδυτηρίου- ντουζ  για ΑμεΑ, συμπεριλαμβανομένης της σύνδεσης 
με το δίκτυο νερού,  σύμφωνα πρότυπα και βάσει των ειδικών απαιτήσεων των Τεχνικών 
Προδιαγραφών και των υπόλοιπων όρων δημοπράτησης.  
Τιμή ανά τεμάχιο 

 Ευρώ ολογράφως: Πέντε χιλιάδες πεντακόσια ευρώ 

 Αριθμητικά: 5.500,00 € 
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Άρθρο 7 
Χώροι σκίασης 
Για την προμήθεια και πλήρη τοποθέτηση στην εκάστοτε παραλία ξύλινων μη μόνιμων 
συναρμολογούμενων χώρων σκίασης  (επιφάνειας μεγαλύτερης των 6,50 τετραγ. μέτρων η 
κάθε μια) 
 
Ο συναρμολογούμενος χώρος σκίασης θα πρέπει να έχει εξωτερικές διαστάσεις 2,5 μ. Χ 3,0 
μ. και ύψος 2,3 μέτρα και θα περιλαμβάνει:  

 Δάπεδο από σανίδια εμποτισμένης ξυλείας πάχους 21 χιλ. με διάκενα μεταξύ των 
μικρότερα των 7 χιλ.  

 Κιόσκι αποτελούμενο από τέσσερεις κάθετους δοκούς εμποτισμένης ξυλείας 
διατομής 70 Χ 70 χιλ. στερεωμένους στο δάπεδο με ειδικές μεταλλικές βάσεις και πέντε 
οριζόντιους δοκούς εμποτισμένης ξυλείας διατομής 70 Χ 70 χιλ. οι οποίοι συνδεδεμένοι 
μεταξύ τους θα αποτελούν την οροφή της κατασκευής.  

 Κάλυμμα της οροφής με υλικό σκίασης όπως καλαμωτή, ψάθα, πανί κλπ.  
Τιμή ανά τεμάχιο 

 Ευρώ ολογράφως: Εννιακόσια ευρώ 

 Αριθμητικά: 900,00 € 

 

Άρθρο 8 
Ξαπλώστρα παραλίας ξύλινη με στρώμα 
Για την προμήθεια και πλήρη τοποθέτηση στην εκάστοτε παραλία μίας ξαπλώστρας 
παραλίας ξύλινης με στρώμα, σύμφωνα πρότυπα και βάσει των ειδικών απαιτήσεων των 
Τεχνικών Προδιαγραφών και των υπόλοιπων όρων δημοπράτησης.  
Τιμή ανά τεμάχιο 

 Ευρώ ολογράφως: Εκατόν εξήντα ευρώ 

 Αριθμητικά: 160,00 € 

 

Άρθρο 9 
Ομπρέλα  
Για την προμήθεια και πλήρη τοποθέτηση στην εκάστοτε παραλία μίας ομπρέλας από ξύλο, 
σύμφωνα πρότυπα και βάσει των ειδικών απαιτήσεων των Τεχνικών Προδιαγραφών και των 
υπόλοιπων όρων δημοπράτησης.  
Τιμή ανά τεμάχιο 

 Ευρώ ολογράφως: Εκατόν είκοσι ευρώ 

 Αριθμητικά: 120,00 € 
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Άρθρο 
10 

Δημιουργία ψηφιακού ιστότοπου προσβασιμότητας 
Στην παρούσα δράση θα αναπτυχθεί ένας διαδικτυακός  τόπος, όπου θα αναρτηθούν: 
 Τα πλήρη  στοιχεία της πράξης -  σύντομη περιγραφή, ανάλογης με το επίπεδο της 
στήριξης, στόχοι και αποτελέσματα, επισημαίνοντας τη χρηματοδοτική στήριξη από την 
Ένωση. 
 Φωτογραφικό και άλλο πολυμεσικό υλικό από την παραλία στην οποία θα 
εγκατασταθεί το σύστημα πρόσβασης  
 Οδηγίες πρόσβασης στην παραλία 
 Άλλες παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους επισκέπτες . 
 Ο δικτυακός τόπος υποχρεωτικά θα λειτουργεί συμπληρωματικά με τον υφιστάμενο 
δικτυακό τόπο του Δήμου που αφορά την παροχή Τουριστικών πληροφοριών.  
 Επιπλέον υποχρεωτικά θα  παρέχεται μία εφαρμογή ψηφιακού οδηγού – χάρτη που 
θα προβάλλονται όλες οι τοποθεσίες που είναι προσβάσιμες για ΑΜΕΑ στην παραλία αλλά 
και πέριξ αυτής.  

 
Ο διαδικτυακός τόπος  θα αποτελεί το βασικό μέσο ανάδειξης της προσβασιμότητας στις 
παραλίες του Δήμου. Το υλικό θα παρουσιάζεται σε διακριτές ενότητες,. Όσον αφορά την 
πλοήγηση στο περιεχόμενο αυτή θα δομείται σε κατηγορίες υλικού, που θα προβάλλονται 
με την επιλογή τους πάνω σε χάρτη με διακριτό σημείο κάθε φορά. 

Όσον αφορά τις προδιαγραφές του δικτυακού τόπου που θα αναπτυχθεί θα πρέπει να 
ικανοποιεί τις παρακάτω τουλάχιστον απαιτήσεις: 

 Ελκυστικό γραφικό περιβάλλον εναρμονισμένο με την αισθητική και το περιεχόμενο 
αυτού που παρουσιάζει. 
 Εύχρηστους και κατανοητούς μηχανισμούς πλοήγησης για την περιήγηση του 
χρήστη στις σελίδες. 
 Ένα χάρτη των σελίδων που θα δείχνει την θεματική οργάνωση του δικτυακού 
τόπου. 
 Θα υποστηρίζονται τουλάχιστον δύο γλώσσες (Ελληνικά, Αγγλικά) ενώ θα υπάρχει 
πρόβλεψη για την υποστήριξη και άλλων γλωσσών αργότερα. 
 Όλες οι σελίδες θα πρέπει να έχουν τις κατάλληλες μετα-ιδιότητες (metadata 
attributes), έτσι ώστε να μπορούν να δεικτοδοτηθούν από τις μηχανές αναζήτησης. 
 Αδιάλειπτη λειτουργία κόμβου που θα εξασφαλίζει την συνεχή (24x7) και χωρίς 
προβλήματα, πρόσβαση των χρηστών στις παρεχόμενες υπηρεσίες. 
 Αξιοπιστία και απόδοση. 
 Διασφάλιση συστήματος πρόσβασης από τρίτους. 
 Επεκτασιμότητα: το σύστημα θα μπορεί να υποστηρίξει ενδεχόμενη διεύρυνση 
παρεχόμενων υπηρεσιών και επέκταση της δικτυακής υποδομής 
 Ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών, η οποία δεν θα πρέπει να επηρεάζεται 
από την σύνδεση νέων μελών στους δικτυακούς τόπους 
 Παρουσίαση περιεχομένου σε πραγματικό χρόνο. 
 Συνεχή ενημέρωση του περιεχομένου της δικτυακής πύλης. 

 
Πρόσβαση για ΑΜΕΑ: Οι ψηφιακές υπηρεσίες που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο του έργου 
θα πρέπει να υιοθετούν την αρχή του «Σχεδιάζοντας για Όλους», εντάσσοντας 
προϋποθέσεις και όρους προσβασιμότητας σε ΤΠΕ για άτομα με αναπηρία βασιζόμενες σε 
διεθνώς αναγνωρισμένους κανόνες, τις οδηγίες προσβασιμότητας W3C και συγκεκριμένα 
στα Web Content Accessibility Guidelines (WAI/WCAG) Στο μέγιστό επίπεδο συμμόρφωσης 
«ΑΑA» (WGAG 2.0 level AAA). 

Χαρακτηριστικά Ασφάλειας 

Η ιστοσελίδα θα παρέχει ελεύθερο περιεχόμενο στους απλούς χρήστες και υπηρεσίες. Για το 
σκοπό αυτό θα διαθέτει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά ασφάλειας: 

 Πρόσβαση με πολλαπλά επίπεδα ελέγχου 
 Ασφαλή καταχώρηση και κρυπτογράφηση των κωδικών πρόσβασης 
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 Σύστημα ελέγχου της ακεραιότητας των δεδομένων 
 Προστασία από δικτυακές εισβολές 
 Προστασία από ιούς, worms, Trojans, κλπ 
 
Η ανάπτυξη της ιστοσελίδας περιλαμβάνει τις παρακάτω 3 φάσεις:  

 
1. Συγκέντρωση και ανάλυση δεδομένων και απαιτήσεων 
2. Αρχική φάση ανάπτυξης της ιστοσελίδας.  
3. Τελική φάση ανάπτυξης της ιστοσελίδας.  
Τιμή κατ’ αποκοπή 

 Ευρώ ολογράφως: Τρεις χιλιάδες πεντακόσια ευρώ 

 Αριθμητικά: 3.500,00 € 

Άρθρο 11 
Εφαρμογή προσβασιμότητας στο κινητό (mobile app) 
Στα πλαίσια της δράσης θα υλοποιηθεί μία native εφαρμογή προσβασιμότητας σε κινητές 
συσκευές στις δύο δημοφιλέστερες πλατφόρμες κινητών συσκευών iOS και Android.  
Ειδικότερα οι εφαρμογές θα περιλαμβάνουν:  
Α. Γλώσσα. Ο χρήστης θα έχει τη δυνατότητα να επιλέγει την επιθυμητή γλώσσα ανάμεσα 
στις 2  υποστηριζόμενες γλώσσες της εφαρμογής (Ελληνικά και Αγγλικά).  Η επιλογή της 
γλώσσας θα επηρεάζει τόσο την ίδια την εφαρμογή όσο και το περιεχόμενο που αυτή 
παρέχει στον τελικό χρήστη. Η εφαρμογή θα αναγνωρίζει κατά την εγκατάσταση της την 
προεπιλεγμένη γλώσσα της συσκευής αλλά ο χρήστης θα έχει και την επιλογή να αλλάξει 
από ειδικό μενού την γλώσσα σε αυτή που επιθυμεί.  
Β. Θέση.  Η εφαρμογή σε κάθε στιγμή θα αξιοποιεί την πληροφορία γεωεντοπισμού που 
παρέχει η συσκευή στην οποία εκτελείται και θα προσαρμόζει το περιεχόμενό της στη 
θέση της συσκευής και συνεπώς στη θέση του χρήστη,  αυτόματα μόλις εκείνος 
προσεγγίζει κάποιο σημείο ενδιαφέροντος σύμφωνα με την παραλία στην οποία βρίσκεται 
και σε τι υπάρχει γύρω του σαν σημείο ενδιαφέροντος. 
Γ.Η εφαρμογή θα παρέχει τη δυνατότητα κοινής χρήσης σχετικών δεδομένων (σχόλια ή 
παρατηρήσεις) μεταξύ ομάδων χρηστών. Στην περίπτωση αυτή το σύνολο της σχετικής 
πληροφορίας θα είναι διαθέσιμο στο MNK, οργανωμένο ανά θεματική ενότητα 
Δ. Η εφαρμογή θα προσφέρει την δυνατότητα διασύνδεσης του περιεχομένου αυτού και 
σχολίων των χρηστών με χώρους κοινωνικής δικτύωσης στους οποίους οι χρήστες 
κατέχουν λογαριασμούς,  όπως για παράδειγμα το Facebook και το Twitter.   
Ε.  Προσβασιμότητα ΑμεΑ. Η εφαρμογή θα εξασφαλίζει την πρόσβαση και ευχρηστία του 
περιεχομένου από άτομα με αναπηρίες  (ΑμεΑ), με χρήση των Accessibility Guidelines που 
προτείνουν οι κατασκευαστές του κάθε λειτουργικού που θα χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο 
του έργου και θα ληφθούν υπόψη οι ελέγξιμες Βέλτιστες Πρακτικές του Κινητού 
Παγκοσμίου Ιστού έκδοση 1.0 (Mobile Web Best Practices 1.0) και WCAG 2.0. Σε αυτό το 
πλαίσιο, θα υπάρξει υποστήριξη φωνητικής πλοήγησης ή και εκφώνηση των κειμένων στα 
Ελληνικά και Αγγλικά η οποία να είναι ιδιαίτερα καταληπτή. 
ΣΤ.  Ο χρόνος εκκίνησης της και ο χρόνος απόκρισής της εφαρμογής στις διαφορετικές 
ενέργειες του χρήστη είναι αμελητέος δεδομένου ότι πρόκειται για native εφαρμογές με 
δεδομένο ότι στις περιπτώσεις των multitasking συστημάτων (πχ Android) άλλες 
εφαρμογές που εκτελούνται παράλληλα δεν καταναλώνουν το σύνολο των διαθέσιμων 
πόρων. 
Η ανάπτυξη των εφαρμογών περιλαμβάνει τις παρακάτω 3 φάσεις:  
1. Συγκέντρωση και ανάλυση δεδομένων και απαιτήσεων 
2. Αρχική φάση ανάπτυξης των native εφαρμογών.  
3. Τελική φάση ανάπτυξης των native εφαρμογών.  
Τιμή κατ’ αποκοπή 

 Ευρώ ολογράφως: Τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια ευρώ 

 Αριθμητικά: 4.400,00 € 
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Άρθρο 12 
Τήρηση δημοσιότητας του έργου-προβολή στην ιστοσελίδα του Δήμου 
Ανάπτυξη διαδικτυακού τόπου, όπου θα αναρτηθούν: 

 Τα πλήρη  στοιχεία της πράξης -  σύντομη περιγραφή, ανάλογης με το επίπεδο της 
στήριξης, στόχοι και αποτελέσματα, επισημαίνοντας τη χρηματοδοτική στήριξη από 
την Ένωση. 
 Φωτογραφικό και άλλο πολυμεσικό υλικό από την παραλία στην οποία θα 
εγκατασταθεί το σύστημα πρόσβασης  
 Οδηγίες πρόσβασης στην παραλία 
 ¨άλλες παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους επισκέπτες . 
 Ο δικτυακός τόπος υποχρεωτικά θα λειτουργεί συμπληρωματικά με τον 
υφιστάμενο δικτυακό τόπο του Δήμου  
 

Όσον αφορά τις προδιαγραφές του δικτυακού τόπου που θα αναπτυχθεί θα πρέπει να 
ικανοποιεί τις παρακάτω τουλάχιστον απαιτήσεις: 

 Ελκυστικό γραφικό περιβάλλον εναρμονισμένο με την αισθητική και το 
περιεχόμενο αυτού που παρουσιάζει. 
 Θα υποστηρίζονται τουλάχιστον δύο γλώσσες (Ελληνικά, Αγγλικά) ενώ θα υπάρχει 
πρόβλεψη για την υποστήριξη και άλλων γλωσσών αργότερα. 
 Όλες οι σελίδες θα πρέπει να έχουν τις κατάλληλες μετα-ιδιότητες (metadata 
attributes), έτσι ώστε να μπορούν να δεικτοδοτηθούν από τις μηχανές αναζήτησης. 
 Αδιάλειπτη λειτουργία κόμβου που θα εξασφαλίζει την συνεχή (24x7) και χωρίς 
προβλήματα, πρόσβαση των χρηστών στις παρεχόμενες υπηρεσίες. 
 Αξιοπιστία και απόδοση. 
 

Πρόσβαση για ΑΜΕΑ: Οι ψηφιακές υπηρεσίες που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο του έργου 
θα πρέπει να υιοθετούν την αρχή του «Σχεδιάζοντας για Όλους», εντάσσοντας 
προϋποθέσεις και όρους προσβασιμότητας σε ΤΠΕ για άτομα με αναπηρία βασιζόμενες σε 
διεθνώς αναγνωρισμένους κανόνες, τις οδηγίες προσβασιμότητας W3C και συγκεκριμένα 
στα Web Content Accessibility Guidelines (WAI/WCAG) Στο μέγιστό επίπεδο συμμόρφωσης 
«ΑΑA» (WGAG 2.0 level AAA). 

 
Τιμή κατ’ αποκοπή 

 Ευρώ ολογράφως: Πεντακόσια ευρώ 

 Αριθμητικά: 500,00 € 

6 Γενικές Τεχνικές Υποχρεώσεις 
Κάθε ενδιαφερόμενος, που θα λάβει μέρος στο διαγωνισμό θα πρέπει να λάβει γνώση των 
ειδικών συνθηκών εργασίας και στην τιμή που θα προσφέρει θα περιλαμβάνονται η 
εγκατάσταση, οι ρυθμίσεις, η θέση σε λειτουργία και η εκπαίδευση του προσωπικού. Ειδικότερα 
θα πρέπει:  

Η συσκευή για την Αυτόνομη Πρόσβαση ΑμεΑ στη Θάλασσα θα είναι κατάλληλη για τουλάχιστον 
30 χρήσεις ημερησίως, χωρίς να παρουσιάζονται φαινόμενα υπερθέρμανσης σε οποιαδήποτε 
από τις υπομοvάδες της.  

Όλα τα πιστοποιητικά, βεβαιώσεις και λοιπά έγγραφα που αναφέρονται στην παρούσα τεχνική 
έκθεση θα πρέπει να προσκομιστούν από τον Ανάδοχο πριν την υπογραφής της σύμβασης με την 
Υπηρεσία για έλεγχο της πληρότητάς τους. (εκτός αυτών που ορίζει η πρόσκληση να  
προσκομιστούν με την προσφορά). Σε περίπτωση που αυτά δεν προσκομιστούν αυτομάτως θα 
αποκλείεται από τη διαδικασία.  

 Ο μηχανισμός αυτόνομης πρόσβασης να φέρει τη σήμανση «CE» κατά τα οριζόμενα στις κοινές 
Υπουργικές αποφάσεις του Υπουργείου Οικονομικών, Μεταφορών και Επικοινωνιών, Εθνικής 
Οικονομίας και Ανάπτυξης, που περιέχονται στα Φ.Ε.Κ. 688/Β/1994 και 992/Β/30-12-94.  
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Για όλα τα προς προμήθεια προϊόντα θα πρέπει να παρέχονται πιστοποιητικά ασφαλούς 
λειτουργίας και συμβατότητας με όρια ασφαλείας που επιβάλλονται από οδηγίες, κανονισμούς 
και νόρμες Ελληνικών και διεθνών (Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΗΠΑ) Οργανισμών (π.χ ΕΛΟΤ, ISO, EEC, 
νόρμες ΕΝ κλπ) σε σχέση με: 

Πρέπει να δοθούν από τον Ανάδοχο τεχνικά εγχειρίδια και οδηγίες ελέγχου, χρήσης και συντήρησης στην 
Ελληνική γλώσσα.  

Όλες οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, με τους κανόνες της τέχνης και της 
επιστήμης, χωρίς ελαττώματα, και οι χώροι θα παραδοθούν απαραίτητα καθαροί και απαλλαγμένοι από 
άχρηστα υλικά, τα οποία θα απομακρυνθούν εκτός του χώρου εγκατάστασης της διάταξης.  

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να δέχεται τις υποδείξεις της επιτροπής παραλαβής και του αρμόδιου 
μηχανικού της Υπηρεσίας κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών και να τους ενημερώνει για 
οποιοδήποτε θέμα ανακύπτει.  

7 Εγγυήσεις - Συντήρηση - Υποχρεώσεις αναδόχου 
Η Ανάδοχος εταιρεία θα παρέχει γραπτή εγγύηση τουλάχιστον δύο (2) ετών για την καλή λειτουργία τόσο 
των μηχανικών μερών όσο και των ηλεκτρονικών συστημάτων.  

Στην προσφορά του Αναδόχου θα περιλαμβάνεται και η συντήρηση του μηχανισμού χωρίς πρόσθετη 
χρέωση για την πρώτη περίοδο λειτουργίας, μέχρι την απόσυρσή από την ακτή ή για διάστημα ενός έτους. 
Στη διάρκεια αυτή ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παρέχει κατ' ελάχιστον μια (ανά μήνα) τακτική 
προληπτική συντήρηση κάθε συστήματος. Επιπλέον, υποχρεούται να προβαίνει στην αποκατάσταση 
οποιασδήποτε βλάβης ή άλλης λειτουργικής ανωμαλίας του εξοπλισμού, ή/και σύστημα, ή/και στην 
αντικατάσταση ( εφ' όσον απαιτείται ) μέρους ή του συνόλου αυτών χωρίς καμία πρόσθετη δαπάνη για 
την Υπηρεσία. Το κόστος όλων των αναλωσίμων, ανταλλακτικών, λιπαντικών, μικρο-υλικών, κλπ βαρύνει 
τον Ανάδοχο.  

Η παράδοση και η εγκατάσταση στην παραλία θα γίνει με δαπάνες του προμηθευτή στα Ψαρά.  

8 Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 
Παρακάτω παρουσιάζεται ενδεικτικά το κόστος για τα επιμέρους σημεία της παραπάνω πρότασης: 

ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΑΛΙΑ ΔΕΗ 

α/α 
Αριθ. 

Άρθρου 
Περιγραφή 

Τιμή 
Μονάδος 

Ποσότ
ητα 

Σύνολο 

1 1 
Διάταξη για την αυτόνομη πρόσβαση ΑμεΑ στη 
θάλασσα 

18.000,00 € 1 18.000,00 € 

2 2 
Διάδρομος ξύλινος για ΑμεΑ πλάτους 1.5 
μέτρων 

55,00 € 70 3.850,00 € 

3 3 Χωροθέτηση-διαμόρφωση θέσεων parking 1.500,00 € 1 1.500,00 € 

4 4 Πληροφοριακές πινακίδες - Σήμανση 400,00 € 5 2.000,00 € 

5 5 Χημική Τουαλέτα για ΑμεΑ 3.000,00 € 1 3.000,00 € 

6 6 
Μη Μόνιμο Συναρμολογούμενο Αποδυτήριο – 
Ντουζ για ΑμεΑ 

5.500,00 € 1 5.500,00 € 

7 7 Χώροι σκίασης (επιφάνειας 6,50 τετραγ. μέτρ.) 900,00 € 5 4.500,00 € 

10 10 
Δημιουργία ψηφιακού ιστότοπου 
προσβασιμότητας 

3.500,00 € 1 3.500,00 € 

11 11 
Εφαρμογή προσβασιμότητας στο κινητό (mobile 
app) 

4.400,00 € 1 4.400,00 € 

12 12 
Τήρηση δημοσιότητας του έργου-προβολή στην 
ιστοσελίδα του Δήμου 

500,00 € 1 500,00 € 

 

Μερικό Σύνολο 46.750,00 € 

Φ.Π.Α. 24% 11.220,00 € 

Συνολικό ποσό 57.970,00 € 
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ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΤΩ ΓΙΑΛΟΣ 

α/α 
Αριθ. 

Άρθρου 
Περιγραφή 

Τιμή 
Μονάδος 

Ποσότ
ητα 

Σύνολο 

1 1 
Διάταξη για την αυτόνομη πρόσβαση ΑμεΑ στη 
θάλασσα 

18.000,00 € 1 18.000,00 € 

2 2 
Διάδρομος ξύλινος για ΑμεΑ πλάτους 1.5 
μέτρων 

55,00 € 50 2.750,00 € 

3 3 Χωροθέτηση-διαμόρφωση θέσεων parking 1.500,00 € 1 1.500,00 € 

4 4 Πληροφοριακές πινακίδες - Σήμανση 400,00 € 5 2.000,00 € 

5 5 Χημική Τουαλέτα για ΑμεΑ 3.000,00 € 1 3.000,00 € 

6 6 
Μη Μόνιμο Συναρμολογούμενο Αποδυτήριο – 
Ντουζ για ΑμεΑ 

5.500,00 € 1 5.500,00 € 

7 7 Χώροι σκίασης (επιφάνειας 6,50 τετραγ. μέτρ.) 900,00 € 5 4.500,00 € 

8 8 Ξαπλώστρα παραλίας ξύλινη με στρώμα 160,00 € 10 1.600,00 € 

9 9 Ομπρέλες παραλίας ξύλινες 120,00 € 10 1.200,00 € 

 

Μερικό Σύνολο 40.050,00 € 

Φ.Π.Α. 24% 9.612,00 € 

Συνολικό ποσό 49.662,00 € 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Σχέδιο Σύμβασης 

                                                

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
Δ Η Μ Ο Σ    Χ Ι Ο Υ 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΗΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

                Ταχ.Δ/νση : Κανάρη 18, Χίος 

Χίος,    …………… 2019 
Αριθ. πρωτ.: ………….... 

 
 

       Αρμοδ. Υπ/λος  : Χαμέτης Ιωάννης  
       Τηλέφωνο         : +30 22713 51713 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
 

     Σήμερα την ………………… και ώρα ……….. στο Δημοτικό Κατάστημα Χίου μεταξύ των : 
1. Δήμου Χίου, νομίμως εκπροσωπούμενου από το Δήμαρχο Χίου Βουρνού Εμμανουήλ και 
2. ………………………..……. με  το διακριτικό τίτλο «……………………..», που εδρεύει 
……………………………….. (Δ/νση ………………………….. ΑΦΜ:…………………, ΔΟΥ: ……………..), 
νομίμως εκπροσωπούμεν…. από τον …………………………………………………….…..  
στ..… οποί….. κατακυρώθηκε η σύμβαση για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΜΕΑ ΣΕ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ: ΧΙΟΥ, 
ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ ΚΑΙ ΨΑΡΩΝ» - ΤΜΗΜΑ …: «……………………………………………….», σύμφωνα με την 
υπ’ αριθ. ................ απόφαση της Οικονομικής επιτροπής, συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα : 

O Δήμαρχος ως εκπρόσωπος του Δήμου, έχοντας υπόψη:   
1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»   
2) Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Δημοτικού & Κοινοτικού Κώδικα του Ν.3463/2006  
3) Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων προμηθειών και υπηρεσιών» (Προσαρμογή 

στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) 
4) την 1/2018 Μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δ. Χίου με τίτλο «Δημιουργία Ολοκληρωμένων 

Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών σε τέσσερις παραλίες του Δήμου» 
5) Την από 9/2/2018 Μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δ. Χίου με τίτλο «Ολοκληρωμένη πρόσβαση 

ΑμΕΑ σε παραλίες του Δ. Οινουσσών» 
6) Την 1/2018 Μελέτης του Δ. Ψαρών με τίτλο «Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών 

Προσβάσιμων Παραλιών νήσου Ψαρών» 
7) Την από 2/3/2018 Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ των Δήμων Χίου και Οινουσσών για την 

υλοποίηση της Πράξης «Ολοκληρωμένη πρόσβαση ΑμΕΑ σε παραλίες του Δ. Οινουσσών» 
8) Την από 9/2/2018 Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ των Δήμων Χίου και Ψαρών για την υλοποίηση 

της Πράξης «Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Παραλιών νήσου Ψαρών» 
9) Τα πρωτογενή αιτήματα για την εκτέλεση της παρούσας προμήθειας, τα οποία καταχωρήθηκαν στο 

Κεντρικό Μητρώο Δημόσιων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 18REQ003355402, 18REQ003827147 και 
18REQ003827040 

10) Την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 3926/1257/Α3/29-6-2018 της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης 
Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΑ, που περιλαμβάνει το υποέργο Νο 1 «Δημιουργία Ολοκληρωμένων 
Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών σε τέσσερις παραλίες του Δήμου» της Πράξης 
«Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών σε τέσσερις 
παραλίες του Δήμου», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα 
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020». 

11) Την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 5620/1842/Α3/18-9-2018 της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης 
Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΑ, που περιλαμβάνει το υποέργο Νο 1 «Ολοκληρωμένη πρόσβαση ΑΜΕΑ 
σε παραλίες του Δ. Οινουσσών» της Πράξης «Ολοκληρωμένη πρόσβαση ΑΜΕΑ σε παραλίες του Δ. 
Οινουσσών», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα 
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020». 

12) Την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 5622/1843/Α3/18-9-2018 της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης 
Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΑ, που περιλαμβάνει το υποέργο Νο 1 «Δημιουργία ολοκληρωμένων 
τουριστικών προσβάσεων παραλιών νήσου Ψαρών» της Πράξης «Δημιουργία ολοκληρωμένων 
τουριστικών προσβάσεων παραλιών νήσου Ψαρών», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020».  
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13) Τις αρ. 441/2018, 696/2018 και 697/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Χίου περί αποδοχή 
ένταξης στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» και 
τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος και Προϋπολογισμού, 

14) Την με αριθ. πρωτ. 3840/8-2-2019 απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης η οποία αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ 
με ΑΔΑ: Ψ9ΠΟΩΗΝ-Ζ9Κ, με την οποία εγκρίθηκε και διατέθηκε πίστωση ποσού 239.925,82 € από τον 
ΚΑ Δαπανών 64-7341.068 «Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων 
Προορισμών σε τέσσερις παραλίες του Δήμου», καθώς και την βεβαίωση του Π.Ο.Υ. για την ύπαρξη του 
διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ.1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη 
δέσμευση στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 407 

15) Την με αριθ. πρωτ. 3876/8-2-2019 απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης η οποία αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ 
με ΑΔΑ: ΩΜΤ2ΩΗΝ-ΖΨΞ, με την οποία εγκρίθηκε και διατέθηκε πίστωση ποσού 107.229,00 € από τον 
ΚΑ Δαπανών 64-7341.089 «Ολοκληρωμένη πρόσβαση ΑΜΕΑ σε παραλίες του Δ. Οινουσσών», καθώς 
και την βεβαίωση του Π.Ο.Υ. για την ύπαρξη του διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων 
της παρ.1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της 
αντίστοιχης πίστωσης με α/α 412 

16) Την με αριθ. πρωτ. 3878/8-2-2019 απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης η οποία αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ 
με ΑΔΑ: 624ΠΩΗΝ-8ΔΨ, με την οποία εγκρίθηκε και διατέθηκε πίστωση ποσού 107.632,00 € από τον 
ΚΑ Δαπανών 64-7341.069 «Δημιουργία ολοκληρωμένων τουριστικών προσβάσεων παραλιών νήσου 
Ψαρών», καθώς και την βεβαίωση του Π.Ο.Υ. για την ύπαρξη του διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των 
προϋποθέσεων της παρ.1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στο οικείο Μητρώο 
Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 413 

17) Τις με αριθ. πρωτ. 1978/Β3/402/26-3-2019, 1978/Β3/403/26-3-2019 και 1978/Β3/401/26-3-2019 αποφάσεις 
της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία», 
με τις οποίες διατυπώνεται η Θετική Γνώμη της για το υποβληθέν από το Δήμο Χίου σχέδιο του τεύχους 
δημοπράτησης του παρόντος έργου και τη διαδικασία σύμφωνα με την οποία θα προκηρυχθεί. 

18) την 152/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χίου με την οποία εγκρίθηκαν οι 
τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι του διαγωνισμού,  

19) την υπ’ αριθ.  …………./…-4-2018 διακήρυξη διαγωνισμού, 
20) την ……/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χίου με την οποία έγινε η κατακύρωση 

του αποτελέσματος του διαγωνισμού στον δεύτερο των συμβαλλομένων και  
21) την  με Α.Π. ……………… απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, 

Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία», με την οποία διατυπώνεται η Θετική Γνώμη της για το παρόν 
υποβληθέν από το Δήμο Χίου  σχέδιο σύμβασης 

αναθέτει στον δεύτερο των συμβαλλομένων, αποκαλούμενο στο εξής ως Ανάδοχος, την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΜΕΑ ΣΕ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΤΩΝ 
ΔΗΜΩΝ: ΧΙΟΥ, ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ ΚΑΙ ΨΑΡΩΝ» - ΤΜΗΜΑ …: «……………………………………………….», 
όπως παρακάτω : 

 
Άρθρο 1 

Αντικείμενο 
 

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΜΕΑ ΣΕ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ: ΧΙΟΥ, ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ ΚΑΙ 
ΨΑΡΩΝ» - ΤΜΗΜΑ …: «……………………………………………….», σύμφωνα με τους όρους και τις 
προδιαγραφές της σχετικής διακήρυξης, των σχετικών Μελετών και της προσφοράς της αναδόχου.  
 

Άρθρο 2 
Διάρκεια σύμβασης – Χρόνος, τρόπος και τόπος παράδοσης υλικών 

 
1. Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης ορίζεται σε τρεις (3) μήνες από την υπογραφή της. 
 
2. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει/τοποθετήσει τα υλικά στις θέσεις που αναλυτικά ορίζονται στις 
ανωτέρω αναφερόμενες Μελέτες και στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ της διακήρυξης. 
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού 
συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις  προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση 
που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι 
ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη 
παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016. 
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3. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει 
ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. 
 
4. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη υποδοχής 
των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, 
τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 
Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει 
στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η 
ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας 
προσκομίστηκε. 
 

Άρθρο 3 
Αμοιβή – Τρόπος πληρωμής 

 
1. Η αμοιβή του αναδόχου προκύπτει σύμφωνα με την προσφορά του που είναι ………………. άνευ ΦΠΑ 
(……….……. με ΦΠΑ) 
 
2. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο:  

 Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών και την πλήρη 
λειτουργικότητα των παραδοτέων ανά τμήμα 

3. Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και 
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και 
κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον 
έλεγχο και την πληρωμή. 
 
2. Τον 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. 4412/2016  

γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και  κρατήσεων της 
αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 
(άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016) 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ 
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 
εισοδήματος. 
 

Άρθρο 4 
Χρηματοδότηση της σύμβασης 

 
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, Κωδ. ΣΑΕ 1551. Για 
την κάλυψη της δαπάνης της παρούσας σύμβασης έχει δεσμευτεί πίστωση ………………. ευρώ σε βάρος του 
ΚΑ 64-7341.0….. με τίτλο «………………………………………………….» του προϋπολογισμού και εγκρίθηκε 
η έκδοση της Α.Α.Υ. Α-……../….-….-2019, επί της οποίας υπάρχει βεβαίωση του Προϊσταμένου της 
Οικονομικής Υπηρεσίας, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του 
άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης. 
 

Άρθρο 5 
Υποχρεώσεις αναδόχου – Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι: 
α) τηρεί και θα εξακολουθήσει να τηρεί κατά την εκτέλεση της σύμβασης τις υποχρεώσεις του που απορρέουν 
από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν 
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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 της παρούσας σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και 
υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους   
β) δεν θα ενεργήσει αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ’ όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης 
γ) λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξει την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν 
χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 
 
Για την καλή εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος κατέθεσε την υπ΄ αριθ. …………. εγγυητική επιστολή 
ποσού …………….. ευρώ του ……………………………………… για την καλή εκτέλεση της παρούσης. 
Η ανωτέρω εγγύηση καλής εκτέλεσης έχει θέση ποινικής ρήτρας και θα επιστραφεί στο προμηθευτή 
μετά την πλήρη και κανονική εκτέλεση των όρων της παρούσης. Η εγγύηση  καλής  εκτέλεσης  
προβλέπει  ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της, το οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος  
χαρτοσήμου. Σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου υπόκειται και το τυχόν οφειλόμενο ποσό λόγω επιβολής 
προστίμου. 
 

Άρθρο 6 
Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις 

1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος   από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει 
από αυτήν, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, 
εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή συντηρήσει 
αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται 
στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016. 
 
Δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν: 
α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση. 
β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας 
Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται, με απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον 
ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, η ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 
Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός του 
αναδόχου από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων. 

2.  Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι 
λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται 
πρόστιμο  5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 
Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, 
χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που 
παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας 
αυτών. 
Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή 
αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση του 
αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα 
στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος 
φόρτωσης - παράδοσης. 

 
Άρθρο 7 

Υπεργολαβία 
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.  
2. Ο Ανάδοχος με το από …… έγγραφό του, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα, και σύμφωνα με τον υπ’ 
αριθ. 2.4.3.2 όρο της διακήρυξης ενημέρωσε το Δήμο για το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους 
νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση της σύμβασης. 
Υποχρεούται να γνωστοποιεί στο Δήμο 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. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με 
υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής 
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στο Δήμο, 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 στο Δήμο κατά την ως άνω διαδικασία. 
   

Άρθρο 8 
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 του αρμοδίου οργάνου. 
Δηλώνεται ρητώς ότι καμία αύξηση οικονομικού αντικειμένου για οποιονδήποτε λόγο δεν δύναται να 
συμφωνηθεί σε περίπτωση τροποποίηση της σύμβασης. Σε κάθε περίπτωση για οποιανδήποτε τροποποίηση 
της σύμβασης απαιτείται προηγουμένως η έγκριση της ΕΥΔ/ΕΠΑΝΕΚ.     

 
Άρθρο 9 

Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 
Ο Δήμος 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 της διακήρυξης 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. 
 

Άρθρο 10 
Επίλυση Διαφορών – Εφαρμοστέο Δίκαιο 

1. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της ………../…-4-
2019 διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 
 
2. Η σύμβαση διέπεται από το ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών, που ενδεχομένως προκύψουν 
σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της σύμβασης ή εξ αφορμής της, ο Δήμος και ο 
ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής 
πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. 
 
3. 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 Δημοτικό 
Συμβούλιο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. 
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 
 

Άρθρο 11 
Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών 

1. H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που συγκροτούνται 
σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16   σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του 
ως άνω νόμου. Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος 
και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών γίνεται με 
μακροσκοπικό έλεγχο. 
Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο. 
Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα σύμφωνα με την παρ.3 
του άρθρου 208 του ν. 4412/16. 
Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται 
υποχρεωτικά και στους αναδόχους. 
Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση τους 
ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για 
επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα 
σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο. 
Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που  διενεργήθηκαν 
από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως εξέταση κατ’ έφεση 
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των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την γνωστοποίηση σε 
αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης,  με τον τρόπο  που περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 
208 του Ν.4412/16. 
Το αποτέλεσμα  της κατ’ έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη. 
Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα 
αποτελέσματα της κατ’ έφεση εξέτασης. 
 
2. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται εντός 
τριάντα (30) ημερών. Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν 
πραγματοποιηθεί από την επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι 
η παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δήμου.  

Άρθρο 12 
Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση 

1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να 
εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή 
προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 
 
2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την 
αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος 
θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και 
εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 
 
3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3  του 
άρθρου 213 του ν. 4412/2016. 
 

Άρθρο 13 
Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας 

Ο χρόνος εγγυημένης λειτουργίας της προμήθειας, μετρούμενος από της ημερομηνίας της οριστικής 
παραλαβής του συνόλου της προμήθειας, καθορίζεται σε δύο (2) έτη.  
Ο ανάδοχος μετά την οριστική ποιοτική παραλαβή του συνολικού αντικειμένου της σύμβασης (και πριν την 
επιστροφή της εγγύησης καλής εκτέλεσης) υποχρεούται να προσκομίσει εγγύηση καλής λειτουργίας του 
άρθρου 4.1 της διακήρυξης (άρθρο 72 παρ. 2 του ν. 4412/2016), ύψους …………. €  και η οποία θα 
περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία που ορίζονται στο άρθρο 2.1.5 της διακήρυξης. 
Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία του 
αντικειμένου της προμήθειας Επίσης, οφείλει κατά το χρόνο της εγγυημένης λειτουργίας να προβαίνει στην 
προβλεπόμενη συντήρηση και να αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη με τρόπο και σε χρόνο που 
περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές και στα λοιπά τεύχη της σύμβασης. 
Για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου η επιτροπή 
παρακολούθησης και παραλαβής, προβαίνει στον απαιτούμενο έλεγχο της συμμόρφωσης του αναδόχου στα 
προβλεπόμενα στην σύμβαση για την εγγυημένη λειτουργία καθ’ όλον τον χρόνο ισχύος της τηρώντας 
σχετικά πρακτικά. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις, 
επιτροπή εισηγείται στο αποφαινόμενο όργανο της σύμβασης την έκπτωση του αναδόχου. 
Μέσα σε ένα (1) μήνα από την λήξη του προβλεπόμενου χρόνου της εγγυημένης λειτουργίας η επιτροπή 
παρακολούθησης και παραλαβής συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής της εγγυημένης λειτουργίας, 
στο οποίο αποφαίνεται για την συμμόρφωση του αναδόχου στις απαιτήσεις της σύμβασης. Σε περίπτωση μη 
συμμόρφωσης, ολικής ή μερικής, του αναδόχου, το συλλογικό όργανο μπορεί να προτείνει την ολική ή 
μερική κατάπτωση της εγγυήσεως καλής λειτουργίας που προβλέπεται στο άρθρο 4.1 της διακήρυξης. Το 
πρωτόκολλο εγκρίνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο. 
 

Άρθρο 14 
Λύση της σύμβασης 

Με την επιφύλαξη του άρθρου 9 της παρούσας, η σύμβαση λύεται με την πάροδο της ημερομηνίας διάρκειας 
της, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της παρούσας. 
 
Αφού συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση σε τρία (3) αντίτυπα, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε ως ακολούθως 
από τα συμβαλλόμενα μέρη. 
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ΟΙ   ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΧΙΟΥ 

 

 

 

 

ΒΟΥΡΝΟΥΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 
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