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    Η Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ, Π.Ε. Αξγνιίδαο απεπζχλεη πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα 

πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε κεηαιιηθψλ γαιβαληζκέλσλ θεξθίδσλ θαη πιαζηηθψλ θαζηζκάησλ ζην γήπεδν 

Ληκλψλ ηνπ Δήκνπ Άξγνπο Μπθελψλ, ζχκθσλα κε ην Ν.4412/2016, κε ηε δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο 

αλάζεζεο.  

Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 19.940,00 € ρσξίο ΦΠΑ θαη αθνξά: 

 

A/A Πεπιγπαθή Είδοςρ 
Μονάδα 

Μέηπηζηρ  
Ποζψηηηα 

Σιμή 
Μονάδαρ 

(€) 

Δαπάνη 
(€) 

1 
Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε κεηαιιηθήο θεξθίδαο 
210 ζέζεσλ, κεηά ηε ζχληαμε θαη έγθξηζε 
κειέηεο ζηαηηθήο επάξθεηαο 

ηεκάρηα 1 17.000,00 17.000,00 

2 
Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε πιαζηηθψλ 
θαζηζκάησλ ηππνπνηεκέλα, θαηάιιεια γηα 
ηνπνζέηεζε ζε αγσληζηηθνχο ρψξνπο 

ηεκάρηα 210 14 2.940,00 

        ΤΝΟΛΟ 19.940,00 

        ΦΠΑ 24%  4.785,60 

        
ΓΕΝΙΚΟ 

ΤΝΟΛΟ 
24.725,60 

 

     

Οη ζπκκεηέρνληεο ζα ππνβάινπλ: 

1. Οικονομική πποζθοπά ζε ηιμή μονάδαρ ηεμασίος, πος θα είναι ζωμθυνη με ηιρ 

πποδιαγπαθέρ ηος παπαπηήμαηορ Ι ηηρ παποωζαρ  

2. Τπεωθςνη δήλυζη ζηην οποία θα αναθέπει ψηι ηα είδη ηηρ οικονομικήρ ηος 

πποζθοπάρ είναι ζωμθυνα με ηιρ ηεσνικέρ πποδιαγπαθέρ ηηρ απψ …../…/21 
Ππψζκληζηρ εκδήλυζηρ ενδιαθέπονηορ ηηρ Π.Ε. Απγολίδαρ, ηιρ οποίερ και αποδέσεηαι 

πλήπυρ και ανεπιθωλακηα και ψηι η οικονομική ηος πποζθοπά ιζσωει για σπονικψ 
διάζηημα 3 μηνϊν απψ ηην ςποβολή ηηρ. 

3. Εγγωηζη ζςμμεηοσήρ ωτοςρ 398,80 € (ποζοζηψ 2% ηος πποχπολογιζμοω) , ζωμθυνα 

με ηο απθ.72 ηος ν.4412/16 και ηο παπάπηημα εγγςήζειρ, με διάπκεια ιζσωορ έυρ 
31/12/21. 

 

 

 Απνξξίπηεηαη Πξνζθνξά ε νπνία : 

 είλαη ελαιιαθηηθή,  

 έρεη απφθιηζε απφ ηα δεηνχκελα είδε 

 είλαη εθπξφζεζκε 

 δελ θαιχπηεη ηηο ζπλνιηθέο πνζφηεηεο 

 μεπεξλά ηνλ ζπλνιηθφ πξνυπνινγηζκφ  

 
Γίνονηαι δεκηέρ πποζθοπέρ για  ηο ζωνολο ηυν ειδϊν. 

 

            Ναχπιην,  22/4/21 
 Αξ.πξφζθιεζεο : 309/2021 



Μειοδψηηρ/ερ θα αναδεισθεί ο Οικονομικψρ θοπέαρ με ηην πλέον ζςμθέποςζα οικονομική 
πποζθοπά αποκλειζηικά βάζει ηιμήρ (σαμηλψηεπη ηιμή).  

 
ε πεπίπηυζη πος ο πποζθέπονηαρ πποηίθεηαι να αναθέζει ποζοζηψ ηηρ ζωμβαζηρ 

ςπψ μοπθή ςπεπγολαβίαρ ζε ηπίηοςρ, οθείλει να αναθέπει ζηην πποζθοπά ηος ηο ποζοζηψ 

αςηψ καθϊρ και ηοςρ ςπεπγολάβοςρ πος πποηείνει ζωμθυνα με ηο απθ.58 ηος ν.4412/16. 

Ο ανάδοσορ ππέπει ππιν ηην ππομήθεια ηυν καθιζμάηυν και ηην ηοποθέηηζη ηοςρ, να 

πποζκομίζει ζηη Διεςθωνοςζα Τπηπεζία (Δ/νζη Σεσνικϊν Έπγυν Π.Ε. Απγολίδαρ) και ζηην 

Επιηποπή παπαλαβήρ ηος έπγος, ηα απαιηοωμενα πος πποβλέπονηαι απψ ηιρ Σεσνικέρ 

Πποδιαγπαθέρ ηος Παπαπηήμαηορ ηηρ παποωζαρ 

Ππιν ηην ςπογπαθή ηηρ ζωμβαζηρ ο ανάδοσορ (και ο ςπεπγολάβορ, μψνο ζε πεπίπηυζη πος 

ηο ποζοζηψ ςπεπγολαβίαρ ξεπεπνά ηο 30% ηηρ ζωμβαζηρ) ςποσπεοωηαι να πποζκομίζει ζηην 
ςπηπεζία: 

 
1.ςπέςθςνη δήλυζη (επιζςνάπηεηαι ςπψδειγμα – Παπάπηημα ΙΙ) 

2.θοπολογική ενημεπψηηηα για ψλοςρ ηοςρ θοπείρ πλην Κενηπικήρ Διοίκηζηρ (ζε 

ιζσω) 
3.αζθαλιζηική ενημεπψηηηα μιζθυηϊν και μη μιζθυηϊν (ζε ιζσω) 

4. Εγγωηζη καλήρ εκηέλεζηρ 5% ηηρ αξίαρ ηηρ ζωμβαζηρ συπίρ ΦΠΑ, ζωμθυνα με ηο 
απθ.72 ηος ν.4412/16 και ηο παπάπηημα εγγςήζειρ. 

 

 
Ο θάζε ελδηαθεξφκελνο νηθνλνκηθφο θνξέαο δχλαηαη λα απεπζχλεη θαη λα θαηαζέζεη ηελ 

πξνζθνξά ηνπ έυρ 05/05/2021, ημέπα Σεηάπηη και ϊπα 15.00 ζην Πξσηφθνιιν ηεο Γξακκαηείαο 
ηεο Δ/λζεο Δηνηθεηηθνχ Οηθνλνκηθνχ ηεο Π.Ε. Αξγνιίδαο, κε αίηεζε ε νπνία θαη ζα πξσηνθνιιεζεί ή 

ελαιιαθηηθά ζην e-mail ηεο γξακκαηείαο gram@argolida.gr.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Με Ενηολή Πεπιθεπειάπση 
Παναγιϊηη Νίκα 

Ο Πποφζηάμενορ ηηρ Δ/νζηρ 

 
 

Επαμεινϊνδαρ Μαςπψγιαννηρ 

mailto:gram@argolida.gr


Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α Σ Α  

Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α- Ι 

 
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ  

ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟΤ  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ  

ΚΑΙ ΤΠΟΓΟΜΩΝ 

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΡΓΩΝ 

ΣΜΗΜΑ ΓΟΜΩΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΑΡΓΟΛΙΓΑ 

 

 

 
ΕΡΓΟ: ΒΔΛΣΙΩΗ ΑΘΛΗΣΙΚΩΝ 
ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΠΔ ΑΡΓΟΛΙΓΑ  
ΤΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΔΡΚΙΓΩΝ ΓΗΠΔΓΟΤ 
ΛΙΜΝΩΝ 

ΠΡΟΫΠ.: 24.725,60 € 

ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: 2017ΔΠ52600004 

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 
  

πγθεληξσηηθά γηα ην ππνέξγν, είλαη σο θαησηέξσ: 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΟΥ 

A/A Πεπιγπαθή Είδοςρ 
Μονάδα 

Μέηπηζηρ  
Ποζψηηηα 

Σιμή 
Μονάδαρ 

(€) 

Δαπάνη 
(€) 

1 
Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε κεηαιιηθήο θεξθίδαο 
210 ζέζεσλ, κεηά ηε ζχληαμε θαη έγθξηζε 
κειέηεο ζηαηηθήο επάξθεηαο 

ηεκάρηα 1 17.000,00 17.000,00 

2 
Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε πιαζηηθψλ 
θαζηζκάησλ ηππνπνηεκέλα, θαηάιιεια γηα 
ηνπνζέηεζε ζε αγσληζηηθνχο ρψξνπο 

ηεκάρηα 210 14 2.940,00 

        ΤΝΟΛΟ 19.940,00 

        ΦΠΑ 24%  4.785,60 

        
ΓΕΝΙΚΟ 
ΤΝΟΛΟ 

24.725,60 

 

  

 

  



 

ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 
 

ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

Οη παξνύζεο Τερληθέο Πξνδηαγξαθέο αθνξνύλ ην ππνέξγν κε ηίηιν: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΡΚΙΔΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ 

ΛΙΜΝΩΝ» . 

 

ΑΡΘΡΟ 1: ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΕΡΚΙΔΕΣ 210 ΑΤΟΜΩΝ 

ΓΔΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΚΔΡΚΙΓΑ 

Η ελ ιφγσ θεξθίδα ζα απνηειείηαη απφ έλα ζπλνιηθφ ηκήκα, νινθιήξνπ απφ γαιβαληζκέλα ελ 

ζεξκψ κεηαιιηθά ζηνηρεία κε ππεξχςσζε απφ ην έδαθνο θαηά 1,50κ θαη δηάδξνκν ζην κπξνζηηλφ 

ηεο ηκήκα πιάηνπο 1,00κ.. 

Η θεξθίδα ζα θέξεη ηξεηο (3) βαζκίδεο κε δηαζηάζεηο βαζκίδαο 0,85κ βάζνο Υ 0,40κ χςνο. Η 

θεξθίδα ζα έρεη ζπλνιηθή ρσξεηηθφηεηα 210 ζέζεσλ θαη ζα θέξεη πξνζηαηεπηηθά θηγθιηδψκαηα 

ζηηο ηέζζεξεηο(4) πιεπξέο ηεο χςνπο 1,10κ.  

Η θεξθίδα ζα είλαη εθνδηαζκέλε κε δχν(2) θιηκαθνζηάζηα αλφδνπ-θαζφδνπ απφ ην έδαθνο πξνο 

ην δηάδξνκν θαη ηξία(3) ζεκεία πξφζβαζεο πιάηνπο 0,90κ.  πνπ ζα εμππεξεηνχλ ηηο αλάγθεο ηνπ 

θνηλνχ. 

 

ΚΛΙΜΑΚΔ ΠΡΟΒΑΗ 

Οη θιίκαθεο πξφζβαζεο ζα είλαη κεηαιιηθέο  κε πιάηνο θάζε θιίκαθαο 1,20m θαη χςνο βαζκίδσλ 

0,16m, ηνπνζεηεκέλεο ζηα άθξα ησλ θεξθίδσλ. Όια ηα κεηαιιηθά εμαξηήκαηα πνπ απνηεινχλ ηελ 

θεξθίδα ζα είλαη γαιβαληζκέλα ελ ζεξκψ. 

 

ΓΙΑΓΡΟΜΟΙ 

Οη δηάδξνκνη ηεο ελ ιφγσ θεξθίδαο ζα απνηεινχληαη απφ κεηαιιηθά αληηνιηζζεηηθά δάπεδα θαη ζα 

ζπλνδεχνληαη απφ βεβαίσζε εμέηαζεο ηχπνπ θαη δήισζε πηζηφηεηαο. 

 

ΚΙΓΚΛΙΓΧΜΑΣΑ 

Η θεξθίδα ζα θέξεη ζηηο ηέζζεξεηο(4) πιεπξέο ηεο πξνζηαηεπηηθά θηγθιηδψκαηα απφ ζηδεξνζσιήλα  

θαη ζε χςνο 1,10m. H θεξθίδα ζα έρεη πνιχ θαιφ θηλίξηζκα ζε φιν ηεο ην ζχλνιν.  Σα 

θηγθιηδψκαηα δελ ζα έρνπλ νξηδφληηνπο ζσιήλεο θαη δελ ζα θαηαζθεπαζηνχλ απφ ζηξαληδαξηζηά 

νξζνγσληθήο δηαηνκήο πξνο απνθπγήλ ηξαπκαηηζκψλ. 

 

ΑΝΣΟΥΗ & ΑΦΑΛΔΙΑ ΚΔΡΚΙΓΑ 

H θεξθίδα απνηειείηαη εμ, νινθιήξνπ απφ κεηαιιηθά ζηνηρεία θαηάιιεια επεμεξγαζκέλα έηζη ψζηε 

λα επηηεπρζεί, ηφζν ηελ κέγηζηε αζθάιεηα γηα ην θνηλφ θαζψο φια ηα ζηνηρεία ηεο θεξθίδαο 

θαηαζθεπάδνληαη κε ηηο απαξαίηεηεο πξνδηαγξαθέο φπσο νξίδεη ε Διιεληθή Ννκνζεζία 

(πηζηνπνηεκέλα κεηαιιηθά αληηνιηζζεηηθά δάπεδα θαηεγνξίαο «6» βαξέα θνξηία), φζν θαη ηελ 

κέγηζηε αληνρή ηεο θεξθίδαο ζε αληίμνεο θαηξηθέο ζπλζήθεο. Σέινο ην θηλίξηζκα ηεο θεξθίδαο 

ζπκβάιεη ζηελ αληνρή ηεο αιιά αθφκε πεξηζζφηεξν ζηελ αζθάιεηα ηνπ θνηλνχ. 

 

 

ΜΔΛΔΣΗ ΚΑΣΑΚΔΤΗ 

Η ζπλνιηθή θαηαζθεπή ζα κειεηεζεί γηα επάξθεηα ζηαηηθήο θαη δπλακηθήο αληνρήο ζχκθσλα κε 

ηελ ηζρχνπζα Δζληθή θαη Δπξσπατθή λνκνζεζία (Διιεληθφο Αληηζεηζκηθφο Καλνληζκφο 2000, 

Δπξνθψδηθαο 1: Γξάζεηο  ζηηο  θέξνπζεο  θαηαζθεπέο, Δπξνθψδηθαο 3: ρεδηαζκφο  θεξνπζψλ 

θαηαζθεπψλ απφ ράιπβα, Δπξνθψδηθαο 4: ρεδηαζκφο ζχκκηθησλ θεξνπζψλ θαηαζθεπψλ απφ 

ράιπβα θαη ζθπξφδεκα, Δπξνθψδηθαο 8: Αληηζεηζκηθφο ζρεδηαζκφο θεξνπζψλ θαηαζθεπψλ).  



Η κειέηε απηή εθπνλείηαη απφ ηελ αλάδνρν εηαηξεία θαη ζα παξαδνζεί ζηνλ θχξην ηνπ έξγνπ. 

 
ΑΡΘΡΟ 2

Ο
 : ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΚΕΡΚΙΔΩΝ 

 

ηηο κεηαιιηθέο θεξθίδεο ζα ηνπνζεηεζνχλ ΑΝΔΞΑΡΣΗΣΑ ΚΑΘΙΜΑΣΑ ΜΔ ΔΝΙΑΙΟ ΣΑΘΔΡΟ 

ΚΑΘΙΜΑ ΚΑΙ ΡΑΥΗ ΥΧΡΙ ΤΠΟΒΡΑΥΙΟΝΙΑ. Οη ηερληθέο απαηηήζεηο πνπ πξέπεη λα 

εθπιεξψλνπλ ηφζν ηα παξαπάλσ θαζίζκαηα φζν θαη ην ζχζηεκα ζηεξέσζήο ηνπο, έρνπλ σο 

αθνινχζσο:  

ΓΙΑΣΑΙΟΛΟΓΗΗ – ΔΡΓΟΝΟΜΙΑ – ΑΦΑΛΔΙΑ  

Να δηαζέηεη θάζηζκα θαη ξάρε ρσξίο πεξηβξαρηφληα, ζε εληαίν ζχλνιν.  Να έρεη πιάηνο ηέηνην, ψζηε 

ε απφ άμνλα θαζίζκαηνο νξηδφληηα απφζηαζε λα είλαη απφ 420 έσο 460 ρηι. κε κεηαμχ ηνπο θελφ 

απφ 10 έσο 30ρηι. Να έρεη βάζνο 400 έσο 450ρηι. Να δηαζέηεη ξάρε ηεο νπνίαο ην χςνο λα είλαη απφ 

320 έσο 400ρηι. κεηξνχκελν απφ ην θάησ άθξν ηνπ θαζίζκαηνο. Να δηαζέηεη ηειεηψκαηα φρη 

αηρκεξά, αιιά θακππισκέλα κε αθηίλα θακππιφηεηαο ηνπιάρηζηνλ 5ρηι. Να είλαη αλαηνκηθφ, λα κελ 

επηηξέπεη ηελ νιίζζεζε ηνπ ζψκαηνο θαη ηθαλνπνηψληαο ηηο απαηηήζεηο ησλ πξνεγνχκελσλ 

παξαγξάθσλ, λα παξέρεη ηηο θαιχηεξεο δπλαηέο ζπλζήθεο εξγνλνκίαο θαη άλεζεο θαζίζκαηνο. 

ΑΝΣΟΥΗ 

Να δηαζέηεη  κεραληθή αληνρή ηέηνηα, έηζη ψζηε λα παξαιακβάλεη δπλάκεηο θαηαθφξπθεο, 

ηνπιάρηζηνλ 150Κp ζην θάζηζκα θαη δπλάκεηο νξηδφληηεο, ηνπιάρηζηνλ 100 Κp ζηε ξάρε θαη απφ ηηο 

δπν πιεπξέο, ρσξίο λα εκθαλίζεη παξακέλνπζεο παξακνξθψζεηο ή θφπσζε ηνπ πιηθνχ απφ ην νπνίν 

είλαη θαηαζθεπαζκέλν αιιά θαη λα αληέρεη ζε θαηαπνλήζεηο θάκςεο, εθειθπζκνχ, ζπζηξνθήο θαη 

θξνχζεο. Να δηαζέηεη αληνρή ζηελ θσηηά ηέηνηα, ψζηε λα θαηαηάζζεηαη ηνπιάρηζηνλ ζηελ θαηεγνξία 

«Γχζθνια αλαθιέμηκα» ζχκθσλα κε ην  DlN 4102 B1 ή άιιεο αληίζηνηρεο πξνδηαγξαθέο.  

ΥΡΧΜΑΣΙΜΟ  

Η νπνηαδήπνηε απφρξσζε ζηελ νπνία παξαδίδεηαη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπ, κέζα απφ ηα 

ρξσκαηνιφγηα πνπ απηφο δηαζέηεη, λα πινπνηείηαη κε ρξψκαηα αλεμίηεια, πςειήο κεραληθήο, 

ρεκηθήο αληνρήο θαη αληνρήο ζηε θσηηά θαη αλάινγα κε ηα πιηθά θαηαζθεπήο ηνπ, άξξεθηα 

ζπλδεδεκέλα  κε ηελ ππφβαζή  ηνπο, εθφζνλ δελ είλαη ελζσκαησκέλα ζηε κάδα ηνπ πιηθνχ 

θαηαζθεπήο ηνπ, φπσο ζπκβαίλεη κε ην πνιπακίδην, ην  πνιππξνππιέλην θιπ  πιαζηηθά. 

ΑΡΙΘΜΗΗ 

Να δηαζέηεη ζε εκθαλέο κέξνο ηεο ξάρεο θαη ζε εζνρή, αλάγιπθε πηλαθίδα αξίζκεζεο, άξξεθηα 

ζπγθνιινχκελνπ απηνθφιιεην ηχπνπ, δίρξσκνπ  θαηά πξνηίκεζε, κε αιθαβεηηθφ δείθηε ηεο ζεηξάο  

θεξθίδαο θαη αξηζκεηηθφ ηεο ζέζεο. 

ΔΠΙΦΑΝΔΙΑ 

Η επηθάλεηα πξέπεη λα είλαη  ιεία, ψζηε λα παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα εχθνινπ θαζαξηζκνχ. 

Αληαλαθιαζηηθή, ψζηε λα απνθεχγνληαη αλεπηζχκεηεο αληαλαθιάζεηο. Αλζεθηηθή ρεκηθά, ζε 

απνξξππαληηθά θαη θαζαξηζηηθά αλαγξαθήο ζπλζεκάησλ. Αλζεθηηθή ζε κεραληθέο θαηαπνλήζεηο  

θαη θζνξέο (γδάξζηκν θιπ). Αλζεθηηθή ζε θσηηά. Αληηζηαηηθή, ψζηε λα απνθεχγεηαη ε δεκηνπξγία 

ζηαηηθψλ ειεθηξηθψλ θνξηίσλ.  

ΔΤΚΟΛΙΑ ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ 

Να παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ηαρείαο αληηθαηάζηαζεο ζε πεξίπησζε θζνξάο ή θαηαζηξνθήο  ηνπ. 

ΣΗΡΙΞΗ 

Να ζηεξίδεηαη ζηηο κεηαιιηθέο θεξθίδεο, κε ηξφπν ηέηνην πνπ λα εμαζθαιίδεηαη πςειή αληνρή θαη 

αζθάιεηα, ηφζν ζε ζηαηηθέο φζν θαη ζε δπλακηθέο θαηαπνλήζεηο. Οπνηαδήπνηε ζηεξέσζε ζηηο 

κεηαιιηθέο θεξθίδεο πινπνηείηαη κε κεηαιιηθά εθηνλνχκελα βχζκαηα ή αληίζηνηρεο ζχγρξνλεο 

κεζφδνπο ζηεξέσζεο, κε εμαξηήκαηα πξνζηαηεπκέλα θαηά ηεο νμείδσζεο κε γαιβάληζκα  ελ ζεξκψ, 

ή αληίζηνηρεο ζχγρξνλεο κεζφδνπο αληηζθσξηαθήο  πξνζηαζίαο. 

ΔΠΙΛΟΓΗ ΚΑΘΙΜΑΣΟ 

Γηα ηελ επηινγή θαη ηελ ηνπνζέηεζε ησλ θαζηζκάησλ, απαηηείηαη πξνέγθξηζε  ηεο Γηεπζχλνπζαο ηα 

έξγα Τπεξεζίαο. Οη απνρξψζεηο ηνπο ζα επηιεγνχλ απφ ηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία κε βάζε ηα 

ρξσκαηνιφγηα πνπ ζα πξνζθνκίζεη ν αλάδνρνο ππνρξεσηηθά θαη νη νπνίεο πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ 



απνρξψζεηο ηνπ ΚΙΣΡΙΝΟΤ, ΑΠΡΟΤ, πνπ δελ ζα επηβαξχλνπλ ζε θακία πεξίπησζε ηελ 

πξνυπνινγηζζείζα ηηκή ηνπ θαζίζκαηνο. 

Γηα ηε επηινγή ηνπ θαζίζκαηνο, ν αλάδνρνο πξέπεη πξηλ ηελ πξνκήζεηα ησλ θαζηζκάησλ θαη ηελ 

ηνπνζέηεζε ηνπο, λα πξνζθνκίζεη ζηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία ηα παξαθάησ:  

• Γείγκα ηνπ πξνζθεξφκελνπ θαζίζκαηνο, 

• Πίλαθα αζιεηηθψλ ρψξσλ (αλνηθηά γήπεδα πνδνζθαίξνπ) ζηνπο νπνίνπο λα έρνπλ 

πξνκεζεχζεη θαη ηνπνζεηήζεη θαζίζκαηα φκνηα κε ην πξνζθεξφκελν, 

• Δλεκεξσηηθά ηερληθά θπιιάδηα (prospectus) αλαθεξφκελα ζην πξνζθεξφκελν θάζηζκα, 

• Πηζηνπνηεηηθφ αλαθιεμηκφηεηαο αξκνδίνπ επηζήκνπ εξγαζηεξίνπ ή αξρήο πνπ λα 

απνδεηθλχεη ηελ εθπιήξσζε ηεο απαηηήζεσο, 

• Πηζηνπνηεηηθφ αληνρήο αξκνδίνπ επηζήκνπ εξγαζηεξίνπ ή ζήκα πνηφηεηαο αξκνδίνπ θνξέα, 

πνπ λα απνδεηθλχεη ηελ εθπιήξσζε ησλ απαηηήζεσλ, πεξί αληνρήο ζηηο κεραληθέο θαηαπνλήζεηο, 

• Υξσκαηνιφγηα απνρξψζεσλ ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ αλαθεξφκελα.  

πκκφξθσζε ζε πξνδηαγξαθέο: 

• Seat and back static load test, Horizontal forward static load test, Vertical static load test,  Seat 

impact test, Seat and back durability test (100.000 θχθινη), Seat front edge durability test (100.000 

θχθινη) θαηά EN12727 

• Light resistance θαηά ISO 4892-2 
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ΑΡΘΡΟ 1
ν
  Αληηθείκελν πξνκήζεηαο 

ηελ ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ απηή πεξηγξάθνληαη νη γεληθνί φξνη βάζεη ησλ νπνίσλ θαη ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηνπο ινηπνχο φξνπο ηεο ζπκβάζεσο ζα γίλεη ε εθηέιεζε  ηεο πξνκήζεηαο γηα ηελ 

εθηέιεζε  εξγαζηψλ ηνπνζέηεζεο ησλ θεξθίδσλ ζην γήπεδν. 
 

ΑΡΘΡΟ 2
o
  Ιζρχνπζεο δηαηάμεηο 

1. Σηο δηαηάμεηο, φπσο απηέο ηζρχνπλ: 

1.1. Σνπ Ν.4412/2016 (ΦΔΚ 147/8-8-2016) «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη 

Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη 

ηζρχεη κε ηνλ Ν.4782/21 (ΦΔΚ 36Α/09-03-2021). 

1.2. Σν άξζξν 84 ηνπ Ν.2362/95 (Φ.Δ.Κ. 247/Α΄) «Πεξί Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ, ειέγρνπ ησλ 

Γαπαλψλ ηνπ Κξάηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

1.3. Σν Ν. 2690/99 «Κχξσζε ηνπ θψδηθα δηνηθεηηθήο δηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

1.4. Σν Ν. 3021/2002 (Φ.Δ.Κ. 143/Α΄) «Πεξί ππαγσγήο ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα ζπλαθζεί ζηε 

δηαδηθαζία δηαζηαχξσζεο ζηνηρείσλ, πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 4 απηνχ». 

1.5. Σν Ν. 3310/05 (ΦΔΚ 30/Α΄) «Μέηξα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηελ απνηξνπή 

θαηαζηξαηεγήζεσλ θαηά ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε 

ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3414/05 (ΦΔΚ 279/Α΄) «Σξνπνπνίεζε ηνπ Ν. 3310/05 „„Μέηξα γηα ηε 

δηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηελ απνηξνπή θαηαζηξαηεγήζεσλ θαηά ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο 

δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ”». 

1.6. Σν Ν. 3463/06 (ΦΔΚ 114 Α‟) «Κψδηθαο Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ» 

1.7. Σν Ν. 3548/07 (ΦΔΚ 68 Α‟) «Καηαρψξεζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην 

λνκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ Σχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

1.8. Σν Ν. 3852/10 (ΦΔΚ 87 Α‟) «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο 

Γηνίθεζεο − Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» 

1.9. Σν Ν. 3861/2010 (Φ.Δ.Κ. 112/Α΄) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε 

λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν 

”Πξφγξακκα Γηαχγεηα” θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

1.10. Σν Ν. 3871/2010 (ΦΔΚ 141/Α΄) «Γεκνζηνλνκηθή Γηαρείξηζε θαη Δπζχλε». 

1.11. Σν Ν. 3886/10 (Φ.Δ.Κ. 173 /Α΄) «Γηθαζηηθή πξνζηαζία θαηά ηε ζχλαςε δεκφζησλ 

ζπκβάζεσλ – Δλαξκφληζε ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο κε ηελ Οδεγία 89/665/Δ.Ο.Κ. ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο 21εο Ινπλίνπ 1989 (L395) θαη ηελ Οδεγία 92/13/Δ.Ο.Κ. ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 25εο 

Φεβξνπαξίνπ 1992 (L 76), φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηελ νδεγία 2007/66/Δ.Κ. ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 11εο Γεθεκβξίνπ 2007 (L 335). 

1.12. Σν Ν. 4013/2011 (ΦΔΚ 204/Α΄) «χζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ 

πκβάζεσλ θαη Κεληξηθνχ Ηιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ – Αληηθαηάζηαζε ηνπ 

έθηνπ θεθαιαίνπ ηνπ λ. 3588/2007 (πησρεπηηθφο θψδηθαο) – Πξνπησρεπηηθή δηαδηθαζία 

εμπγίαλζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο». 



1.13. Σν αξζ. 9 ηνπ Ν. 4205/2013 (ΦΔΚ 242/Α') 

1.14. Σν Ν.4250/2014 ( ΦΔΚ 74/Α‟/26-3-2014 ) «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο θ.α.» 

1.15. Σν Ν.4281/2014 (ΦΔΚ 160/Α΄/ 8-8-2014) «Μέηξα ζηήξημεο θαη αλάπηπμεο ηεο Διιεληθήο 

Οηθνλνκίαο , νξγαλσηηθά ζέκαηα Τπ. Οηθνλνκηθψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Άξζξν 157 - Δγγπήζεηο) 

1.16. Ν.4254/2014(Φ.Δ.Κ. 85Α/07-04-2014) Μέηξα ζηήξημεο θαη αλάπηπμεο ηεο ειιεληθήο 

Οηθνλνκίαο ζηα πιαίζηα ηνπ Ν.4046/2012 θαη άιιεο δηαηάμεηο. 

2. Σηο απνθάζεηο: 

2.1. Σελ κε αξηζκ. 1108437/2565/ΓΟ/15.11.2005 (ΦΔΚ 1590/Β΄) Απφθαζε ηνπ Τθππνπξγνχ 

Οηθνλνκίαο & Οηθνλνκηθψλ «Καζνξηζκφο ησλ ρσξψλ ζηηο νπνίεο ιεηηνπξγνχλ εμσρψξηεο 

εηαηξείεο». 

2.2. Σελ κε αξηζκ. 20977/23.08.2007 (ΦΔΚ 1673/Β΄) Κ.Τ.Α ησλ Τπνπξγψλ Αλάπηπμεο θαη 

Δπηθξαηείαο « Γηθαηνινγεηηθά γηα ηελ ηήξεζε ησλ κεηξψσλ ηνπ Ν. 3310/2005, φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 3414/2005». 

2.3. Σελ ππ‟ αξηζ. 309/26-06-2019 (ΑΓΑ: ΦΒΓ7Λ1-ΧΣΘ) απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ 

πκβνπιίνπ Πεινπνλλήζνπ, πεξί ηελ έγθξηζε ηεο 7εο ηξνπνπνίεζεο θαηαλνκήο πηζηψζεσλ ηνπ 

εληαγκέλνπ έξγνπ 2017ΔΠ52600004 “Βειηίσζε αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ Π.Δ. Αξγνιίδαο”, γηα 

ηελ έληαμε λένπ ππνέξγνπ (17νπ) κε ηίηιν «Πξνκήζεηα θεξθίδσλ γεπέδνπ Ληκλψλ»   

 

Άξζξν 3
ν
 πκβαηηθά ζηνηρεία 

πκβαηηθά ζηνηρεία θαηά ζεηξά ηζρχνο είλαη: 

     α)  Γηαθήξπμε Γηαγσληζκνχ, 

     β)  Η Γεληθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ, 

     γ)  Η Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ, 

     δ)  Η Σερληθή Έθζεζε, 

    ε)  Σν Σηκνιφγην πξνζθνξάο ηνπ αλαδφρνπ, 

   ζη)  Ο Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο. 
 

Άξζξν 4
ν
 Σξφπνο εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο 

Η εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο  ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016, φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε ηνλ Ν.4782/21 (ΦΔΚ 36Α/09-03-2021) 
 

Άξζξν 5
ν
 Πξνζθνξέο 

Η πξνζθνξά ηνπο πξέπεη λα πεξηιακβάλεη επί πνηλή απνθιεηζκνχ ην ζχλνιν ησλ αλαθεξνκέλσλ 

εηδψλ.  

 

Άξζξν 6
ν
 χκβαζε 

Ο αλάδνρνο ηεο πξνκήζεηαο, κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ζ‟ απηφλ ηεο απφθαζεο αλάζεζεο ζχκθσλα κε 

ην Νφκν, ππνρξενχληαη λα πξνζέιζεη ζε νξηζκέλν εληφο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ εηδνπνίεζε 

ηνπ γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζπκβάζεσο.  

Η ζχκβαζε ζπληάζζεηαη κε βάζε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη πεξηιακβάλεη φια ηα ζηνηρεία ηεο 

πξνκήζεηαο.  

Η ζχκβαζε ζεσξείηαη φηη εθηειέζηεθε φηαλ:  

• Παξαδφζεθε νιφθιεξε ε πνζφηεηα, 

• Παξαιήθζεθε νξηζηηθά (πνζνηηθά θαη πνηνηηθά) ε πνζφηεηα πνπ παξαδφζεθε, 

• Έγηλε ε απνπιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο, 

• Δθπιεξψζεθαλ θαη νη ηπρφλ ινηπέο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο θαη απφ ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε 

θαη απνδεζκεχζεθαλ νη ζρεηηθέο εγγπήζεηο.  
 

Άξζξν 7
ν
 Δγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο 



Η εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαζνξίδεηαη ζε 5% επί ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο 

ηεο πξνκήζεηαο, ρσξίο ηνλ ΦΠΑ. Η εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο επηζηξέθεηαη κεηά ηελ 

νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ησλ εξγαζηψλ θαη χζηεξα απφ ηελ εθθαζάξηζε ησλ 

ηπρφλ απαηηήζεσλ απφ ηνπο δχν ζπκβαιιφκελνπο. 

 

Άξζξν 8
ν
 Φφξνη, ηέιε, θξαηήζεηο 

Ο αλάδνρνο ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, βαξχλεηαη κε φινπο ηνπο θφξνπο, ηέιε θαη 

θξαηήζεηο πνπ ηζρχνπλ θαηά ηελ εκέξα ηεο ζχκβαζεο. 
 

Άξζξν 9
ν
 Δπζχλεο θαη δαπάλεο πνπ βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν 

Γηα θάζε αηχρεκα ή δπζηχρεκα ζην πξνζσπηθφ ηνπ πξνκεζεπηή ή ζηνλ ίδην ή ζε ηξίηνπο πνπ 

πξνθαιείηαη θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ ηνπνζέηεζεο ησλ εηδψλ ζηνπο ρψξνπο ηνπ Γήκνπ, 

βαξχλεηαη απνθιεηζηηθά ν πξνκεζεπηήο. 

Δπίζεο ηα απαηηνχκελα κέζα γηα ηελ πξνκήζεηα, ηα πιηθά θαη ηα κεραλήκαηα γηα ηελ ελαπφζεζή 

ηνπο ζηνπο ρψξνπο πνπ ζα ππνδείμεη ν Γήκνο, θαζψο θαη ην απαηηνχκελν εξγαηνηερληθφ 

πξνζσπηθφ γηα ηελ θνξηνεθθφξησζε, κεηαθνξά θαη ηνπνζέηεζε ηνπ παξαπάλσ είδνπο βαξχλνπλ 

απνθιεηζηηθά ηνλ πξνκεζεπηή. 
 

Άξζξν 10
ν
 

Γηα φζα δελ αλαθέξνληαη ζπγθεθξηκέλα, ηζρχνπλ ηα αλαγξαθφκελα ζην Ν. 4412/2016 φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε ηνλ Ν.4782/21.   
 

 
Ναχπιην,  19/03/2021 

ΤΝΣΑΥΘΗΚΕ 
 
 
 
 

Ισάλλεο Πιαζθαζνβίηεο 

Πνιηηηθφο Μεραληθφο Α’β 

 
Ναχπιην,  19/03/2021 

ΕΛΕΓΥΘΗΚΕ 
Η Πξντζηακέλε Σκ. Δνκψλ 

Πεξηβάιινληνο 
  
 
 

Δήκεηξα Καηζαθάξα 
Πνιηηηθφο Μεραληθφο Α’β 

 
Ναχπιην,  19/03/2021 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Η Πξντζηάκελε Δ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ 

 
 
 

Κσλζηαληίλα Καρξηκάλε 

Μεραλνιφγνο Μεραληθφο Α’β 

 

  



 

 
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ  

ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟΤ  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ  

ΚΑΙ ΤΠΟΓΟΜΩΝ 

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΡΓΩΝ 

ΣΜΗΜΑ ΓΟΜΩΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΑΡΓΟΛΙΓΑ 

 

 

 
ΕΡΓΟ: ΒΔΛΣΙΩΗ ΑΘΛΗΣΙΚΩΝ 
ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΠΔ ΑΡΓΟΛΙΓΑ  
ΤΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΔΡΚΙΓΩΝ ΓΗΠΔΓΟΤ 
ΛΙΜΝΩΝ 

ΠΡΟΫΠ.: 24.725,60 € 

ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: 2017ΔΠ52600004 

 
ΕΙΔΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΕΩΕΩΝ 
 

ΑΡΘΡΟ 1
ν
  Αληηθείκελν εξγαζηψλ 

Όπσο αλαθέξνληαη ζην άξζξν 1 ηεο Γεληθήο πγγξαθήο ππνρξεψζεσλ. 
 

Άξζξν 2
ν
 Ιζρχνπζεο δηαηάμεηο 

Όπσο αλαθέξνληαη ζην άξζξν 2 ηεο Γεληθήο πγγξαθήο ππνρξεψζεσλ. 
 

Άξζξν 3
ν
 πκβαηηθά ζηνηρεία 

Όπσο αλαθέξνληαη ζην Άξζξν 3 ηεο Γεληθήο πγγξαθήο ππνρξεψζεσλ. 
 

Άξζξν 4
ν
 Απμνκεηψζεηο πνζνηήησλ εξγαζηψλ 

Όζνλ αθνξά ηηο εθηεινχκελεο εξγαζίεο ε δηεπζχλνπζα ππεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα 

απμνκείσζεο ηεο πνζφηεηαο ησλ πιηθψλ εθφζνλ νη αλάγθεο ηνπ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο 

ππνγξαθείζαο ζχκβαζεο απνδεηρζνχλ κηθξφηεξεο ρσξίο θακία αληίξξεζε ή αμίσζε ηνπ αλαδφρνπ 

πξνο απνδεκίσζε γηα δηαθπγφλ θέξδνο ή γηα νπνηνδήπνηε άιιν ιφγν. Η κείσζε φκσο απηή δελ 

δχλαηαη λα μεπεξλά ην  50% ησλ αξρηθψλ πξνυπνινγηζζέλησλ πνζνηήησλ.  
 

Άξζξν 5
ν
 Έλαξμε ηζρχνο ηεο ζπκβάζεσο θαη δηάξθεηα ηζρχνο – Πνηληθέο ξήηξεο 

Η ζχκβαζε ηίζεηαη ζε ηζρχ απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηνπ ζρεηηθνχ ζπκθσλεηηθνχ θαη ε 

δηάξθεηα ηζρχνο ηεο είλαη έξι(6)μήνεο. Ο αλάδνρνο κπνξεί λα θεξπρζεί έθπησηνο εάλ 

θαζπζηεξήζεη ηε έλαξμε ηεο πξνκήζεηαο ή ηελ πεξαίσζή ηνπο.  

Δπηπξνζζέησο γηα θάζε κέξα θαζπζηέξεζεο έλαξμεο ησλ εξγαζηψλ  ή κε ζπκκφξθσζεο ηνπ 

αλαδφρνπ κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ Σερληθή Πεξηγξαθή θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο, 

επηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα πνζνχ 50,00 €, ε νπνία επηβάιιεηαη ζηνλ αλάδνρν κε απφθαζε 

Πεξηθεξεηάξρε, κεηά απφ αηηηνινγεκέλε έθζεζε ηεο Τπεξεζίαο. 
 

Άξζξν 6
ν
 ηαζεξφηεηα ηηκψλ 

Οη ηηκέο ζα είλαη ζηαζεξέο θαζ' φιε ηελ δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο. 
 

Άξζξν 7
ν
 Σξφπνο θαη ρξφλνο παξάδνζεο 

Η παξάδνζε ηνπ ππφ πξνκήζεηα είδνπο ζα γίλεηαη ζην γήπεδν πνπ θαζνξίδεηαη απφ ην Έξγν. 

Παξάηαζε πξνζεζκίαο παξέρεηαη ζηνλ Αλάδνρν θαηφπηλ εληνιήο ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο. 
 

Άξζξν 8
ν
  Μειέηε πλζεθψλ ηεο Πξνκήζεηαο 



Η έλλνηα ηεο επίδνζεο ηεο πξνζθνξάο ηνπ αλαδφρνπ είλαη φηη είρε θαη έιαβε απηφο ππφςε ηνπ 

θαηά ηελ ζχληαμε απηήο ηηο γεληθέο θαη ηνπηθέο ζπλζήθεο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο, ήηνη 

ηνλ ηφπν παξάδνζεο ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδψλ, ηηο απαηηνχκελεο κε θάζε κέζν κεηαθνξέο, ηε 

δηάζεζε, δηαρείξηζε θαη ελαπφζεζε ησλ πιηθψλ, ηελ θαηάζηαζε ησλ δξφκσλ, ηελ επρέξεηα 

εμεχξεζεο εξγαηηθψλ ρεηξψλ, ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο, θαη νπνηεζδήπνηε άιιεο ηνπηθέο εηδηθέο θαη 

γεληθέο ζπλζήθεο, ηα φπνηα δεηήκαηα πξνθχςνπλ ηα νπνία κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν κπνξνχλ λα 

επεξεάζνπλ ην θφζηνο ηεο πξνκήζεηαο θαη φηη ε πξνκήζεηα ζα εθηειεζηεί ζχκθσλα κε ηελ 

ζχκβαζε, κε ηελ νπνία ππνρξενχηαη λα ζπκκνξθσζεί ν αλάδνρνο. 
 

Άξζξν 9
ν
 Έιεγρνο Τιηθψλ – Γείγκαηα  

Σα ππφ πξνκήζεηα είδε πξέπεη λα είλαη αξίζηεο πνηφηεηαο θαη λα πιεξνχλ ηνπο φξνπο ησλ 

αληίζηνηρσλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ. Οη δηαγσληδφκελνη, φπνπ αλαθέξεηαη ζην ηεχρνο ησλ 

ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ,  ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεη δείγκαηα. Σα απαηηνχκελα δείγκαηα  ζα 

ιακβάλνληαη έγθαηξα πξν ηεο ρξήζεσο θαη ζα εμεηάδνληαη απφ ηελ ππεξεζία. ηε ζπλέρεηα φηαλ 

απαηηείηαη, ηα δείγκαηα ζ‟ απνζηέιινληαη γηα εμέηαζε ζε θαηάιιειν θξαηηθφ εξγαζηήξην.  

Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ ζα ζπζθεπάδνληαη θαηάιιεια θαη ζα αλαγξάθνπλ ην φλνκα ηνπ πιηθνχ, ηελ 

νλνκαζία ηεο πξνκήζεηαο θαη ην φλνκα ηνπ αλαδφρνπ. Δπίζεο αλαγξάθεηαη ην είδνο ηνπ ειέγρνπ 

ζηνλ νπνίν ζα ππνβιεζνχλ ηα πιηθά. Σα δείγκαηα  θαη ε δαπάλε ειέγρνπ θαη αλάιπζεο ζα 

βαξαίλνπλ ηνλ εθάζηνηε αλάδνρν. 
 

 Άξζξν 10
ν
 Πνηφηεηα πξνκήζεηαο 

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ηε ηερληθή πεξηγξαθή θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ 

ρξεζηκνπνηνχκελσλ πιηθψλ ηεο παξνχζαο κειέηεο.  

Γηα ηηο ινηπέο θπξψζεηο ηνπ αλαδφρνπ ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζην Ν. 4412/2016 ζρεηηθά άξζξα, 

φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ κε ηνλ Ν.4782/21 (ΦΔΚ 36Α/09-03-2021) 
 

 Άξζξν 11
ν
 Απνδεκίσζε 

Ο αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη νπδεκία απνδεκίσζε απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή γηα νπνηαδήπνηε 

βιάβε ήζειε  λα πξνθιεζεί θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο γηα νπνηαδήπνηε θζνξά ή απψιεηα 

πιηθψλ θαη γηα νπνηαδήπνηε ελ γελεί δεκία απηνχ νθεηιφκελε είηε ζε ακέιεηα, απξνλνεζία ή 

αλεπηηεδεηφηεηα απηνχ ή ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ. 
 

Άξζξν 12
ν
 Πιεξσκέο 

Η πιεξσκή ηεο αμίαο ηεο πξνκήζεηαο ζα γίλεηαη κε ρξεκαηηθή εληνιή ηνπ εξγνδφηε πνπ ζα 

εθδίδεηαη κεηά ζπλνιηθή ή ηκεκαηηθή θαηά πεξίπησζε παξαιαβή θαη ζα ζπλνδεχεηαη απφ 

πξσηφθνιιν παξαιαβήο ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο θαη θαηφπηλ ηνχηνπ απφ ηηκνιφγην ηνπ αλαδφρνπ. 
 

Άξζξν 13
ν
  Σξνπνπνίεζε ζχκβαζεο 

ε πεξίπησζε πνπ θξηζεί αλαγθαία ε ηξνπνπνίεζε ηεο ζχκβαζεο (ζπκβαηηθφ πνζφ, ρξνληθή 

δηάξθεηα, αιιαγή φξσλ, θ.ι.π.) ζα απνθαζίδεηαη κεηά απφ ιήςε ζρεηηθήο απφθαζεο ηνπ Αξκφδηνπ 

Οξγάλνπ. 

 
 

Ναχπιην,  19/03/2021 
ΤΝΣΑΥΘΗΚΕ 

 
 
 
 

Ισάλλεο Πιαζθαζνβίηεο 
Πνιηηηθφο Μεραληθφο Α’β 

 
Ναχπιην,  19/03/2021 

ΕΛΕΓΥΘΗΚΕ 
Η Πξντζηακέλε Σκ. Δνκψλ 

Πεξηβάιινληνο 
  
  
 

Δήκεηξα Καηζαθάξα 
Πνιηηηθφο Μεραληθφο Α’β 

 
Ναχπιην,  19/03/2021 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Η Πξντζηάκελε Δ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ 

 
 
 

Κσλζηαληίλα Καρξηκάλε 
Μεραλνιφγνο Μεραληθφο Α’β 

 



Εγγςήζειρ 
Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο ζπκκεηνρήο θαη θαιήο εθηέιεζεο εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ 

ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε - κέιε ηεο Έλσζεο ή ηνπ Επξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ ή ζηα θξάηε-

κέξε ηεο Δ θαη έρνπλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ην δηθαίσκα απηφ. Μπνξνχλ, επίζεο, λα 

εθδίδνληαη απφ ην Ε.Σ.Α.Α. - Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή λα παξέρνληαη κε γξακκάηην ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη 

Δαλείσλ κε παξαθαηάζεζε ζε απηφ ηνπ αληίζηνηρνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ. Αλ ζπζηαζεί παξαθαηαζήθε κε 

γξακκάηην παξαθαηάζεζεο ρξενγξάθσλ ζην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Δαλείσλ, ηα ηνθνκεξίδηα ή 

κεξίζκαηα πνπ ιήγνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγγχεζεο επηζηξέθνληαη κεηά ηε ιήμε ηνπο ζηνλ ππέξ νπ ε 

εγγχεζε νηθνλνκηθφ θνξέα. 

Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο εθδίδνληαη θαη’ επηινγή ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ απφ έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο 

εθδφηεο ηεο παξαπάλσ παξαγξάθνπ. 

Οη εγγπήζεηο απηέο πεξηιακβάλνπλ θαη’ ειάρηζηνλ ηα αθφινπζα ζηνηρεία: α) ηελ εκεξνκελία έθδνζεο, β) 

ηνλ εθδφηε, γ) ηελ αλαζέηνπζα αξρή πξνο ηελ νπνία απεπζχλνληαη, δ) ηνλ αξηζκφ ηεο εγγχεζεο, ε) ην 

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

θνξέα ππέξ ηνπ νπνίνπ εθδίδεηαη ε εγγχεζε (ζηελ πεξίπησζε έλσζεο αλαγξάθνληαη φια ηα παξαπάλσ 

γηα θάζε κέινο ηεο έλσζεο),  δ) ηνπο φξνπο φηη: αα) ε εγγχεζε παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, ν 

δε εθδφηεο παξαηηείηαη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη ηεο δηδήζεσο, θαη ββ) φηη ζε πεξίπησζε 

θαηάπησζεο απηήο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο ραξηνζήκνπ, ε) ηα 

ζηνηρεία ηεο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο θαη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ, ζ) ηελ 

εκεξνκελία ιήμεο ή ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο εγγχεζεο, η) ηελ αλάιεςε ππνρξέσζεο απφ ηνλ εθδφηε ηεο 

εγγχεζεο λα θαηαβάιεη ην πνζφ ηεο εγγχεζεο νιηθά ή κεξηθά εληφο πέληε (5) εκεξψλ κεηά απφ απιή 

έγγξαθε εηδνπνίεζε εθείλνπ πξνο ηνλ νπνίν απεπζχλεηαη θαη ηα) ζηελ πεξίπησζε ησλ εγγπήζεσλ θαιήο 

εθηέιεζεο θαη πξνθαηαβνιήο, ηνλ αξηζκφ θαη ηνλ ηίηιν ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο. 

Δηεπθξηλίδεηαη φηη ηα γξακκάηηα ζχζηαζεο ρξεκαηηθήο παξαθαηαζήθεο ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη 

Δαλείσλ, γηα ηελ παξνρή εγγχεζεο (εγγπνδνηηθή παξαθαηαζήθε) ζπζηήλνληαη ζχκθσλα κε ηελ εηδηθή 

λνκνζεζία πνπ δηέπεη απηφ θαη εηδηθφηεξα βάζεη ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ π.δ.  ηεο 30 Δεθεκβξίνπ 1926/3 

Ιαλνπαξίνπ 1927 («Πεξί ζπζηάζεσο θαη απνδφζεσο παξαθαηαζεθψλ θαη θαηαζέζεσλ παξά ησ Σακείσ 

Παξαθαηαζεθψλ θαη Δαλείσλ»). Ωο πξνο ην εηδηθφηεξν δήηεκα ηεο κε αλαθνξάο ζην Γξακκάηην ησλ φξσλ 

φηη «ε εγγχεζε παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, ν δε εθδφηεο παξαηηείηαη ηεο έλζηαζεο 

δηδήζεσο», επηζεκαίλεηαη φηη, ζχκθσλα κε ηε Γλσκνδφηεζε 34/1992 ηνπ ΝΚ, ζηηο εγγπνδνηηθέο 

παξαθαηαζήθεο εθ ηεο θχζεσο δελ κπνξεί λα ηεζεί ηέηνηνο φξνο.      

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 



 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ 

                                                                       
ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ 

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

 
Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηώλ 

(άξζξν 8 παξ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

 

ΠΡΟ
(1)

: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ – Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑ 

Ο – Η Όλνκα:  Δπώλπκν:  

Όλνκα θαη Δπώλπκν Παηέξα:   

Όλνκα θαη Δπώλπκν Μεηέξαο:  

Ηκεξνκελία γέλλεζεο
(2)

:   

Σόπνο Γέλλεζεο:  

Αξηζκόο Γειηίνπ Σαπηόηεηαο:  Σει:  

Σόπνο Καηνηθίαο:  Οδόο:  Αξηζ:  ΣΚ:  

Αξ. Σειενκνηνηύπνπ (Fax):  

Γ/λζε Ηιεθηξ. 
Σαρπδξνκείνπ 
(Δmail):  

 
 

 

 Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξώζεηο(4), πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ 
άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη:  

α) δελ έρσ θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απόθαζε γηα:  
1) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, όπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απόθαζεο-πιαίζην 
2008/841/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 24εο Οθησβξίνπ 2008, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ 
εγθιήκαηνο (ΔΔ L 300 ηεο 11.11.2008 ζ.42),  
2) δσξνδνθία, όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο ζύκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο 
ζηελ νπνία ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθώλ Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηώλ-κειώλ ηεο Έλσζεο 
(ΔΔ C 195 ηεο 25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απόθαζεο-πιαίζην 
2003/568/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 22αο Ινπιίνπ 2003, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ 
ηδησηηθό ηνκέα (ΔΔ L 192 ηεο 31.7.2003, ζ. 54), θαζώο θαη όπσο νξίδεηαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία ή 
ζην εζληθό δίθαην ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα,  
3) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζύκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθώλ 
ζπκθεξόλησλ ησλ Δπξσπατθώλ Κνηλνηήησλ (ΔΔ C 316 ηεο 27.11.1995, ζ. 48), ε νπνία θπξώζεθε κε 
ην λ. 2803/2000 (Α΄ 48),  
4) ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεόκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο, όπσο 
νξίδνληαη, αληηζηνίρσο, ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απόθαζεο-πιαίζην 2002/475/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 
13εο Ινπλίνπ 2002, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 164 ηεο 22.6.2002, ζ. 3) ή εζηθή 
απηνπξγία ή ζπλέξγεηα ή απόπεηξα δηάπξαμεο εγθιήκαηνο, όπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 4 απηήο,  
5) λνκηκνπνίεζε εζόδσλ από παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηεο ή ρξεκαηνδόηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, 
όπσο απηέο νξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηεο Οδεγίαο 2005/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 
πκβνπιίνπ ηεο 26εο Οθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά κε ηελ πξόιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ 
ρξεκαηνπηζησηηθνύ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζόδσλ από παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηεο θαη 
ηε ρξεκαηνδόηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 309 ηεο 25.11.2005, ζ. 15), ε νπνία ελζσκαηώζεθε  
ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 3691/2008 (Α΄ 166), 
6) παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξώπσλ, όπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηεο 
Οδεγίαο 2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, 



γηα ηελ πξόιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξώπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 
ζπκάησλ ηεο, θαζώο θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απόθαζεο-πιαίζην 2002/629/ΓΔΤ ηνπ 
πκβνπιίνπ (ΔΔ L 101 ηεο 15.4.2011, ζ. 1), ε νπνία ελζσκαηώζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 
4198/2013 (Α΄ 215).  

  
 

 

 (4) 

 
Ηκεξνκελία:  .. …./..…/2021 

 

Ο  Δειώλ 

 
 

 

(Υπνγξαθή) 

 
 
 
(1) Αλαγξάθεηαη από ηνλ ελδηαθεξόκελν πνιίηε ή Αξρή ή ε Υπεξεζία ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα, πνπ απεπζύλεηαη ε αίηεζε. 

(2) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο.  

(3) «Όπνηνο ελ γλώζεη ηνπ δειώλεη ςεπδή γεγνλόηα ή αξλείηαη ή απνθξύπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε ππεύζπλε δήισζε ηνπ 

άξζξνπ 8 ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ κελώλ. Εάλ ν ππαίηηνο απηώλ ησλ πξάμεσλ ζθόπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ 

εαπηόλ ηνπ ή ζε άιινλ πεξηνπζηαθό όθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθόπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 10 

εηώλ. 

(4) Σε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ρώξνπ ε δήισζε ζπλερίδεηαη ζηελ πίζσ όςε ηεο θαη ππνγξάθεηαη από ηνλ δεινύληα ή ηελ 

δεινύζα.  
 
 

 

ΣΕΛΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΩΝ 
 

 
 

                                                     

 

 

 

                                 


