
 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ 
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ  

ΕΔΕ-29/2 

 

Σελίδα 1 από 40 

                                                              

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ 
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 185.730,00 €  με ΦΠΑ 

 : 151.000,00 € χωρίς ΦΠΑ, ΦΠΑ : 34.730,00€ 

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ : ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τον Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Β/7.6.2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης 

2. Τον Ν.3886/2010 (ΦΕΚ 173Α/30-09-2010) Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων 
συμβάσεων – Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την οδηγία 89/665/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 
25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την οδηγία 2007/66/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335) 

3. Τον Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/09.5.2013) ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ 
4046/2012, 4093/2012 ΚΑΙ 4127/2013 (παρ. Ζ) 

4. Τον Ν.4155/2013 (ΦΕΚ120Α/29-5-2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων και άλλες διατάξεις» 

5. Την Υ.Α. Π1/2390/2013 

6. Το Ν.3548/2007 (ΦΕΚ 68Α /20-3-2007): Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του 
Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις σε συνδυασμό με το άρθρο 
46 του Ν.3801/4-9-2009 ΦΕΚ 163Α  

7. Το Ν.3469/2006 « Εθνικό Τυπογραφείο , Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις » 
(ΦΕΚ 131/Α) 

8. Το Ν.2699/99 (ΦΕΚ 45Α) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις 
» όπως αυτός τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74Α/26-03-2014 ) « 
Διοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και 
Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα –Τροποποίηση Διατάξεων  του Π.Δ. 318/1992 (Α’ 161) και 
λοιπές ρυθμίσεις 

9. Το άρθρο 26 του Ν.4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις κλπ» (ΦΕΚ 226/Α) 

10. Το άρθρο 9 παρ. 2 του Ν.4071/2012 « Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη κ.λ.π. » (ΦΕΚ 
85/Α) 

11. Την παράγραφο Ζ  του άρθρου πρώτου του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ  107/Α) 

12. Τις διατάξεις του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α)  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 

ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ:   6-4-2015 

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:    13431 

Ταχ.Διεύθυνση : 25ης Μαρτίου 15,Πτολεμαΐδα 
Πληροφορίες :  Κεσίδου Π., Δεπάστα Ε. 
Τηλέφωνο : 2463350113 
Fax  : 2463350113 
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13. Το Ν.3614/2007 Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 
Προγραμματική Περίοδο 2007-2013 (ΦΕΚ 267/Α/3-12-2007) 

14. Το Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/2006) "Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων". 

15. Το Ν.3861/10 (ΦΕΚ 112/Α/13-7-2010 : Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 
οργάνων στο διαδίκτυο « Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις 

16. Το Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95) "Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του 
Κράτους και άλλες διατάξεις". 

17. Της ΚΥΑ 11389/93 (ΦΕΚ 185/Β/93) "Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών ΟΤΑ" ΕΚΠΟΤΑ και 
τις σχετικές ερμηνευτικές εγκυκλίους. 

18. Την με αριθμ.20977/23-08-2007 (ΦΕΚ 1673/Β΄) Κ.Υ.Α. των Υπουργών  Ανάπτυξης και 
Επικρατείας « Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του Ν.3310/2005, όπως 
τροποποιήθηκε με το Ν.3414/2005» 

19. Την ΥΠΑΣΥΔ 43804/ΕΥΘΥ/2041/2009  Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και 
Οικονομικών (ΦΕΚ 1957/Β/9-9-2009 )  

20. Την υπ’αριθμ.78833/30-12-2014  Απόφαση  «Εγκρίσεις-εντάξεις-τροποποιήσεις στο Ενιαίο 
Πρόγραμμα Προμηθειών  έτους 2014» 

21. Την Υ.Α.Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας 
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) 

22. Την 9/2014 μελέτη που συντάχθηκε από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου 
Εορδαίας 

23. Το πρωτογενές αίτημα που καταχώρησε ο Δήμος στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 
Δημοσίων Συμβάσεων, για την εκτέλεση της προμήθειας, το οποίο έλαβε Αριθμό 
Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ) "’15REQ002517030". 

24. Την υπ’ αριθ. 427/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία έγινε η αποδοχή 
ποσού 185.730,00€ για το υποέργο «Αγωνιστικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός 
Ηλεκτρονικού Συστήματος Χρονομέτρησης και Πίνακας αποτελεσμάτων για το Κλειστό 
Κολυμβητήριο Πτολεμαϊδας» με κωδικό 2013ΕΠ04100003  και η έγκριση διενέργειας της 
προμήθειας. 

25. Την αριθμ. 76/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία διατέθηκαν οι 
απαιτούμενες πιστώσεις του προϋπολογισμού του Δήμου για το οικονομικό έτος 2015. 

26. Την αριθμ. 84/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν οι 
Τεχνικές Προδιαγραφές της αριθμ. 9/2014 μελέτης και με την οποία καθορίσθηκαν οι όροι 
του διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ». 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ σε Ευρώ με σφραγισμένες 
προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, προϋπολογισμού δαπάνης 
185.730,00€ με ΦΠΑ για την προμήθεια των ακόλουθων ειδών : 

Αγωνιστικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός Ηλεκτρονικού Συστήματος Χρονομέτρησης και 
Πίνακας αποτελεσμάτων για το Κλειστό Κολυμβητήριο Πτολεμαϊδας αποτελούμενος από: 

Αγωνιστικό εξοπλισμό: 

 16τεμ.  Αγωνιστικούς βατήρες νέας τεχνολογίας με ηλεκτρονική αναγνώριση εσφαλμένης 
εκκίνησης 

 16τεμ. Υποδομής στήριξης βατήρων ανοξείδωτης κατασκευής 

Ηλεκτρονικό Εξοπλισμό Χρονομέτρησης Κολύμβησης και Υδατοσφαίρισης 
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 1τεμ. Ηλεκτρονικό χρονόμετρο κολύμβησης 

 1τεμ. Ηχητικό σύστημα εκκίνησης 

 10τεμ. Ηλεκτρονικές πλάκες αφής 

 10τεμ. Καλωδίωσης-σύνδεσης περιφερειακού εξοπλισμού ηλεκτρονικής χρονομέτρησης 
με το χρονόμετρο κολύμβησης. 

 1τεμ. Καρότσι μεταφοράς πλακών αφής 

 1τεμ. Ηλεκτρονικού Πίνακα Αποτελεσμάτων 

 2τεμ. Ηλεκτρονικά χρονόμετρα υδατοσφαίρισης από τα 30’’ στα 0΄΄ με κονσόλα 
χειρισμού υδατοσφαίρισης 

Τα αντίστοιχα CPV για την παρούσα προμήθεια είναι τα εξής:  

CPV:  37415000-0 Αθλητικός εξοπλισμός 

CPV:  31711300-6 Ηλεκτρονικά συστήματα χρονομέτρησης 

CPV:  32321200-1 Οπτικοακουστικός εξοπλισμός 

CPV:  31600000-2 Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός 

CPV: 42417200-4  Μεταφορικά συστήματα 

CPV: 44212320-8 Διάφορες κατασκευές 

Τα υπό προμήθεια είδη, η ποσότητα και οι προδιαγραφές αναφέρονται αναλυτικά στην 9/2014 

μελέτη που συντάχθηκε από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου 

 

ΑΡΘΡΟ 1° : ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από συντετμημένη προθεσμία είκοσι ημερών, 
από την ημερομηνία δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης αυτής στο Τεύχος Διακηρύξεων 
Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της ΥΑ Π1/2390/2013. 

 

ΑΡΘΡΟ 2° : ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Τα στοιχεία της σύμβασης που θα προσαρτηθούν σε αυτή κατά σειρά ισχύος είναι: 

1. Η διακήρυξη του διαγωνισμού 

2. Η 9/2014 μελέτη 

3. Οι εγκεκριμένες Τεχνικές Προδιαγραφές της μελέτης 

4. Η προσφορά του αναδόχου 

 

ΑΡΘΡΟ 3° : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Η δαπάνη της προμήθειας έχει προϋπολογισθεί σε 185.730,00 € εκ των οποίων 151.000,00 € είναι 
για την προμήθεια και 34.730,00 € είναι για Φ.Π.Α. 23%. 

Θα χρηματοδοτηθεί ως εξής: 

1. Από πιστώσεις του προγράμματος ΣΑΕΠ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, συνολικού 
ύψους 185.730,00 € και συγκεκριμένα από τον προϋπολογισμό οικον. έτους 2015 βαρύνοντας 
την εγγεγραμμένη πίστωση στον  Κ.Α. 15.7135.0059 (πιστώσεις 2013 ΕΠ04100003). 
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ΑΡΘΡΟ 4° : ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ - ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

4.1 Στοιχεία αναθέτουσας αρχής  

ΕΠΩΝΥΜΙΑ : ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ  
Α.Φ.Μ. : 998054361  
Δ.Ο.Υ. : Πτολεμαϊδας 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 25ης Μαρτίου 15  
Τ.Κ. : 50200 
ΠΟΛΗ : Πτολεμαϊδα  
ΤΗΛ. :  2463350113 
ΦΑΞ :  2463350113 
 

4.2 Στοιχεία φορέων υλοποίησης της προμήθειας: 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ : ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ  
Α.Φ.Μ. : 998054361  
Δ.Ο.Υ. : Πτολεμαϊδας 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 25ης Μαρτίου 15  
Τ.Κ. : 50200 
ΠΟΛΗ : Πτολεμαϊδα  
 

4.3 Τόπος -Χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού 

 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ 

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ 

ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr 

του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

8/04/2015 
23/04/2015 

Ώρα 07.00 π.μ. 

30/04/2015 

Ώρα 15.00 μ.μ. 

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

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του 
συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 

«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) » 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν σχετικά με την ανωτέρω προμήθεια από το 
γραφείο προμηθειών, Δημαρχείο Εορδαίας, 25ης Μαρτίου 15, τηλ 2463350113  κατά τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες. 

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται όπως περιγράφεται στο άρθρο 10 της παρούσας. 

 

ΑΡΘΡΟ 5° : ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ ΛΗΨΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ & ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για το περιεχόμενο της Διακήρυξης από την 
Διαδικτυακή Πύλη του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) 
στον οποίο δημοσιεύεται το κείμενο της. 

Η Διακήρυξη διατίθεται επίσης από την ιστοσελίδα του Δήμου Εορδαίας www.ptolemaida.gr 
(περιληπτική και η αναλυτική Διακήρυξη και τα Παραρτήματα τους). Οι ενδιαφερόμενοι, 
ταυτόχρονα με τη λήψη της Διακήρυξης, θα πρέπει να αποστέλλουν τα πλήρη στοιχεία τους 
(ονοματεπώνυμο, όνομα εταιρίας, διεύθυνση, τηλέφωνο, αριθμός τηλεομοιοτυπικής συσκευής, e-
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mail) στο Δήμο Εορδαίας ώστε να είναι δυνατή η επικοινωνία μαζί τους. Για οποιαδήποτε 
τροποποίηση στα τεύχη δημοπράτησης οι ενδιαφερόμενοι φέρουν την ευθύνη της ενημέρωσης 
τους από την Διαδικτυακή Πύλη του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΕΣΗΔΗΣ) και την ιστοσελίδα του Δήμου Εορδαίας. 

Τα αιτήματα για συμπληρωματικές πληροφορίες - διευκρινίσεις επί των εγγράφων του 
Διαγωνισμού (Διακήρυξης και Παραρτημάτων της) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο δικτυακό 
τόπο του Διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

Για να υποβληθούν αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών - διευκρινίσεων, οι 
οικονομικοί φορείς πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο Σύστημα, δηλαδή να διαθέτουν σχετικά 
διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης). Το 
ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων απαιτείται να είναι ψηφιακά 
υπογεγραμμένο. 

Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές συμπληρωματικές 
πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού μέχρι και οχτώ (8) ημέρες προ της 
εκπνοής της προθεσμίας άσκησης της ένστασης του άρθρου 15 παρ.2 περ. α της Υ.Α 11389/93, 
αυτές παρέχονται το αργότερο τρεις (3) ημέρες προ της εκπνοής της ως άνω προθεσμίας. 

Σε κάθε άλλη περίπτωση που ζητούνται από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές οι ως άνω 
συμπληρωματικές πληροφορίες αυτές υποβάλλονται μέχρι και την 6η ημέρα πριν από την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των Προσφορών, δηλαδή μέχρι την 23/04/2015 και ώρα 
15.00 μ.μ.Η Αναθέτουσα Αρχή θα απαντήσει σε όλες μαζί τις διευκρινίσεις που θα ζητηθούν 
εντός του ανωτέρω διαστήματος το αργότερο μέχρι 4 ημερολογιακές ημέρες πριν την 
ημερομηνία υποβολής των Προσφορών ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του Διαγωνισμού μέσω 
της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

Οι ενδεχόμενες ερωτήσεις των Ενδιαφερομένων συνοδευόμενες από όλες τις απαντήσεις θα 
αναρτώνται και στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής. Οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων 
θα πρέπει να απευθύνονται στην Αναθέτουσα Αρχή. Κανένας Υποψήφιος δεν μπορεί σε 
οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της Αναθέτουσας 
Αρχής.  

Μετά την υποβολή και την αποσφράγιση των Προσφορών, διευκρινίσεις, τροποποιήσεις ή 
αποκρούσεις όρων της Διακήρυξης ή των Προσφορών δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται 
ως απαράδεκτες.  

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία θα έχουν πρόσβαση στα 
έγγραφα που παράγονται στο Σύστημα με τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από τις κατά 
περίπτωση κείμενες διατάξεις, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 5 του 
ν. 2690/1999, των διατάξεων για το ηλεκτρονικό δημόσιο έγγραφο (ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 
ΦΕΚ Β' 1317/23.04.2012) και αυτών της περίπτωσης β' της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 
4155/2013. 

 

ΑΡΘΡΟ 6° : ΔΕΚΤΟΙ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: 

α) τα φυσικά και νομικά πρόσωπα 

β) ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά 

γ) συνεταιρισμοί 

δ) κοινοπραξίες προμηθευτών 

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή 
προκειμένου να υποβάλλουν προσφορά. 

 

Κάθε συμμετέχων στο διαγωνισμό, επί ποινή αποκλεισμού, μπορεί να υποβάλλει έγγραφη 
προσφορά για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών , ως αυτά προσδιορίζονται στην 9/2014 

μελέτη που συνέταξε η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, 
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Προϋποθέσεις συμμετοχής 

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (Προμηθευτές) 

απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής 
ψηφιακής υπογραφής, και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή 
πύλη www.promitheus.gov.gr  ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής : 

Οι οικονομικοί φορείς - χρήστες αιτούνται μέσω του συστήματος την εγγραφή τους σε αυτό 
παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του 
ταυτοποιούμενοι ως εξής : 

• Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) 
ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που 
αυτοί κατέχουν από το σύστημα TAXISNET της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών 
Συστημάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα 
Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής 
Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών. 

Οι οικονομικοί φορείς - χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν 
διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους 
συμπληρώνοντας τον αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number) και 
ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα. 
Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα 
Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής 
Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών 

• Οι οικονομικοί φορείς - χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και 
ταυτοποιούνται από τη Γ. Γ. Ε. αποστέλλοντας : 

 είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην ελληνική. 

 είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου .pdf με επίσημη μετάφραση 
στην ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτημα IX Α για τις δημόσιες 
συμβάσεις έργων, στο Παράρτημα IX Β για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και στο 
Παράρτημα IX Γ για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών του π.δ. 60/2007, και σύμφωνα 
με τους προβλεπόμενους όρους στο κράτος μέλος εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, 
στα οποία να δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό 
μητρώο, προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή 
(πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία. 

Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά μέσω του 
Συστήματος. 

Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
σχετικά με την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο 
υποψήφιος χρήστης λαμβάνει σύνδεσμο ενεργοποίησης λογαριασμού ως πιστοποιημένος 
χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του. 

 

ΑΡΘΡΟ 7° : ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και 
προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισμού, τα εξής δικαιολογητικά, σε μορφή αρχείου pdf σύμφωνα 
με τον Ν.4155/13((ΦΕΚ/Α729-5-2013) και το άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές 
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» , όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω : 

Όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό πρέπει να έχουν εκδοθεί το πολύ τρεις (3) 

μήνες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Οι υπεύθυνες δηλώσεις 
του Ν. 1599/86 πρέπει να φέρουν ημερομηνία σύνταξης από την ημερομηνία τελευταίας 
δημοσίευσης στον τύπο έως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η μη 
προσκόμιση κάποιου από τα παρακάτω δικαιολογητικά αποτελεί λόγο αποκλεισμού του 
συμμετέχοντος. 

Τα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι τα εξής: 
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Α) Για τους έλληνες πολίτες: 

1. Εγγυητική επιστολή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 της παρούσας διακήρυξης. 

2. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου όπου θα φαίνεται η εγγραφή τους σε αυτό και 
το ειδικό είδος των εργασιών τους, το οποίο εάν δεν συνάδει με το είδος των υπό προμήθεια 
ειδών θα οδηγεί σε αποκλεισμό του συμμετέχοντος. 

3. Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει πως είναι 
ενήμεροι προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν εισφορές Κοινωνικής Ασφάλισης 

(κύριας) κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Το πιστοποιητικό αφορά όλα 
τα ταμεία στα οποία καταβάλλονται εισφορές από τον εργοδότη για όλους τους 
απασχολούμενους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του συμμετέχοντος, 
συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτών που είναι ασφαλισμένοι σε διαφορετικούς 
οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης και όχι μόνο τους ασφαλισμένους στο Ίδρυμα 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.). Σε κάθε περίπτωση ο οργανισμός κοινωνικής ασφάλισης 
στον οποίο είναι ασφαλισμένος κάθε απασχολούμενος στην επιχείρηση του συμμετέχοντος, 
θα προκύπτει κατά κανόνα από το καταστατικό και από την θεωρημένη κατάσταση 
προσωπικού κατά ειδικότητα στην οποία θα εμφαίνεται ο ασφαλιστικός οργανισμός που 
είναι ασφαλισμένος ο κάθε απασχολούμενος στην επιχείρηση. 

Σε περίπτωση εταιρειών (νομικών προσώπων), αφορά την ίδια την εταιρεία (το νομικό 
πρόσωπο) και όχι τα φυσικά πρόσωπα που τη διοικούν ή την εκπροσωπούν, εκτός εάν αυτά 
έχουν εργασιακή σχέση με την εταιρεία. Ο συμμετέχων υποχρεούται να καταθέσει με την 
προσφορά του υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86, στην οποία να δηλώνονται οι ασφαλιστικοί 
φορείς στους οποίους είναι ασφαλισμένοι οι απασχολούμενοι στην επιχείρηση. 

4. Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει πως είναι 
ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους, κατά την ημερομηνία διενέργειας 
του διαγωνισμού. 

5. Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπρόσωπο τους, υποβάλλουν 
εξουσιοδότηση εκπροσώπησης. 

Επίσης, προκειμένου να προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας, πρέπει να 
προσκομισθούν και τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος όπως το ΦΕΚ 
ίδρυσης και τις τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόμενους με μορφή ΑΕ και ΕΠΕ), 
επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού του διαγωνιζομένου και των 
εγγράφων τροποποιήσεων του (για ΟΕ και ΕΕ). Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει 
να προκύπτουν τα μέλη του Δ. Σ. τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν 
με την υπογραφή τους την Ε. Ε. και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν 
προκύπτει ευθέως από το καταστατικό, αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε 
άλλου νομικού προσώπου. 

6. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 ότι ο διαγωνιζόμενος έλαβε γνώση των όρων της 
διακήρυξης και της 9/2014 μελέτης της υπηρεσίας που συνοδεύει αυτήν καθώς και των 
σχετικών με αυτή διατάξεων και ότι αποδέχεται τα ανωτέρω πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

7. Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το 
οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για: 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 
της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ Ι_ 351 της 29/1/1998 σελ. 1). 

β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 
26ης Μαΐου 1997 (ΕΕ Ο 195 της 25/6/1197 σελ.1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της 
κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (ΕΕ Ι_ 358 της 31/12/1998 σελ.2). 

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ Ο 316 της 27/11/1995 σελ. 
48). 

δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της 
οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη 
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για την νομιμοποίηση εσόδων από 
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παράνομες δραστηριότητες (ΕΕ Ι_ 166 της 28/6/1991 σελ. 77 οδηγίας ως έχει 
τροποποιηθεί η οποία ενσωματώθηκε με τον Ν. 2331/1995). 

ε) αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας 

Υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου είναι: 

- φυσικά πρόσωπα 

- ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο. Ε. και Ε. Ε. 

- διαχειριστές Ε.Π.Ε 

- Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος για Α.Ε. 

- Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου οι νόμιμοι εκπρόσωποι του. 

8. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι 
δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό 

συμβιβασμό και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έναρξης κήρυξης σε πτώχευση ή 
έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή 
πτωχευτικού συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση. 

Συγκεκριμένα: 

Για τα φυσικά πρόσωπα: 

Ότι δεν τελούν υπό πτώχευση και επίσης ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. 
Επίσης, ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική 
διαχείριση. 

Για τα νομικά πρόσωπα: 

Ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή 
άλλη ανάλογη κατάσταση. Επίσης ότι δεν έχει κινηθεί σε βάρος του διαδικασία κήρυξης σε 
πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό 
συμβιβασμό ή σε οποιαδήποτε άλλη ανάλογη διαδικασία 

Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται κάποιο από τα ανωτέρω πιστοποιητικά ή δεν καλύπτει όλες τις 
περιπτώσεις, αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης. 

9. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνεται ότι: 

- Η επιχείρηση δεν υπόκειται σε τυχόν νομικούς περιορισμούς λειτουργίας. 

- Δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους σε διαγωνισμό του Δημοσίου ή των Ο.Τ.Α.. 

- Δεν έχει καταδικαστεί βάσει δικαστικής απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου, για 
αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική διαγωγή του. 

- Δεν έχει διαπράξει επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του διαγωνισμού 
ή σε σχέση με την επαγγελματική του ιδιότητα & δραστηριότητα. 

- Η επιχείρηση είναι συνεπής στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών της υποχρεώσεων 
(ποσοτικές & ποιοτικές) όσο και των υποχρεώσεων της εν γένει προς το δημόσιο τομέα. 

Δεν είναι ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή πληροφοριών που 
απαιτούνται κατ' εφαρμογή του Π.Δ. 60/07 και έχει παράσχει τις πληροφορίες αυτές. 

10. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα πρέπει να υποβάλλουν κατάσταση με τους φορείς του 
Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. όπου έχουν αναλάβει παρόμοιες προμήθειες κατά την 
τελευταία τριετία, με αναφορά του αντίστοιχου συμβατικού ποσού και της ημερομηνίας της 
σύμβασης. 

11. Κατάσταση προσωπικού. 

12. Αντίγραφο ή απόσπασμα του ισολογισμού της επιχείρησης εφόσον συντάσσεται κατά τις 
τρείς προηγούμενες του έτους του διαγωνισμού οικονομικές χρήσεις, αλλιώς δήλωση περί 
του συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών της επιχείρησης, καθώς και του κύκλου 
εργασιών της που αφορά ειδικότερα το υπό προμήθεια υλικό, κατά τις τρείς προηγούμενες 
του έτους του διαγωνισμού οικονομικές χρήσεις. 
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Β) Για τους αλλοδαπούς: 

1. Εγγυητική επιστολή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 της παρούσας διακήρυξης. 

2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή 
δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου 
τριμήνου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με 
την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. 

Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται ή που αυτό που εκδίδεται δεν καλύπτει όλες τις 
περιπτώσεις, μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του νομίμου εκπροσώπου ή 
στα κράτη μέλη που δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον 
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού 
οργανισμού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης. 

3. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας 
εγκατάστασης τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι ανωτέρω περιπτώσεις 
(3) και (7) της παραγράφου Α. 

Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται ή που αυτό που εκδίδεται δεν καλύπτει όλες τις 
περιπτώσεις, μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του νομίμου εκπροσώπου ή 
στα κράτη μέλη που δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον 
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού 
οργανισμού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης. 

4. Πιστοποιητικό της αρμοδίας αρχής χώρας εγκατάστασης τους, περί εγγραφής τους στα 
μητρώα του οικείου επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις. 

5. Πιστοποιητικό ότι έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή των 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους μέλους. 

6. Πιστοποιητικό ότι έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην πληρωμή των 
φόρων και τελών από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους μέλους. 

Γ. Για τα νομικά πρόσωπα (ημεδαπά ή αλλοδαπά): 

Τα δικαιολογητικά των ανωτέρω περιπτώσεων (Α) και (Β) κατά περίπτωση αν πρόκειται για 
ημεδαπό ή αλλοδαπό Ν.Π. 

Δ. Για τους συνεταιρισμούς: 

1. Εγγυητική επιστολή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 της παρούσας διακήρυξης. 

2. Τα δικαιολογητικά με στοιχεία (3) και (7) της ανωτέρω περίπτωσης Α. 

3. Βεβαίωση της εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 

Ε. Για τις ενώσεις προμηθευτών - κοινοπραξίες: 

1. α. Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που 
συμμετέχει στην ένωση. 

2. β. Πιστοποιητικό σκοπιμότητας του ΕΟΜΜΕΧ, για ενώσεις προμηθευτών που 
αποτελούνται από μικρομεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ή παραγωγικούς 
αστικούς συνεταιρισμούς στις οποίες μετέχουν και επιχειρήσεις του εσωτερικού  ή του 
εξωτερικού είτε μεγαλύτερου μεγέθους, είτε με μη μεταποιητική δραστηριότητα και εφόσον 
οι εργασίες που θα εκτελεστούν από τις ΜΜΕ ή τους παραγωγικούς αστικούς 
συνεταιρισμούς αντιπροσωπεύουν ποσοστό μεγαλύτερο από 50% 

3. Το πιστοποιητικό αυτό μπορεί να υποβληθεί και μετά την υποβολή της προσφοράς μέσα σε 
15 ημέρες από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

4. γ. Οι ΜΜΕ εκτός από τα παραπάνω δικαιολογητικά μαζί με την προσφορά τους 
υποβάλλουν και κάθε άλλο απαραίτητο δικαιολογητικό που εκδίδεται ή θεωρείται από τον 
ΕΟΜΜΕΧ από το οποίο να προκύπτει ότι ανταποκρίνονται στα κριτήρια που καθορίζονται 
για τη χρηματοδότηση τους από τις πράξεις που κάθε φορά εκδίδει ο διοικητής της 
Τράπεζας Ελλάδος. 

5. δ. Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με εκπροσώπους τους, 
υποβάλλουν εξουσιοδότηση εκπροσώπησης. 
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6. ε. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 8 του ΕΚΠΟΤΑ. 

7. δ. Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή δεν 
καλύπτουν όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη 
δήλωση του προμηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής  ή 
συμβολαιογράφου. Αν στη χώρα του προμηθευτή δεν προβλέπεται από το νόμο η ένορκη 
δήλωση, μπορεί αντί αυτής να υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα βεβαιώνεται το 
γνήσιο της υπογραφής του δηλούντος από αρμόδια διοικητική ή δικαστική αρχή ή 
συμβολαιογράφο. 

ΓΕΝΙΚΑ 

Σημειώνεται ότι όλες οι αναφερόμενες υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/86, πρέπει να φέρουν 
σφραγίδα της επιχείρησης και να υπογράφονται 

- από το ίδιο το φυσικό πρόσωπο που συμμετέχει στο διαγωνισμό, ή 

- όταν πρόκειται για εταιρεία από τον νόμιμο εκπρόσωπο αυτής, 

Η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται ψηφιακά από τον προσφέροντα και δεν απαιτείται θεώρηση 
γνησίου υπογραφής. 

Σε περίπτωση εγκατάστασης των συμμετεχόντων στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά που 
εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, πρέπει να 
υποβάλλονται επικυρωμένα από την κατά το νόμο αρμόδια αρχή του κράτους της έδρας του 
ιδρύματος που τα εκδίδει και να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα 

Σε περίπτωση που το οικείο κράτος όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής, δεν εκδίδει 
κάποιο έγγραφο ή πιστοποιητικό από αυτά που ζητούνται πιο πάνω, ή που αυτό δεν καλύπτει 
όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις αυτό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του 
ενδιαφερομένου ή στα κράτη μέλη όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη 
δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 
επαγγελματικού οργανισμού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης, στην οποία θα βεβαιώνεται 
ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η υποχρέωση αυτή 
αφορά όλες τις πιο πάνω κατηγορίες και αλλοδαπών υποψηφίων. 

Όπου στην παρούσα Διακήρυξη αναφέρεται Υπεύθυνη Δήλωση εννοείται Υπεύθυνη Δήλωση 
του ν. 1599/1986, όσον αφορά συμμετέχουσες επιχειρήσεις με έδρα την Ελλάδα. Όσον αφορά 
συμμετέχουσες επιχειρήσεις με έδρα την αλλοδαπή, εννοείται αντιστοίχως είτε Υπεύθυνη 
Δήλωση του ν. 1599/1986, ως άνω, είτε ένορκη δήλωση, είτε για τα κράτη που δεν προβλέπεται 
ένορκη δήλωση, επίσημη δήλωση που γίνεται από την συμμετέχουσα επιχείρηση ενώπιον 
δικαστικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή του αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του 
κράτους εγκατάστασης της επιχείρησης 

Θα απορρίπτονται προσφορές των διαγωνιζομένων που κατά παράβαση των Άρθρων 138 και 
182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 
ετών . 

Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού 
χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα 
συμφέροντα του, τότε ο προσφέρων οικονομικός φορέας οφείλει να σημαίνει τα στοιχεία εκείνα 
της προσφοράς του με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος. Στην αντίθετη περίπτωση θα 
μπορούν να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της 
πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο στην προστασία του απορρήτου που 
καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερόμενου  

Αν τα παραπάνω στοιχεία - δικαιολογητικά του άρθρου αυτού, δεν υποβληθούν ή δεν είναι 
έγκυρα ή είναι ελλειπή, ο διαγωνιζόμενος αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία. 

 

ΑΡΘΡΟ 8° : ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ - ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ 

Οι κατωτέρω αναφερόμενες εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν 
νόμιμα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή στα 
κράτη μέλη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, που 
κυρώθηκε με το ν. 2513/1997 (Α' 139) και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το 
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δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται 
με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του 
αντίστοιχου χρηματικού ποσού. 

Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική γλώσσα θα 
συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση. 

Στην περίπτωση υποβολής γραμματίου σύστασης παρακαταθήκης υπέρ του Δήμου Εορδαίας 
στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, το περιεχόμενο της παρακαταθήκης πρέπει να 
αναφέρει ότι διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ. 

Δεν επιτρέπεται η κατάθεση εγγυήσεων που έχουν εκδοθεί σε συνάλλαγμα. 

Σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών, η εγγύηση εκδίδεται στο όνομα όλων των μελών της ένωσης 
και περιλαμβάνει τον όρο ότι καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών. 

Α. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του 
συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το δυο τοις εκατό (2%) του προϋπολογισμού της 
μελέτης, χωρίς Φ.Π.Α. ήτοι 3.020,00 Ευρώ 

Η εγγύηση αυτή θα ισχύει τουλάχιστον για 180 (εκατόν ογδόντα) ημερολογιακές ημέρες, 
προσμετρούμενες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. 

Η εγγύηση συμμετοχής ανεξάρτητα από το όργανο που θα την εκδώσει, πρέπει να περιλαμβάνει 
τα ακόλουθα: ημερομηνία έκδοσης, τον εκδότη, το ότι απευθύνεται στο Δήμο Εορδαίας, τον 
αριθμό της εγγύησης, το ποσό που καλύπτει και την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του 
συμμετέχοντος υπέρ του οποίου εκδίδεται. 

Η εγγυητική επιστολή θα πρέπει να έχει συνταχθεί με τον τρόπο που ορίζει το άρθρο 26 του 
ΕΚΠΟΤΑ. 

Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα κατά τα ανωτέρω, εγγύηση θα 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν θα λαμβάνονται υπ' όψιν. 

Β. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας, υποχρεούται να καταθέσει 
προ ή κατά την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων με τους φορείς υλοποίησης της προμήθειας, 
εγγύηση καλής εκτέλεσης για ποσό ίσο με το 5% (πέντε επί τοις εκατό) της συμβατικής αξίας 
χωρίς τον Φ.Π.Α. Το περιεχόμενο της εγγυητικής επιστολής διαμορφώνεται κατά τον τρόπο που 
ορίζει η παρ. 2 του αρ. 26 του ΕΚΠΟΤΑ (Υ.Α. 11389/93) 

Γ. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Ο ανάδοχος προμηθευτής θα υποβάλει εγγύηση καλής λειτουργίας, σύμφωνα με την 
παράγραφο 5 του άρθρου 26 της ΚΥΑ 11389/93 (ΦΕΚ 185/Β/93) "Ενιαίος Κανονισμός 
Προμηθειών ΟΤΑ" ΕΚΠΟΤΑ και παράγραφο 2.α. του άρθρου 157 του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 
160/Α) το ύψος της οποίας ορίζεται στο 2,5% της συμβατικής αξίας της προμήθειας χωρίς τον 
ΦΠΑ και παρέχεται με εγγυητική επιστολή, η διάρκεια της οποίας πρέπει να είναι μεγαλύτερη 
από το συμβατικό χρόνο εγγύησης καλής λειτουργίας ή διατήρησης κατά τρεις (3) μήνες. 

Κατά τα λοιπά για τις ανωτέρω εγγυήσεις ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ. 
(Υ.Α. 11389/93) και του άρθρου 157 του Ν. 4281/2014. 

Δ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ 

Ο ανάδοχος προμηθευτής θα προσκομίσει επίσης ασφαλιστήριο συμβόλαιο ασφάλισης κατά 

παντός κινδύνου και αστικής ευθύνης, σύμφωνα με την παράγραφο 2.β. του άρθρου 157 του 
Ν. 281/2014 (ΦΕΚ 160/Α), η οποία καλύπτει την αποκατάσταση ζημιών που προκαλούνται από 
τον ανάδοχο της σύμβασης κατά την εκτέλεσή της. 

 

ΑΡΘΡΟ 9° : ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

9.1 Τρόπος υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική 
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ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα ή σε 
οποιαδήποτε άλλη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνοδευόμενες από επίσημη μετάφραση 
στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.4155/13 

(ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-102013) «Τεχνικές 
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», στο Π.Δ. 60/07 και συμπληρωματικά στον Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. (Απόφαση 
Υπ. Εσωτερικών 11389/ΦΕΚ 185 Β723-3-1993). 

9.2 Περιεχόμενο προσφορών 

Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής :  

(α) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά» και 

(β) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά».  

[*(υπο)φάκελος : κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα ] 

Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό φορέα σημαίνονται από αυτόν με 
χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν 
εμπιστευτικό χαρακτήρα. 

9.2.1 Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» Στον 
(υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά» υποβάλλονται η 
εγγύηση συμμετοχής, και όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς 
δικαιολογητικά καθώς και τα ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς. Συγκεκριμένα, στον 
προαναφερόμενο (υπο)φάκελο περιλαμβάνονται : 

Δικαιολογητικά συμμετοχής 

Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και 
προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισμού, τα δικαιολογητικά, σε μορφή αρχείου .pdf  σύμφωνα με 
το άρθρο 6 της παρούσας διακήρυξης, το Ν.4155/13((ΦΕΚ/Α729-5-2013) και το άρθρο 11 της ΥΑ 
Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του προσφέροντος 
στη διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου 
.pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την 
ηλεκτρονική υποβολή, πλην των Φ.Ε.Κ. και των εγγράφων που φέρουν ψηφιακή υπογραφή . 

Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή και δεν απαιτείται σχετική 
θεώρηση. 

Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή άλλα στοιχεία του υποφακέλου 
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική 
προσφορά και απαιτούνται να προσκομισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω 
αναφερόμενης προθεσμίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί 
/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα (Προμηθευτή) και κατά συνέπεια δεν φέρουν 
την ψηφιακή του υπογραφή . Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι η Εγγυητική Επιστολή 
συμμετοχής , Πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς . 

Τεχνική προσφορά 

Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 
συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το 
οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που 
περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου 
ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη 
περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου 
το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολο 
τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος , ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά 
υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία, (ιδίως την ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ).  
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Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές 
ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα 
σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία . 

Οι δηλώσεις  του άρθρου 18 παρ. 2 και 3 της Υ/Α.11389/ΦΕΚ 185 ΕΚΠΟΤΑ 

α) Ο προσφέρων, εφόσον κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν, απαιτείται να δηλώσει στην 
προσφορά του, την επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευάσει το προσφερόμενο 
προϊόν  , καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της 

β) Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν  οι ίδιοι το τελικό προϊόν, σε δική τους 
επιχειρηματική μονάδα, στην προσφορά τους δηλώνουν την επιχειρηματική μονάδα, στην 
οποία θα κατασκευαστεί το προσφερόμενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασής της 

Οι υποψήφιοι στην προσφορά τους θα περιλάβουν επί ποινή αποκλεισμού  το Φύλλο 

Συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές  απαντημένο με την ίδια σειρά και αρίθμηση και 
με τις αντίστοιχες παραπομπές στην προσφορά τους για την τεκμηρίωση των απαντήσεών τους. 
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α»  ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΣ 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ )  

Επίσης , στην προσφορά τους, επισυνάπτονται και υπεύθυνη δήλωσή τους προς την 
αναθέτουσα αρχή, ότι η κατασκευή του τελικού προϊόντος θα γίνει από την επιχείρηση στην 
οποία ανήκει ή η οποία εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά τη μονάδα κατασκευής του τελικού 
προϊόντος, καθώς και ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής έχει αποδεχθεί έναντι 
τους  την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον 
προμηθευτή υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή  

Στην Τεχνική προσφορά επισυνάπτονται οι βεβαιώσεις, οι υπεύθυνες δηλώσεις και τα 
πληροφοριακά στοιχεία που περιγράφονται στο Παράρτημα Α «ΤΕΧΝΙΚΉ ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ» της 
παρούσης 

Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν τα ανωτέρω, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Οι ως άνω δηλώσεις φέρουν ψηφιακή υπογραφή και όταν υπογράφονται από τον ίδιο δεν 
απαιτείται θεώρηση. 

Τα ανωτέρω στοιχεία της τεχνικής προσφοράς (τεχνικά φυλλάδια) επειδή είναι ψηφιακά 
υπογεγραμμένα είτε από την κατασκευάστρια είτε από τον οικονομικό φορέα εξαιρούνται 
από τον υποχρέωση προσκόμισής τους εντός της προθεσμίας των τριών (3) εργασίμων 
ημερών από την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής τους σε μορφή αρχείου pdf 

 

9.2.2 Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφορά» 

Στον (υπο)φάκελο* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική 
προσφορά του οικονομικού φορέα (Προμηθευτή). 

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 pdf. 

Εφόσον η οικονομική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολο της στις ειδικές ηλεκτρονικές 
φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά 
ηλεκτρονικά αρχεία . 

Τιμές: 
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 Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ  και για το σύνολο των προσφερόμενων ειδών 
όπως αναλυτικά  αναφέρονται στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α, Β   

 Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

 Η αναγραφή της τιμής σε ΕΥΡΩ θα  γίνεται με δύο δεκαδικά ψηφία. Το γενικό σύνολο 
στρογγυλοποιείται σε δύο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι 
ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πέντε 

 Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 Οι τιμές θα δίνονται ως εξής :  

 Τιμή  μονάδος σε ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων , (η τιμή θα 
δίνεται υποχρεωτικά για την μονάδα κάθε είδους χωριστά) 

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

 Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται στη συνολική τιμή του προσφερόμενου είδους 
χωρίς Φ.Π.Α. 

 Επισημαίνεται ότι η συνολική προσφερόμενη τιμή της οικονομικής προσφοράς δεν θα 
πρέπει να ξεπερνά την προϋπολογισθείσα δαπάνη. 

 Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία 
απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών, οι δε προμηθευτές 
υποχρεούνται να παρέχουν αυτά . 

9.3 Τρόπος πληρωμής 

Η πληρωμή της αξίας της προμήθειας θα γίνει με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας 
και θα καταβληθεί αφού συνταχθεί και υπογραφεί το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής από 
την αρμόδια επιτροπή, μετά τον έλεγχο του φακέλου της προμήθειας από το ελεγκτικό συνέδριο 
και επιστρέψει στο ταμείο του Δήμου Εορδαίας. 

Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει επίσης να έχουν υπόψη τους ότι ο ανάδοχος βαρύνεται με κράτηση 
φόρου εισοδήματος σε ποσοστό 4%, κράτηση σε ποσοστό 0,10% επί της συνολικής συμβατικής 
αξίας (χωρίς ΦΠΑ) υπέρ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, με το κόστος 
δημοσίευσης της διακήρυξης στον τύπο, καθώς και με κάθε άλλη κράτηση που τυχόν θα ισχύει 
κατά την ημέρα του διαγωνισμού. 

9.4 Ρήτρα ηθικού περιεχομένου. 

Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων (κατασκευαστικών ή εμπορικών) που κατά παράβαση 
των Άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή εκμεταλλεύονται 
ανηλίκους κάτω των 15 ετών. 

9.5 Επισημάνσεις 

• Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες, 

προσμετρούμενες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του 
διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

- Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους απαράβατους όρους της 
παρούσας Διακήρυξης συνεπάγονται απόρριψη των προσφορών. 

- Ο χρόνος παράδοσης του υλικού, ο οποίος όπως αναφέρεται στη μελέτη 9/2014 της 
υπηρεσίας καθορίζεται στους τρείς (3) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης 
εξαιρουμένου του μηνός Αυγούστου, αποτελεί απαράβατο όρο και η υπέρβαση του 
συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς. 

- Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες 

- Διευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά την λήξη χρόνου 
κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
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- Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι 
διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινίσεις μόνο όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο 
είτε κατά την ενώπιων του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, μετά την 
σχετική γνωμοδότηση του οργάνου. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύμφωνα 
με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα 
οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο. 

- Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται. 

- Γίνονται δεκτές προσφορές που αφορούν μόνο στο σύνολο της προμήθειας όπως αυτή 
περιγράφεται στην παρούσα διακήρυξη. Τμηματικές προσφορές ή προσφορές που δεν 
περιλαμβάνουν το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας δεν γίνονται δεκτές. 

 

ΑΡΘΡΟ 10° : ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών δηλαδή την Πέμπτη  07/05/2015  ώρα 
10:30 ττ.μ., μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, 
εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων 
και διαδικασιών. 

Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο των ηλεκτρονικών 
(υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής Τεχνική Προσφορά». Οι ηλεκτρονικοί 
(υπο)φάκελοι των οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά μέσω των αρμόδιων 
πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων, σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε 
αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές μετά την αξιολόγηση των λοιπών 
στοιχείων αυτών.  

Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - 
Τεχνική Προσφορά», οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο 
περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν. Ομοίως, μετά την ηλεκτρονική 
αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονομική Προσφορά», οι προσφέροντες των οποίων οι 
οικονομικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο 
των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκειμένου να λαμβάνουν γνώση των τιμών που 
προσφέρθηκαν. 

 

ΑΡΘΡΟ 11° : ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Μετά την 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 ανάθεση δημοσίων συμβάσεων 
και των διαδικασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής. 

Συγκεκριμένα μέσα από το Σύστημα ιδίως: 

• Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού, που έχει ορισθεί από την αναθέτουσα 
αρχή και τα μέλη της, πιστοποιημένοι χρήστες του συστήματος, προβαίνει στη διαδικασία 
ελέγχου και αξιολόγησης των κατά περίπτωση φακέλων και υποφακέλων των προσφορών. 

• Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού συντάσσει και υπογράφει τα κατά 
περίπτωση πρακτικά αξιολόγησης των φακέλων και υποφακέλων των προσφορών. 

• Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης των ηλεκτρονικών 
προσφορών . 

• Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της 
προσφοράς τους. 

• Η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού ή άλλοι πιστοποιημένοι χρήστες από την αναθέτουσα 
αρχή του διαγωνισμού απευθύνουν αιτήματα στους συμμετέχοντες χρήστες - οικονομικούς 
φορείς για παροχή διευκρινίσεων επί υποβληθέντων δικαιολογητικών και οι χρήστες - 
οικονομικοί φορείς παρέχουν τις διευκρινίσεις εντός των κατά περίπτωση προθεσμιών που 
τους ορίζονται. 
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ΑΡΘΡΟ 12° : ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΗ - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 

Κατά την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών καθ' όσον για την τελική επιλογή είναι 
κριτήριο η χαμηλότερη τιμή λαμβάνονται υπ' όψη τα παρακάτω στοιχεία: 

• Η συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. 

• Ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε. 

• Η προσφερόμενη τιμή σε σχέση με τιμές που προσφέρθηκαν σε προηγούμενους διαγωνισμούς 
και την τρέχουσα στην αγορά τιμή, καθώς και τις γενικότερες συνθήκες που επικρατούν στην 
αγορά. 

• Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον προμηθευτή, του οποίου η προσφορά είναι αποδεκτή με 
βάση τους καθοριζόμενους στη διακήρυξη ουσιώδεις όρους, ο οποίος προσέφερε τη 
χαμηλότερη τιμή. Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές που περιέχουν την αυτή ακριβώς τιμή 
και είναι σύμφωνες με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. 

• Η κατακύρωση γίνεται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου η οποία διατηρεί 
το δικαίωμα περί κατακύρωσης ή μη. 

 

ΑΡΘΡΟ 13ο : ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

13.1 Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διεξαγωγής του, ή της 
συμμετοχής κάποιου σε αυτόν, υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους οικονομικούς φορείς 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (άρθρο 15 του ΕΚΠΟΤΑ), ως εξής: 

α. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού (άρθρο 15 του ΕΚΠΟΤΑ). Μέσα στο μισό του 
χρονικού διαστήματος από την τελευταία γνωστοποίηση (δημοσίευση) της διακήρυξης έως την 
ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής 
συνυπολογίζονται οι ημερομηνίες δημοσίευσης της διακήρυξης και της διεξαγωγής του 
διαγωνισμού. Αν προκύπτει κλάσμα, θεωρείται ολόκληρη ημέρα. Η ένσταση εξετάζεται από την 
επιτροπή του διαγωνισμού και η σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου εκδίδεται πριν από 
το διαγωνισμό. Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης με δική τους 
φροντίδα. Σε περίπτωση που η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων είναι 
αργία, τότε μεταφέρεται στην επόμενη εργάσιμη ημέρα. 

β. Κατά της νομιμότητας της διεξαγωγής του διαγωνισμού ή της συμμετοχής σε αυτόν, 
(άρθρο 15 του ΕΚΠΟΤΑ). 

Μόνο από συμμετέχοντα στο διαγωνισμό ή αποκλεισθέντα από αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο 
της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο. 

Υποβάλλεται μέχρι και την επομένη εργάσιμη ημέρα από την ημέρα ανακοίνωσης του 
αποτελέσματος του αντίστοιχου σταδίου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του 
διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από 
την αρμόδια επιτροπή, η οποία υποβάλλει την ένσταση με αιτιολογημένη γνωμοδότηση της 
στην Οικονομική Επιτροπή η οποία τελικά αποφασίζει. 

13.2 Ενστάσεις που υποβάλλονται για οιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους 
λόγους, δεν γίνονται δεκτές. 

Η ένσταση κατά της συμμετοχής κάποιου στο διαγωνισμό κοινοποιείται υποχρεωτικά από τον 
ενιστάμενο σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται. 

12.3 Για την άσκηση προσφυγής κατά των αποφάσεων της Αναθέτουσας Αρχής έχουν 
εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 238 του Ν. 3852/2010 σε συνδυασμό με αυτές του άρθρου 227 
του ίδιου Νόμου. 

12.4 Για την Προδικαστική Προσφυγή έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν. 3886/2010 ως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει. 

 

ΑΡΘΡΟ 14° : ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Ο ανάδοχος συνεχίζει να έχει τις υποχρεώσεις της προσφοράς του μέχρι την έγκριση του 
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αποτελέσματος του διαγωνισμού. Υποχρεούται δε, σε προθεσμία εντός δέκα (10) ημερών από την 
κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης του διαγωνισμού από τον Δήμο, να προσέλθει για την 
υπογραφή της σχετικής σύμβασης τον φορέα υλοποίησης της προμήθειας, προσκομίζοντας και 
την προβλεπόμενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης αυτών, οι όποια θα είναι ίση προς πέντε 
επί τοις εκατό (5%) επί του καθαρού συμβατικού ποσού του φορέα. 

Συγκεκριμένα μετά την έκδοση απόφασης κατακύρωσης του διαγωνισμού από το αρμόδιο 
όργανο, ο προμηθευτής θα κληθεί για την υπογραφή της σύμβασης με τον Δήμο Εορδαίας. 

Η σύμβαση καταρτίζεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες και υπογράφεται από τα δύο 
συμβαλλόμενα μέρη. Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης, των τευχών 
που τη συνοδεύουν και την προσφορά του προμηθευτή που έγινε αποδεκτή από τον Δήμο, 
καθώς και τις τυχόν τροποποιήσεις των όρων που και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη έγιναν 
αποδεκτές. 

Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει αντίθετους όρους με τα παραπάνω στοιχεία και 
περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής: 

- Τον τόπο και το χρόνο της υπογραφής της σύμβασης. 

- Τα συμβαλλόμενα μέρη, καθώς και τα πρόσωπα που δεσμεύουν τους 

- συμβαλλόμενους. 

- Τις προβλεπόμενες από τη νομοθεσία τυπικές διαδικασίες. 

- Το προς προμήθεια είδος και την ποσότητα. 

- Την συμφωνηθείσα τιμή. 

- Τον τόπο, τον τρόπο και τον χρόνο παράδοσης των προς προμήθεια ειδών. 

- Τις τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα με την τεχνική προσφορά του προμηθευτή. 

- Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις. 

- Τον τρόπο παραλαβής. 

- Τον τρόπο πληρωμής. 

- Τις διατάξεις εκτέλεσης του διαγωνισμού. 

- Τον τρόπο επίλυσης τυχόν διαφορών. 

- Τις προβλεπόμενες ρήτρες. 

Η σύμβαση θα γίνει σε έγγραφο του φορέα υλοποίησης και θα υπογραφεί από το νόμιμο 
εκπρόσωπο του αναδόχου προμηθευτή και τους νόμιμους εκπροσώπους του φορέα. 

Εάν ο ανάδοχος δεν εμφανισθεί στις ανωτέρω προθεσμίες για την υπογραφή της σύμβασης ή δεν 
προσκομίσει την προσήκουσα εγγυητική επιστολή καλής εκτελέσεως, εφαρμόζονται γι' αυτόν οι 
κυρώσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία. 

 

ΑΡΘΡΟ 15° : ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία έχουν πρόσβαση στα 
έγγραφα που παράγονται στο Σύστημα με τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από τις κατά 
περίπτωση κείμενες διατάξεις, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 5 του 
ν. 2690/1999, των διατάξεων για το ηλεκτρονικό δημόσιο έγγραφο (ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 
ΦΕΚ Β' 1317/23.04.2012) και αυτών της περίπτωσης β της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 
4155/2013. 

 

ΑΡΘΡΟ 16° ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ 

Η σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί όταν αυτό προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν 
συμφωνήσουν προς τούτο τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου 
οργάνου. 
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ΑΡΘΡΟ 17° ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει: 

Αγωνιστικό εξοπλισμό: 

 16τεμ.  Αγωνιστικούς βατήρες νέας τεχνολογίας με ηλεκτρονική αναγνώριση εσφαλμένης 
εκκίνησης 

 16τεμ. Υποδομής στήριξης βατήρων ανοξείδωτης κατασκευής 
Ηλεκτρονικό Εξοπλισμό Χρονομέτρησης Κολύμβησης και Υδατοσφαίρισης 

 1τεμ. Ηλεκτρονικό χρονόμετρο κολύμβησης 

 1τεμ. Ηχητικό σύστημα εκκίνησης 

 10τεμ. Ηλεκτρονικές πλάκες αφής 

 10τεμ. Καλωδίωσης-σύνδεσης περιφερειακού εξοπλισμού ηλεκτρονικής χρονομέτρησης 
με το χρονόμετρο κολύμβησης. 

 1τεμ. Καρότσι μεταφοράς πλακών αφής 

 1τεμ. Ηλεκτρονικού Πίνακα Αποτελεσμάτων 

 2τεμ. Ηλεκτρονικά χρονόμετρα υδατοσφαίρισης από τα 30’’ στα 0΄΄ με κονσόλα 
χειρισμού υδατοσφαίρισης 

Ο τρόπος τιμολόγησης κατόπιν της προσφερόμενης έκπτωσης και της κατακύρωσης του 
αποτελέσματος του διαγωνισμού θα καθορίζεται λεπτομερώς στη σύμβαση που θα υπογραφεί με 
τον φορέα υλοποίησης. 

 

ΑΡΘΡΟ 18° : ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 

Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δημοσιευθεί στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων 
Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, σε δύο ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες 
σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ και τρεις τοπικές εφημερίδες σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Ν. 3548/07 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ. 

Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου 
και συγκεκριμένα στη διεύθυνση: www.ptolemaida.gr και στη διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr   

Η δαπάνη για τις δημοσιεύσεις βαρύνει τον ανάδοχο. 

 

ΑΡΘΡΟ 19° : ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται με την παρούσα διακήρυξη, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του 
Ν.4155/13, της ΥΑ Π1/2390/2013 Ν. 2286/95, του Ν. 3463/2006, του Ν. 3852/2010, του Π.Δ. 
60/07 και της Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών 11389/93 (ΕΚΠΟΤΑ), όπως ισχύουν. 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΜΑΝΙΔΗΣ 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ptolemaida.gr/
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή αφορά την προμήθεια «Αγωνιστικός και ηλεκτρονικός 

εξοπλισμός Ηλεκτρονικού Συστήματος Χρονομέτρησης και Πίνακας αποτελεσμάτων για το 

Κλειστό Κολυμβητήριο Πτολεμαϊδας» για την κάλυψη των αναγκών διοργάνωσης διεθνών 

αγωνιστικών εκδηλώσεων κολύμβησης και υδατοσφαίρισης στο κλειστό κολυμβητήριο της 

Πτολεμαϊδας του Δήμου Εορδαίας. 

Ο Δήμος Εορδαίας, διαθέτει κλειστό αγωνιστικό κολυμβητήριο, ολυμπιακών 

προδιαγραφών, στην Πτολεμαΐδα και έχει ως στόχο τη διεξαγωγή διεθνών αγωνιστικών 

εκδηλώσεων κολύμβησης & υδατοσφαίρισης σε υψηλό επίπεδο. 

Για να επιτύχει το στόχο αυτό αποφάσισε να προμηθευτεί και να εξοπλίσει το κολυμβητήριο 

με ηλεκτρονικό σύστημα χρονομέτρησης και πίνακα αποτελεσμάτων υψηλών προδιαγραφών 

και αξιοπιστίας που να έχει χρησιμοποιηθεί σε μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις (Ολυμπιακούς 

Αγώνες, Παγκόσμια & Πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα κ.α) , προμήθεια της οποίας την σύνταξη 

της μελέτης αιτήθηκε με το  με αρ. πρωτ. 48995/20-10-2014 έγγραφο του ο Αντιδημάρχος 

Περιβάλλοντος & Τεχνικών Υπηρεσιών. 

Ο Αγωνιστικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός Ηλεκτρονικού Συστήματος Χρονομέτρησης και 

Πίνακας αποτελεσμάτων για το Κλειστό Κολυμβητήριο Πτολεμαϊδας αποτελείται από: 

Αγωνιστικό εξοπλισμό: 

 16τεμ.  Αγωνιστικούς βατήρες νέας τεχνολογίας με ηλεκτρονική αναγνώριση εσφαλμένης 
εκκίνησης 

 16τεμ. Υποδομής στήριξης βατήρων ανοξείδωτης κατασκευής 
Ηλεκτρονικό Εξοπλισμό Χρονομέτρησης Κολύμβησης και Υδατοσφαίρισης 

 1τεμ. Ηλεκτρονικό χρονόμετρο κολύμβησης 

 1τεμ. Ηχητικό σύστημα εκκίνησης 

 10τεμ. Ηλεκτρονικές πλάκες αφής 

 10τεμ. Καλωδίωσης-σύνδεσης περιφερειακού εξοπλισμού ηλεκτρονικής χρονομέτρησης 
με το χρονόμετρο κολύμβησης. 

 1τεμ. Καρότσι μεταφοράς πλακών αφής 

 1τεμ. Ηλεκτρονικού Πίνακα Αποτελεσμάτων 

 2τεμ. Ηλεκτρονικά χρονόμετρα υδατοσφαίρισης από τα 30’’ στα 0΄΄ με κονσόλα 
χειρισμού υδατοσφαίρισης 
Τα προς προμήθεια μηχανήματα/υλικά θα είναι καινούρια, πρόσφατης κατασκευής και 

τελευταίου τύπου, κατασκευασμένα από εύφημο οίκο κατασκευής ανάλογων ειδών. Θα είναι δε 

κατά προτίμηση Ευρωπαϊκής προέλευσης και κατασκευής. Θα φέρουν όλα τα απαραίτητα 

συστήματα ασφαλείας και προστασίας του χειριστή που προβλέπονται για μηχανήματα του 

είδους. Θα φέρουν όλα τα αντίστοιχα πιστοποιητικά συμμόρφωσης (CE) καθώς επίσης και 

πιστοποιητικά ποιότητας σειράς ISO9001 του κατασκευαστή.  

Τα προς προμήθεια υλικά/μηχανήματα θα παραδοθούν στις εγκαταστάσεις του Δήμου 

Εορδαίας πλήρως τοποθετημένα, εγκατεστημένα και λειτουργικά, σε άριστη κατάσταση, χωρίς 

ελαττώματα, έτοιμα για πλήρη και απρόσκοπτη λειτουργία. Θα παραδοθούν ελεύθερα βαρών, 

με όλα τα απαραίτητα συνοδευτικά τους έγγραφα (πιστοποιητικά, εγχειρίδια 

χρήσης/λειτουργίας/συντήρησης), εργαλεία και αξεσουάρ όπως αυτά περιγράφονται στην 

παρούσα τεχνική περιγραφή. Θα συνοδεύονται δε από εγγύηση, για το κάθε 

μηχάνημα/συσκευή αλλά και για το σύνολο, τουλάχιστον ενός (1) έτους από τη στιγμή της 

παραλαβής.  
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 Ο προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται στις 151.00,00€ χωρίς ΦΠΑ και  185.730,00€  

συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α 23%  και  θα κατανεμηθεί στις σχετικές πιστώσεις  του 

προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2014 ως εξής : 

1. Κ.Α : ………………………. ευρώ συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α 

2. Κ.Α : ………………………. ευρώ συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α 

Τα αντίστοιχα CPV για την παρούσα προμήθεια είναι τα εξής:  

CPV:  37415000-0 Αθλητικός εξοπλισμός 

CPV:  31711300-6 Ηλεκτρονικά συστήματα χρονομέτρησης 

CPV:  32321200-1 Οπτικοακουστικός εξοπλισμός 

CPV:  31600000-2 Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός 

CPV: 42417200-4  Μεταφορικά συστήματα 

CPV: 44212320-8 Διάφορες κατασκευές 

 

Η σύναψη σύμβασης εκτέλεσης προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με Δημόσιο Ανοιχτό 

Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό που θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr  και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.  

Στην τιμή των ανωτέρω υλικών περιλαμβάνονται όλες τις απαιτούμενες εργασίες και 

υλικά για την εγκατάσταση, τοποθέτηση και λειτουργία του συστήματος στο κλειστό 

κολυμβητήριο της Πτολεμαϊδας, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: μεταφορά στο χώρο του 

κολυμβητηρίου όλων των απαραίτητων συσκευών, κατασκευών, υλικών και μικροϋλικών του 

συστήματος ελεύθερων βαρών, καθώς και των απαραίτητων εργαλείων-συσκευών-

μηχανημάτων τοποθέτησης-εγκατάστασης-διασύνδεσης, εργασία τοποθέτησης-εγκατάστασης-

σύνδεσης-δοκιμών, τη σύνδεση του συστήματος με τα απαιτούμενα υφιστάμενα δίκτυα του 

κολυμβητηρίου και τα υλικά και εργασία σύνδεσης αυτών, έξοδα πιστοποίησης, έξοδα 

εκτελωνισμών, έξοδα δοκιμών και εκπαίδευσης, κρατήσεις και ότι άλλο έξοδο-δαπάνη χρειαστεί 

για την παράδοση του ανωτέρω περιγραφόμενου συστήματος σε πλήρη, ολοκληρωμένη, 

απρόσκοπτη, συνεχή, αξιόπιστη και ασφαλή λειτουργία σύμφωνα και με τις απαιτήσεις της 

παρούσας μελέτης. 

Οι Προσφέροντες θα πρέπει να λάβουν γνώση του χώρου και των τοπικών συνθηκών. Η 

συμμετοχή στο διαγωνισμό αποτελεί αμάχητο τεκμήριο ότι οι Προσφέροντες έχουν λάβει 

γνώση του χώρου που θα εγκατασταθεί ο εξοπλισμός καθώς και των τοπικών συνθηκών. Η 

συμμετοχή στο διαγωνισμό αποτελεί αμάχητο τεκμήριο ότι οι Προσφέροντες είναι σε θέση να 

εκτελέσουν την προμήθεια-τοποθέτηση-εγκατάσταση του εξοπλισμού στο συγκεκριμένο χώρο. Η 

προμήθεια πρέπει να εκτελεστεί από τον Προμηθευτή στο σύνολο της (προμήθεια-εγκατάσταση) 

με δικά του μέσα. Η σύνδεση με τα δίκτυα του κολυμβητηρίου θα πραγματοποιηθεί από τον 

Προμηθευτή στις υφιστάμενες υποδομές του κολυμβητηρίου (πίνακες κλπ). 

Τα αναφερόμενα στη μελέτη στοιχεία θεωρούνται ουσιώδη και απαράβατα, με ποινή 

αποκλεισμού, εκτός αν αναφέρεται ότι αποτελούν προτίμηση ή επιθυμία της Υπηρεσίας. Όπου 

ρητά αναφέρεται η λέξη περίπου με ποινή αποκλεισμού δεν επιτρέπεται η απόκλιση να είναι 

μεγαλύτερη ή μικρότερη του 5% (±5%). Όπου αναφέρεται η λέξη π.χ. τουλάχιστον ή το λιγότερο 

αυτό αποτελεί ένα κάτω όριο, με ποινή αποκλεισμού.  Αντίστοιχα  όπου αναφέρεται η λέξη π.χ. 

το πολύ ή μέχρι και , αυτό αποτελεί ένα άνω όριο, με ποινή αποκλεισμού.  
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2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

2.Α. ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

2.Α.1. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΒΑΤΗΡΕΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ  (CPV:37415000-0) 

Θα πρέπει να φέρουν ρυθμιζόμενο υποπόδιο σε πέντε θέσεις σύμφωνα με τις νέες τεχνολογικές 

εξελίξεις στους βατήρες κολύμβησης. Η κατασκευή τους θα πρέπει να είναι από υλικό με μεγάλη 

αντοχή στο νερό και τα χημικά του και να μην οξειδώνεται. Θα προτιμηθεί υλικό τύπου 

fiberglass ή παρόμοιου για τη μέγιστη προστασία από την οξείδωση. Το ύψος του θα είναι 

σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας για διεθνείς αγώνες και δεν θα 

ξεπερνά τα 45εκ. Η πλατφόρμα του βατήρα θα πρέπει να έχει ελάχιστες διαστάσεις 50εκ πλάτος 

x 70εκ μήκος, ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής χρήση του ρυθμιζόμενου υποπόδιου από τους 

αθλητές και κλίση προς το νερό όχι μεγαλύτερη των 10ο. Θα φέρει λαβές για τις εκκινήσεις του 

υπτίου που θα επιτρέπουν το κράτημα από τους αθλητές τόσο οριζόντια όσο και κάθετα. Όλη η 

επιφάνεια της πλατφόρμας θα πρέπει να είναι καλυμμένη με αντιολισθητικό υλικό. Κάθε 

βατήρας θα πρέπει να είναι ευδιάκριτα αριθμημένος και στις τέσσερις πλευρές ώστε να φαίνεται 

καθαρά από τους κριτές. 

Η πλατφόρμα του βατήρα θα πρέπει να είναι εξοπλισμένη με ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου 

εσφαλμένης εκκίνησης. 

Θα πρέπει να φέρει πιστοποιητικό ή βεβαίωση χρήσης από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Υγρού 

Στίβου ή την Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδος για διεθνείς διοργανώσεις. 

Ποσότητα προς προμήθεια: 16 τεμάχια 

 

2.Α.2. ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΑΤΗΡΩΝ (CPV:37415000-0) 

Θα είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα ή παρόμοιο υλικό για μέγιστη προστασία 

από την οξείδωση, παρόμοιες με αυτές που έχουν χρησιμοποιηθεί σε διεθνείς διοργανώσεις. Το 

ύψος του θα είναι τόσο ώστε μαζί με τον βατήρα να μην ξεπερνάει το μέγιστο ύψος βάσει των 

διεθνών προδιαγραφών, δηλαδή 75εκ από την επιφάνεια του νερού. Η πάνω επιφάνεια θα 

πρέπει να είναι αντιολισθητική και μαζί με τον βατήρα να αποτελεί ένα ενιαίο σύνολο, χωρίς 

να εμποδίζει τη απορροή του νερού προς το κανάλι υπερχείλισης.  

Θα πρέπει ο ανάδοχος να προσκομίσει σχέδια, πριν την εγκατάσταση,  ώστε να εγκριθούν από 

την αρμόδια Υπηρεσία. 

Ποσότητα προς προμήθεια: 16 τεμάχια 

 

2.Β. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ & 

ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ 

2.Β.1. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ  (CPV: 31711300-6) 

Το ηλεκτρονικό χρονόμετρο κολύμβησης αποτελεί την βασική μονάδα του συστήματος 

χρονομέτρησης. Όλα τα δεδομένα που συλλέγονται εισάγονται στο σύστημα, αναγνωρίζονται 

από ένα μοναδικό κωδικό δεδομένων και αποστέλλονται στον συνδεδεμένο υπολογιστή, που 

περιλαμβάνεται, για επεξεργασία.  

Χαρακτηριστικά : 

 Απεριόριστος όγκος μετρήσεων (εξαρτάται αποκλειστικά από την χωρητικότητα του 
σκληρού δίσκου του υπολογιστή. 
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 Δυνατότητα χρονομέτρησης με ακρίβεια λεπτού, δευτερολέπτου, δέκατων, εκατοστών και 
χιλιοστών δευτερολέπτου. 

 Δυνατότητα σύνδεσης και ενεργοποίησης μέσω του ηχητικού συστήματος εκκίνησης. 

 Θα διαθέτει ενσωματωμένη μπαταρία για αυτονομία. 

 Δυνατότητα σύνδεσης με όλο τον περιφερειακό εξοπλισμό χρονομέτρησης (ηχητικό 
σύστημα εκκίνησης, βατήρες εκκίνησης, πλάκες αφής)  

 Συμβατότητα με νουμερικό, αλφαριθμητικό πίνακα και πίνακα matrix. 

 Θα περιλαμβάνει καλώδιο σύνδεσης με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή και τον εκτυπωτή 

 Θα περιλαμβάνει εκτυπωτή (online printer)  

 Θα περιλαμβάνει το λογισμικό κολύμβησης το οποίο θα πρέπει να εγκατασταθεί σε Η/Υ. 

 Θα περιλαμβάνει φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή με εγκατεστημένο το αντίστοιχο 
λογισμικό. 

 Θα περιλαμβάνει βαλίτσα μεταφοράς 

 Θα λειτουργεί με ρεύμα 220V AC/50Hz 

Ο εκτυπωτής θα έχει τη δυνατότητα εκτύπωσης των αποτελεσμάτων απευθείας από το 

χρονόμετρο ακόμη και σε αστοχία/μη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή. 

Ο φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής θα διαθέτει κατ’ ελάχιστο τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

 Επεξεργαστής: Ιntel Core ί3-3120Μ (2.50 GHz), με 3 ΜΒ L3 cache ή ισοδύναμο τουλάχιστον. 

 Οθόνη: 15.6" HD ΤFΤ, LED, με ανάλυση 1366 χ 768 τουλάχιστον. 

 Μνήμη: 6144 ΜΒ DDR3 τουλάχιστον, με δυνατότητα επέκτασης έως τα 16 GB. 

 Σκληρός Δίσκος: 1 ΤB τουλάχιστον, 5400 rpm, SΑΤΑ. 

 Οπτικός Δίσκος: DVD εγγραφής. 

 Κάρτα γραφικών: ΝΑΙ. 

 Ενσύρματη επικοινωνία: Ethernet LΑΝ 10ΒΑSΕ-Τ/100ΒΑSΕ-ΤΧ. 

 Ασύρματη επικοινωνία: Wireless LΑΝ (802.11b/g/n), Bluetooth 4.0. 

 Διασυνδέσεις: 2 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, Memory card reader, 1 x VGA, 1 x HDMI, 1 x RJ-45, 
1 έξοδο στερεοφωνικών ακουστικών, 1 είσοδο μικροφώνου, HD webcam με ενσωματωμένο 
μικρόφωνο, 1 x DC in. 

 Ήχος: Ενσωματωμένα στερεοφωνικά ηχεία. 

 Συσκευή κατάδειξης: Τouch pad με Multi touch control. 

 Πληκτρολόγιο: ΝΑΙ, με ενσωματωμένο αριθμητικό πληκτρολόγιο. 

 Παρεχόμενος εξοπλισμός: ΑC adapter. 

 Μπαταρία: Λιθίου ιόντων. 

 Λογισμικό: Windows 8 ή άνω. 
Για το λογισμικό περιλαμβάνεται η οποιαδήποτε ενημέρωση/αναβάθμιση λογισμικού που θα 

προκύψει στο μέλλον, την οποία και ο Δήμος θα είναι σε θέση να αποκτήσει χωρίς καμία 

πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση.   

Το χρονόμετρο θα πρέπει να φέρει πιστοποιητικό ή βεβαίωση χρήσης από την Παγκόσμια 

Ομοσπονδία Υγρού Στίβου ή την Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδος για διεθνείς 

διοργανώσεις 

Ποσότητα προς προμήθεια: 1 τεμάχιο 

 

2.Β.2. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ΑΦΗΣ (CPV: 31711300-6) 

Οι ηλεκτρονικές πλάκες, μέσω των καλωδιώσεων μεταδίδουν στο ηλεκτρονικό χρονόμετρο τον 

ακριβή χρόνο τερματισμού του αθλητή.  
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Κάθε πλάκα θα αποτελείται  από το πλαίσιο, που θα είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο 

χάλυβα για να μην οξειδώνεται από το νερό και τα χημικά της πισίνας και αλληλένδετες, 

ανεξάρτητες πήχεις από PVC. Οι πήχεις θα είναι κατασκευασμένες από PVC υψηλής αντοχής 

και θα έχουν αντιολισθητική επιφάνεια. 

Οι ηλεκτρονικές επαφές θα ενεργοποιούνται με την επαφή του αθλητή σε οποιοδήποτε σημείο 

της επιφάνειας της πλάκας, χωρίς όμως να επηρεάζονται από κυματισμούς 

Οι διαστάσεις της πλάκας θα είναι 2.40 x 0.90 m και το πάχος περίπου 10mm. 

Πάνω στην πλάκα πρέπει να υπάρχει η μαύρη διαγράμμιση, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της 

Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Κολύμβησης (F.I.N.A) 

Η τοποθέτηση και η αφαίρεση τους θα γίνεται εύκολα. Θα περιλαμβάνουν δυναμόμετρο και 

συσκευή ελέγχου σωστής λειτουργίας 

Θα πρέπει να φέρουν πιστοποιητικό ή βεβαίωση χρήσης από την Παγκόσμια Ομοσπονδία 

Υγρού Στίβου ή την Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδος για διεθνείς διοργανώσεις 

Ποσότητα προς προμήθεια: 10 τεμάχια 

 

2.Β.3. ΗΧΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ (CPV: 32321200-1) 

Το ηχητικό σύστημα εκκίνησης θα λειτουργεί αυτόνομα με ενσωματωμένη μπαταρία (υψηλής 

αυτονομίας). Θα περιλαμβάνει ενσωματωμένο ενισχυτή και ηχείο καθώς και μικρόφωνο για τις 

φωνητικές εντολές και το σήμα εκκίνησης. Θα έχει μικρή οθόνη LCD και επιλογέα λειτουργιών 

και φωτεινή ένδειξη.  

Θα συνδέεται με το χρονόμετρο κολύμβησης. 

Θα περιλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα καλώδια για τη σύνδεση του ηχητικού συστήματος 

εκκίνησης με το χρονόμετρο  

Θα πρέπει να φέρει πιστοποιητικό ή βεβαίωση χρήσης από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Υγρού 

Στίβου ή την Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδος για διεθνείς διοργανώσεις 

Ποσότητα προς προμήθεια: 1 τεμάχιο 

 

2.Β.4. ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΙΣ/ΔΙΑΚΛΑΔΩΤΗΡΕΣ (CPV: 31600000-2) 

Οι καλωδιώσεις/διακλαδωτήρες χρησιμοποιούνται για την σύνδεση όλου του περιφερειακού 

εξοπλισμού ηλεκτρονικής χρονομέτρησης (βατήρες, πλάκες επιστροφής, μπουτόν κριτών) με το 

χρονόμετρο κολύμβησης. Κάθε διακλαδωτήρας θα πρέπει να είναι στεγανός, να έχει 

ανοξείδωτες επαφές και να φέρει ένδειξη με τον αριθμό της διαδρομής. Θα περιλαμβάνονται τα 

μπουτόν κριτών και όλα τα απαραίτητα καλώδια σύνδεσης μεταξύ των διακλαδωτήρων και το 

χρονόμετρο κολύμβησης. 

Θα πρέπει να φέρει πιστοποιητικό ή βεβαίωση χρήσης από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Υγρού 

Στίβου ή την Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδος για διεθνείς διοργανώσεις 

Ποσότητα προς προμήθεια: 10 τεμάχια 

 

2.Β.5. ΚΑΡΟΤΣΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΛΑΚΩΝ ΑΦΗΣ (CPV: 42417200-4) 

Το καρότσι μεταφοράς θα επιτρέπει την εύκολη και ασφαλή μεταφορά των ηλεκτρονικών 
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πλακών αφής. Θα είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα, θα φέρει τέσσερις 

περιστρεφόμενες ρόδες και σύστημα στήριξης των πλακών όταν βρίσκονται πάνω στο καρότσι 

για ασφαλή μετακίνηση. Θα μπορεί να αποθηκεύσει μέχρι δέκα ηλεκτρονικές πλάκες αφής.  

Ποσότητα προς προμήθεια: 1 τεμάχιο 

 

2.Β.6. ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΑ ΕΠΙΘΕΣΗΣ ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ (CPV: 31711300-6) 

Περιλαμβάνουν δύο τεμάχια χρονομέτρων με δυνατότητα αντίστροφης μέτρησης από τα 30’’ 

στα 0’’. Οι ενδείξεις θα είναι τεχνολογίας LED και θα πρέπει να έχουν ύψους 24εκ περίπου για 

να είναι ορατά στους αθλητές και τους θεατές. Θα πρέπει να φέρουν πόδια/βάση που να 

εξασφαλίζουν τη σταθερότητα τους. Η λειτουργία τους γίνεται μέσω της κονσόλας χειρισμού 

υδατοσφαίρισης. Θα περιλαμβάνεται κόρνα για τη λήξη των 30’’ και όλες οι απαραίτητες 

καλωδιώσεις για τη σύνδεση τόσο μεταξύ τους όσο και με την κονσόλα χειρισμού. Θα πρέπει να 

είναι στεγανά (IP54) 

Θα πρέπει να φέρει πιστοποιητικό ή βεβαίωση χρήσης από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Υγρού 

Στίβου ή την Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδος για διεθνείς διοργανώσεις 

Ποσότητα προς προμήθεια: 1 σετ 

2.Β.7. ΚΟΝΣΟΛΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ (CPV: 31711300-6) 

Αποτελεί τη βασική μονάδα χρονομέτρησης του αγώνα και περιλαμβάνει και το λογισμικό 

υδατοσφαίρισης. Θα συνδέονται με αυτή τα χρονόμετρα επίθεσης και ο πίνακας 

αποτελεσμάτων. Θα φέρει οθόνη LCD και ενδείξεις λειτουργίας για εύκολο χειρισμό (timeouts, 

φάουλ παικτών κτλ). Επίσης θα περιλαμβάνει εξωτερικό κουμπί start/stop/reset για τα 

χρονόμετρα επίθεσης. Θα πρέπει να είναι στεγανή (IP54) 

Θα πρέπει να φέρει πιστοποιητικό ή βεβαίωση χρήσης από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Υγρού 

Στίβου ή την Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδος για διεθνείς διοργανώσεις 

Ποσότητα προς προμήθεια: 1 τεμάχιο 

 

2.Β.8. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (CPV: 32321200-1) 

Ο ηλεκτρονικός πίνακας αποτελεσμάτων θα πρέπει να είναι τύπου FULL MATRIX και να 

μπορεί να εμφανίζει τα αποτελέσματα των αγώνων κολύμβησης, υδατοσφαίρισης. 

Η οθόνη του θα αποτελείται από σημεία (PIXELs) με LED και οι ενδείξεις οι οποίες 

απεικονίζονται να είναι σε χρώμα κόκκινο/μαύρο ή κίτρινο/μαύρο. Η διάταξη του πίνακα σε 

σημεία να είναι περίπου 192x80 και η απόσταση από κέντρο σε κέντρο σημείου (PITCH) να 

είναι περίπου 16mm. Οι διαστάσεις της οθόνης του πίνακα θα είναι 300x128 εκατοστά. 

Ο πίνακας θα πρέπει να απεικονίζει σε αγώνες κολύμβησης 10 γραμμές με 32 χαρακτήρες 

ανά γραμμή σε font 5x7. Κάθε γραμμή θα απεικονίζει: 

 Τον αριθμό κατάταξης του αθλητή  (1 αριθμητικό στοιχείο) 

 Τον αριθμό διαδρομής του αθλητή (1 αριθμητικό στοιχείο) 

 Το όνομα του αθλητή (16 χαρακτήρες) 

 Την ομάδα ή τη χώρα του αθλητή (3 χαρακτήρες) 

 Το χρόνο του κάθε αθλητή (8 αριθμητικά στοιχεία) 

 Ανάμεσα σε κάθε ομάδα ενδείξεων θα υπάρχει ένας κενός χαρακτήρας 

Επίσης, σε αγώνες υδατοσφαίρισης θα πρέπει να εμφανίζονται στην οθόνη του πίνακα 
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τουλάχιστον τα παρακάτω : 

 Χρόνος 

 Σκορ 

 Ονόματα ομάδων 

 Περίοδοι 

 Ποινές αθλητών κ.λ.π. 

Όλες οι παραπάνω ενδείξεις θα εμφανίζονται με Ελληνικούς  ή/και Λατινικούς 

χαρακτήρες ή αριθμητικά στοιχεία.  

Η εμπρόσθια επιφάνεια της οθόνης του πίνακα θα είναι εφοδιασμένη με σκίαστρα σε 

κάθε σημείο (PIXEL) για άριστη αναγνωσιμότητα σε οποιεσδήποτε συνθήκες φωτισμού του 

χώρου. H οπίσθια επιφάνεια θα έχει θύρες για πρόσβαση σε περίπτωση συντήρησης ή 

αποκατάστασης βλάβης. Το μεταλλικό πλαίσιο στήριξης της οθόνης θα είναι κατασκευασμένο 

από αλουμίνιο βαμμένο με αντισκωρική βαφή σε χρώμα μαύρο ματ. 

Ποσότητα προς προμήθεια: 1 τεμάχιο 

 

2.Β.9. ΥΠΟΔΟΜΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (CPV: 44212320-8) 

Περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες κατασκευές – μετατροπές – εργασίες για την 

τοποθέτηση του ηλεκτρονικού πίνακα αποτελεσμάτων σε σημείο που θα υποδειχθεί. 

Περιλαμβάνει ενδεικτικά και όχι περιοριστικά όλα τα απαραίτητα υλικά όπως μορφοσίδηρο 

(γωνιές, λάμες κλπ) από ανοξείδωτο χάλυβα (Α316) κατάλληλο για τις συνθήκες του 

κολυμβητηρίου, τα υλικά σύνδεσης, ανάρτησης και τοποθέτησης καθώς και εργασία  σύνδεσης, 

ανάρτησης και τοποθέτησης για την παράδοση της υποδομής τοποθέτησης του πίνακα 

αποτελεσμάτων έτοιμη για χρήση. 

Ο κάθε Προσφέρων με την προσφορά του θα υποβάλει σχέδιο διάταξης και 

εγκατάστασης του πίνακα το οποίο προτίθεται να εφαρμόσει. 

 

3. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση να 

διαθέτει ανταλλακτικά στην Υπηρεσία για όλα τα προσφερόμενα μηχανήματα/συσκευές για 

δέκα (10) έτη τουλάχιστον ο οποίος είναι συνήθως και ο συμβατικός χρόνος για τον οποίο 

δεσμεύονται οι κατασκευαστές (Υπεύθυνη Δήλωση).  

Με την τεχνική προσφορά θα δοθεί επίσης πλήρης κατάλογος ανταλλακτικών με τις τιμές 

αυτών. Με την τεχνική προσφορά θα δοθεί η επιπλέον της συνήθους έκπτωση επί του εκάστοτε 

τρέχοντος τιμοκαταλόγου ανταλλακτικών που θα απολαμβάνει ο Φορέας που θα χρησιμοποιεί 

το σύστημα (Υπεύθυνη Δήλωση). 

Ο Προμηθευτής υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως το συνεργείο όπου θα 

πραγματοποιείται το σέρβις των προς προμήθεια συσκευών. (Υπεύθυνη Δήλωση) Σε περίπτωση 

δε που το σέρβις δεν γίνεται από τον ίδιο αλλά από εξωτερικό συνεργείο θα πρέπει να υπάρχει 

γραπτή ανάθεση από τον προμηθευτή και αποδοχή/ανάληψη της συντήρησης από τον 

υπεύθυνο του συνεργείου. (Υπεύθυνες Δηλώσεις) 
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4. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ. 

Ο προμηθευτής πρέπει να παραδώσει το υπό προμήθεια σύστημα στο κολυμβητήριο του 

Δήμου Πτολεμαϊδας, σε χρόνο που δεν θα υπερβαίνει τους τρείς (3) μήνες από την ημερομηνία 

υπογραφής της σύμβασης εξαιρουμένου του μηνός Αυγούστου. 

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μετά 

από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου να παραταθεί μέχρι το 1/4 αυτού ύστερα από 

σχετικό αίτημα του προμηθευτή που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από την λήξη του 

συμβατικού χρόνου. Το χρονικό διάστημα από την υποβολή του αιτήματος μέχρι τη λήξη του 

συμβατικού χρόνου παράδοσης , δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το 1/8 ολόκληρου του 

συμβατικού χρόνου. 

Η παραλαβή θα γίνει εντός ενός (1) μηνός από την ημερομηνία παράδοσης. 

 

5. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ - ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καθορίζεται σε 5% της συμβατικής αξίας της 

προμήθειας χωρίς τον ΦΠΑ σύμφωνα με το παράγραφο 1.β. του άρθρου 157 του Ν. 4281/2014 

(ΦΕΚ 160/Α) και παρέχεται με εγγυητική επιστολή. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης 

επιστρέφεται στον ανάδοχο της προμήθειας μετά την παραλαβή των προς προμήθεια ειδών από 

την αρμόδια επιτροπή και την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων μεταξύ των δύο 

συμβαλλόμενων.  

Το προς προμήθεια σύστημα θα πρέπει να συνοδεύεται από εγγύηση καλής λειτουργίας 

για ένα (1) έτος τουλάχιστον από την ημερομηνία παραλαβής του από τον Δήμο. Η εγγύηση θα 

περιλαμβάνει και θα καλύπτει τα μέρη από τα οποία αυτό αποτελείται αλλά και το σύνολο του.  

Δεν γίνονται αποδεκτές και δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την αξιολόγηση, προσφορές 

που οι εγγυήσεις αναφέρονται μόνο σε συγκεκριμένα και επιμέρους εξαρτήματα ή υλικά, παρά 

μόνο για όλα τα μέρη του συστήματος και το σύνολο αυτού. 

Κατά το διάστημα της εγγύησης ο Προμηθευτής οφείλει να αποκαταστήσει ή επισκευάσει 

οποιοδήποτε ελάττωμα, βλάβη ή αστοχία προκύψει στο προς προμήθεια σύστημα. Σε 

περίπτωση δε που το ελάττωμα, βλάβη ή αστοχία δεν επιδιορθώνεται ο Προμηθευτής οφείλει να 

αντικαταστήσει άμεσα και χωρίς καμία αντίρρηση και οικονομική απαίτηση, με δικά του έξοδα 

την ελαττωματική συσκευή/εξάρτημα με καινούρια λειτουργική. Τα έξοδα αποσύνδεσης-

απεγκατάστασης-μεταφορών-κόστος αγοράς νέου υλικού-εγκατάστασης-σύνδεσης-δοκιμών και 

ότι άλλο έξοδο απαιτηθεί για την αποκατάσταση του συστήματος σε πλήρη, κανονική, ασφαλή 

και αξιόπιστη λειτουργία βαρύνουν τον Προμηθευτή. 

Τα ανωτέρω θα δηλώνονται γραπτά με Υπεύθυνη Δήλωση. 

Ο ανάδοχος προμηθευτής θα υποβάλει εγγύηση καλής λειτουργίας, σύμφωνα με την 

παράγραφο 5 του άρθρου 26 της ΚΥΑ 11389/93 (ΦΕΚ 185/Β/93) "Ενιαίος Κανονισμός 

Προμηθειών ΟΤΑ" ΕΚΠΟΤΑ και παράγραφο 2.α. του άρθρου 157 του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 

160/Α) ορίζεται στο 2,5% της συμβατικής αξίας της προμήθειας χωρίς τον ΦΠΑ και παρέχεται 

με εγγυητική επιστολή, η διάρκεια της οποίας πρέπει να είναι μεγαλύτερη από το συμβατικό 

χρόνο εγγύησης καλής λειτουργίας ή διατήρησης κατά τρεις (3) μήνες. 

Ο ανάδοχος προμηθευτής θα προσκομίσει επίσης ασφαλιστήριο συμβόλαιο ασφάλισης 

κατά παντός κινδύνου και αστικής ευθύνης, σύμφωνα με την παράγραφο 2.β. του άρθρου 157 

του Ν. 281/2014 (ΦΕΚ 160/Α), η οποία καλύπτει την αποκατάσταση ζημιών που προκαλούνται 

από τον ανάδοχο της σύμβασης κατά την εκτέλεσή της. 
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6. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Ο κάθε προμηθευτής οφείλει να εκπαιδεύσει δύο (2) υπαλλήλους του Δήμου σε θέματα 

λειτουργίας και χειρισμού του προσφερόμενου συστήματος σε κατάλληλο χώρο επιλογής του 

Δήμου. Η ολοκλήρωση της εκπαίδευσης θα γίνει πριν την ολοκλήρωση της παραλαβής του 

συστήματος. 

7. ΠΑΡΑΛΑΒΗ  

Η παραλαβή των υλικών, θα γίνει σύμφωνα με όσα καθορίζονται στο άρθρο 28 της 

αριθμ. 1389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και 

Αποκέντρωσης. 

Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής 

πραγματοποιείται μέσα στον καθοριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο. 

8. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ 

Η προσφορά θα συνοδεύεται από σχέδια, τεχνικά εγχειρίδια, PROSPECTUS. 

Ο Προσφέρων πρέπει να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση της παρεχόμενης εγγύησης που 

καλύπτει το κάθε μηχάνημα/συσκευή ξεχωριστά, αλλά και όλα μαζί ως σύνολο και η οποία δεν 

μπορεί να είναι μικρότερη του ενός (1) έτους από την ημερομηνία παραλαβής τους. 

Οι προσφέροντες θα πρέπει να προσκομίσουν βεβαιώσεις χρήσης ή πιστοποιητικά που να 

αποδεικνύουν την εγκυρότητα των ηλεκτρονικών συστημάτων χρονομέτρησης κολύμβησης, σε 

διεθνείς κολυμβητικές διοργανώσεις από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Κολύμβησης (F.I.N.A) ή 

την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία (L.E.N) ή την Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδος (Κ.Ο.Ε)  

Τα προσφερόμενα συστήματα θα πρέπει να είναι συμβατά με τη βάση δεδομένων της 

Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Ελλάδος. Αυτό θα αποδεικνύεται με επίσημη βεβαίωση από την 

Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδος. 

Τα μέρη του εξοπλισμού ηλεκτρονικής χρονομέτρησης (εκτός του πίνακα 

αποτελεσμάτων) θα πρέπει να είναι από την ίδια κατασκευάστρια εταιρεία ώστε να 

εξασφαλίζεται η συμβατότητα και η ομαλή λειτουργία τους. 

Θα πρέπει να προσκομιστεί πίνακας εγκατάστασης και χρήσης παρόμοιων αγωνιστικών 

εξοπλισμών και ηλεκτρονικών συστημάτων χρονομέτρησης είτε από την κατασκευάστρια 

εταιρεία είτε από τον προσφέροντα. 

Ο κάθε συμμετέχων θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να συμπληρώσει τον πίνακα 

συμμόρφωσης του παραρτήματος Α της Τεχνικής Περιγραφής της οποίας αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος. Στον πίνακα θα πρέπει, πέρα της αναγραφής της συμφωνίας ή μη με τις 

απαιτήσεις, να τεκμηριώνεται η συμφωνία με παραπομπές στα αντίστοιχα 

στοιχεία/προσπέκτους/υλικό της τεχνικής προσφοράς. Πίνακες συμμόρφωσης που απλά 

αναγράφουν ΝΑΙ ή Συμφωνεί, χωρίς τεκμηρίωση δεν θα γίνονται αποδεκτοί επί ποινή 

αποκλεισμού. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

 
1. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΒΑΤΗΡΕΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ  (CPV:37415000-0)  

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

Περιγραφή συστήματος Ναι   

Ρυθμιζόμενο υποπόδιο σε πέντε θέσεις.  Ναι   

Κατασκευή από υλικό με μεγάλη αντοχή στο νερό και τα 
χημικά του  

Ναι   

Ύψος σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Παγκόσμιας 
Ομοσπονδίας για διεθνείς αγώνες και δεν θα ξεπερνά τα 
45εκ.  

Ναι   

Η πλατφόρμα του βατήρα να έχει ελάχιστες διαστάσεις 50εκ 
πλάτος x 70εκ μήκος 

Ναι   

Κλίση προς το νερό όχι μεγαλύτερη των 10ο.  Ναι   

Λαβές για τις εκκινήσεις του υπτίου που επιτρέπουν το 
κράτημα από τους αθλητές τόσο οριζόντια όσο και κάθετα.  

Ναι   

Όλη η επιφάνεια της πλατφόρμας καλυμμένη με 
αντιολισθητικό υλικό.  

Ναι   

Κάθε βατήρας θα πρέπει να είναι ευδιάκριτα αριθμημένος. Ναι   

Η πλατφόρμα του βατήρα θα πρέπει να είναι εξοπλισμένη με 
ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου εσφαλμένης εκκίνησης. 

Ναι   

Θα πρέπει να φέρει πιστοποιητικό ή βεβαίωση χρήσης από 
την Παγκόσμια Ομοσπονδία Υγρού Στίβου ή την 
Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδος για διεθνείς 
διοργανώσεις. 

Ναι   

Πιστοποιητικό CE Ναι   

Πιστοποιητικό ISO9000 κατασκευαστή Ναι   

2. ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΑΤΗΡΩΝ (CPV:37415000-0) 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

Περιγραφή συστήματος Ναι   

Κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα ή παρόμοιο υλικό 
για μέγιστη προστασία από την οξείδωση. 

Ναι   

Ύψος μαζί με τον βατήρα να μην ξεπερνάει τα 75εκ από την 
επιφάνεια του νερού.  

Ναι   

Η πάνω επιφάνεια αντιολισθητική Ναι   

Με τον βατήρα να αποτελεί ένα ενιαίο σύνολο, χωρίς να 
εμποδίζει τη απορροή του νερού προς το κανάλι 
υπερχείλισης.  

Ναι   

Σχέδια, πριν την εγκατάσταση,  ώστε να εγκριθούν από την 
αρμόδια Υπηρεσία. 

Ναι   

Πιστοποιητικό ISO9000 κατασκευαστή Ναι   

3. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ  (CPV: 31711300-6) 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

Περιγραφή συστήματος Ναι   

Απεριόριστος όγκος μετρήσεων (εξαρτάται αποκλειστικά 
από την χωρητικότητα του σκληρού δίσκου του υπολογιστή. 

Ναι   

Δυνατότητα χρονομέτρησης με ακρίβεια λεπτού, 
δευτερολέπτου, δέκατων, εκατοστών και χιλιοστών 
δευτερολέπτου. 

Ναι   

Δυνατότητα σύνδεσης και ενεργοποίησης μέσω του ηχητικού 
συστήματος εκκίνησης. 

Ναι   

Θα διαθέτει ενσωματωμένη μπαταρία για αυτονομία. Ναι   

Δυνατότητα σύνδεσης με όλο τον περιφερειακό εξοπλισμό 
χρονομέτρησης (ηχητικό σύστημα εκκίνησης, βατήρες 
εκκίνησης, πλάκες αφής)  

Ναι   

Συμβατότητα με νουμερικό, αλφαριθμητικό πίνακα και 
πίνακα matrix. 

Ναι   
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Θα περιλαμβάνει καλώδιο σύνδεσης με τον ηλεκτρονικό 
υπολογιστή και τον εκτυπωτή 

Ναι   

Θα περιλαμβάνει εκτυπωτή (online printer) Ο εκτυπωτής θα 
έχει τη δυνατότητα εκτύπωσης των αποτελεσμάτων 
απευθείας από το χρονόμετρο ακόμη και σε αστοχία/μη 
χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή. 

Ναι   

Θα περιλαμβάνει το λογισμικό κολύμβησης το οποίο θα 
πρέπει να εγκατασταθεί σε Η/Υ. 

Ναι   

Θα περιλαμβάνει φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή με 
εγκατεστημένο το αντίστοιχο λογισμικό. 
Ο φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής θα διαθέτει 
κατ’ελάχιστο τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 
-         Επεξεργαστής: Ιntel Core ί3-3120Μ (2.50 GHz), με 3 ΜΒ 

L3 cache ή ισοδύναμο τουλάχιστον. 
-         Οθόνη: 15.6" HD ΤFΤ, LED, με ανάλυση 1366 χ 768 

τουλάχιστον. 
-         Μνήμη: 6144 ΜΒ DDR3 τουλάχιστον, με δυνατότητα 

επέκτασης έως τα 16 GB. 
-         Σκληρός Δίσκος: 1 ΤB τουλάχιστον, 5400 rpm, SΑΤΑ. 
-         Οπτικός Δίσκος: DVD εγγραφής. 
-         Κάρτα γραφικών: ΝΑΙ. 
-         Ενσύρματη επικοινωνία: Ethernet LΑΝ 10ΒΑSΕ-

Τ/100ΒΑSΕ-ΤΧ. 
-         Ασύρματη επικοινωνία: Wireless LΑΝ (802.11b/g/n), 

Bluetooth 4.0. 
-         Διασυνδέσεις: 2 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, Memory card 

reader, 1 x VGA, 1 x HDMI, 1 x RJ-45, 1 έξοδο 
στερεοφωνικών ακουστικών, 1 είσοδο μικροφώνου, 
HD webcam με ενσωματωμένο μικρόφωνο, 1 x DC in. 

-         Ήχος: Ενσωματωμένα στερεοφωνικά ηχεία. 
-         Συσκευή κατάδειξης: Τouch pad με Multi touch control. 
-         Πληκτρολόγιο: ΝΑΙ, με ενσωματωμένο αριθμητικό 

πληκτρολόγιο. 
-         Παρεχόμενος εξοπλισμός: ΑC adapter. 
-         Μπαταρία: Λιθίου ιόντων. 
-         Λογισμικό: Windows 8 ή άνω. 

Ναι 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Περιλαμβάνει ενημερώσεις/αναβαθμίσεις λογισμικού χωρίς 
καμία πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση του Δήμου 

Ναι   

Θα περιλαμβάνει βαλίτσα μεταφοράς Ναι   

Θα λειτουργεί με ρεύμα 220V AC/50Hz Ναι   

Το χρονόμετρο θα πρέπει να φέρει πιστοποιητικό ή 
βεβαίωση χρήσης από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Υγρού 
Στίβου ή την Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδος για 
διεθνείς διοργανώσεις 

Ναι   

Πιστοποιητικό CE Ναι   

Πιστοποιητικό ISO9000 κατασκευαστή Ναι   

4. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ΑΦΗΣ (CPV: 31711300-6) 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

Περιγραφή συστήματος Ναι   

Μετάδοση στο ηλεκτρονικό χρονόμετρο τον ακριβή χρόνο 
τερματισμού του αθλητή.  

Ναι   

Κάθε πλάκα θα αποτελείται  από το πλαίσιο, που θα είναι 
κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα για να μην 
οξειδώνεται από το νερό και τα χημικά της πισίνας και 
αλληλένδετες, ανεξάρτητες πήχεις από PVC. Οι πήχεις 
κατασκευασμένες από PVC υψηλής αντοχής και θα έχουν 
αντιολισθητική επιφάνεια. 

Ναι   

Οι ηλεκτρονικές επαφές θα ενεργοποιούνται με την επαφή 
του αθλητή σε οποιοδήποτε σημείο της επιφάνειας της 
πλάκας, χωρίς όμως να επηρεάζονται από κυματισμούς 

Ναι   

Οι διαστάσεις της πλάκας θα είναι 2.40 x 0.90 m και το πάχος Ναι   
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περίπου 10mm. 

Πάνω στην πλάκα πρέπει να υπάρχει η μαύρη διαγράμμιση, 
σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Παγκόσμιας 
Ομοσπονδίας Κολύμβησης (F.I.N.A) 

Ναι   

Η τοποθέτηση και η αφαίρεση τους θα γίνεται εύκολα.  Ναι   

Θα περιλαμβάνουν δυναμόμετρο και συσκευή ελέγχου 
σωστής λειτουργίας 

Ναι   

Θα πρέπει να φέρουν πιστοποιητικό ή βεβαίωση χρήσης από 
την Παγκόσμια Ομοσπονδία Υγρού Στίβου ή την 
Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδος για διεθνείς 
διοργανώσεις 

Ναι   

Πιστοποιητικό CE Ναι   

Πιστοποιητικό ISO9000 κατασκευαστή Ναι   

5. ΗΧΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ (CPV: 32321200-1) 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

Περιγραφή συστήματος Ναι   

Το ηχητικό σύστημα εκκίνησης θα λειτουργεί αυτόνομα με 
ενσωματωμένη μπαταρία (υψηλής αυτονομίας).  

Ναι   

Θα περιλαμβάνει ενσωματωμένο ενισχυτή και ηχείο καθώς 
και μικρόφωνο για τις φωνητικές εντολές και το σήμα 
εκκίνησης. 

Ναι   

Θα έχει μικρή οθόνη LCD και επιλογέα λειτουργιών και 
φωτεινή ένδειξη.  

Ναι   

Θα συνδέεται με το χρονόμετρο κολύμβησης. Ναι   

Θα περιλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα καλώδια για τη 
σύνδεση του ηχητικού συστήματος εκκίνησης με το 
χρονόμετρο  

Ναι   

Θα πρέπει να φέρει πιστοποιητικό ή βεβαίωση χρήσης από 
την Παγκόσμια Ομοσπονδία Υγρού Στίβου ή την 
Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδος για διεθνείς 
διοργανώσεις 

Ναι   

Πιστοποιητικό CE Ναι   

Πιστοποιητικό ISO9000 κατασκευαστή Ναι   

6. ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΙΣ/ΔΙΑΚΛΑΔΩΤΗΡΕΣ (CPV: 31600000-2) 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

Περιγραφή συστήματος Ναι   

Κάθε διακλαδωτήρας θα πρέπει να είναι στεγανός, να έχει 
ανοξείδωτες επαφές και να φέρει ένδειξη με τον αριθμό της 
διαδρομής.  

Ναι   

Θα περιλαμβάνονται τα μπουτόν κριτών και όλα τα 
απαραίτητα καλώδια σύνδεσης μεταξύ των διακλαδωτήρων 
και το χρονόμετρο κολύμβησης. 

Ναι   

Θα πρέπει να φέρει πιστοποιητικό ή βεβαίωση χρήσης από 
την Παγκόσμια Ομοσπονδία Υγρού Στίβου ή την 
Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδος για διεθνείς 
διοργανώσεις 

Ναι   

Πιστοποιητικό CE Ναι   

Πιστοποιητικό ISO9000 κατασκευαστή Ναι   

7. ΚΑΡΟΤΣΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΛΑΚΩΝ ΑΦΗΣ (CPV: 42417200-4) 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

Περιγραφή συστήματος Ναι   

Θα είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα Ναι   

Θα φέρει τέσσερις περιστρεφόμενες ρόδες και σύστημα 
στήριξης των πλακών όταν βρίσκονται πάνω στο καρότσι 
για ασφαλή μετακίνηση.  

Ναι   

Θα μπορεί να αποθηκεύσει μέχρι δέκα ηλεκτρονικές πλάκες 
αφής.  

Ναι   

Πιστοποιητικό ISO9000 κατασκευαστή Ναι   
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8. ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΑ ΕΠΙΘΕΣΗΣ ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ (CPV: 31711300-6) 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

Περιγραφή συστήματος Ναι   

Δύο τεμάχια χρονομέτρων με δυνατότητα αντίστροφης 
μέτρησης από τα 30’’ στα 0’’.  

Ναι   

Οι ενδείξεις θα είναι τεχνολογίας LED και θα έχουν ύψους 
24εκ περίπου  

Ναι   

Θα φέρουν πόδια/βάση που να εξασφαλίζουν τη 
σταθερότητα τους.  

Ναι   

Η λειτουργία τους γίνεται μέσω της κονσόλας χειρισμού 
υδατοσφαίρισης.  

Ναι   

Περιλαμβάνεται κόρνα για τη λήξη των 30’’ και όλες οι 
απαραίτητες καλωδιώσεις για τη σύνδεση τόσο μεταξύ τους 
όσο και με την κονσόλα χειρισμού. Θα πρέπει να είναι 
στεγανά (IP54) 

Ναι   

Θα πρέπει να φέρει πιστοποιητικό ή βεβαίωση χρήσης από 
την Παγκόσμια Ομοσπονδία Υγρού Στίβου ή την 
Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδος για διεθνείς 
διοργανώσεις 

Ναι   

Πιστοποιητικό CE Ναι   

Πιστοποιητικό ISO9000 κατασκευαστή Ναι   

9. ΚΟΝΣΟΛΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ (CPV: 31711300-6) 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

Περιγραφή συστήματος Ναι   

Περιλαμβάνει και το λογισμικό υδατοσφαίρισης.  Ναι   

Θα συνδέονται με αυτή τα χρονόμετρα επίθεσης και ο 
πίνακας αποτελεσμάτων.  

Ναι   

Θα φέρει οθόνη LCD και ενδείξεις λειτουργίας για εύκολο 
χειρισμό (timeouts, φάουλ παικτών κτλ).  

Ναι   

Θα περιλαμβάνει εξωτερικό κουμπί start/stop/reset για τα 
χρονόμετρα επίθεσης.  

Ναι   

Θα πρέπει να είναι στεγανή (IP54) Ναι   

Θα πρέπει να φέρει πιστοποιητικό ή βεβαίωση χρήσης από 
την Παγκόσμια Ομοσπονδία Υγρού Στίβου ή την 
Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδος για διεθνείς 
διοργανώσεις 

Ναι   

Πιστοποιητικό CE Ναι   

Πιστοποιητικό ISO9000 κατασκευαστή Ναι   

10. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (CPV: 32321200-1) 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

Περιγραφή συστήματος Ναι   

Τύπου FULL MATRIX και να μπορεί να εμφανίζει τα 
αποτελέσματα των αγώνων κολύμβησης, υδατοσφαίρισης. 

Ναι   

Η οθόνη του θα αποτελείται από σημεία (PIXELs) με LED και 
οι ενδείξεις οι οποίες απεικονίζονται να είναι σε χρώμα 
κόκκινο/μαύρο ή κίτρινο/μαύρο.  

Ναι   

Η διάταξη του πίνακα σε σημεία να είναι περίπου 192x80 και 
η απόσταση από κέντρο σε κέντρο σημείου (PITCH) να είναι 
περίπου 16mm. 

Ναι   

Οι διαστάσεις της οθόνης του πίνακα θα είναι 300x128 
εκατοστά. 

Ναι   
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Ο πίνακας θα πρέπει να απεικονίζει σε αγώνες κολύμβησης 
10 γραμμές με 32 χαρακτήρες ανά γραμμή σε font 5x7. Κάθε 
γραμμή θα απεικονίζει: 
·          Τον αριθμό κατάταξης του αθλητή  (1 αριθμητικό 
στοιχείο) 
·          Τον αριθμό διαδρομής του αθλητή (1 αριθμητικό 
στοιχείο) 
·          Το όνομα του αθλητή (16 χαρακτήρες) 
·          Την ομάδα ή τη χώρα του αθλητή (3 χαρακτήρες) 
·          Το χρόνο του κάθε αθλητή (8 αριθμητικά στοιχεία) 
·          Ανάμεσα σε κάθε ομάδα ενδείξεων θα υπάρχει ένας 
κενός χαρακτήρας 
  

Ναι   

Σε αγώνες υδατοσφαίρισης θα πρέπει να εμφανίζονται στην 
οθόνη του πίνακα τουλάχιστον τα παρακάτω : 
·          Χρόνος 
·          Σκορ 
·          Ονόματα ομάδων 
·          Περίοδοι 
·          Ποινές αθλητών κ.λ.π. 

Ναι   

Όλες οι παραπάνω ενδείξεις θα εμφανίζονται με Ελληνικούς  
ή/και Λατινικούς χαρακτήρες ή αριθμητικά στοιχεία.  

Ναι   

Η εμπρόσθια επιφάνεια της οθόνης του πίνακα θα είναι 
εφοδιασμένη με σκίαστρα σε κάθε σημείο (PIXEL) για άριστη 
αναγνωσιμότητα σε οποιεσδήποτε συνθήκες φωτισμού του 
χώρου.  

Ναι   

H οπίσθια επιφάνεια θα έχει θύρες για πρόσβαση σε 
περίπτωση συντήρησης ή αποκατάστασης βλάβης.  

Ναι   

Το μεταλλικό πλαίσιο στήριξης της οθόνης θα είναι 
κατασκευασμένο από αλουμίνιο βαμμένο με αντισκωρική 
βαφή σε χρώμα μαύρο ματ. 

Ναι   

Πιστοποιητικό CE Ναι   

Πιστοποιητικό ISO9000 κατασκευαστή Ναι   

11. ΥΠΟΔΟΜΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (CPV: 44212320-8) 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

Περιγραφή συστήματος Ναι   

Περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες κατασκευές – μετατροπές 
– εργασίες για την τοποθέτηση του ηλεκτρονικού πίνακα 
αποτελεσμάτων σε σημείο που θα υποδειχθεί. Περιλαμβάνει 
ενδεικτικά και όχι περιοριστικά όλα τα απαραίτητα υλικά 
όπως μορφοσίδηρο (γωνιές, λάμες κλπ) από ανοξείδωτο 
χάλυβα (Α316) κατάλληλο για τις συνθήκες του 
κολυμβητηρίου, τα υλικά σύνδεσης, ανάρτησης και 
τοποθέτησης καθώς και εργασία  σύνδεσης, ανάρτησης και 
τοποθέτησης για την παράδοση της υποδομής τοποθέτησης 
του πίνακα αποτελεσμάτων έτοιμη για χρήση. 

Ναι   

Σχέδιο διάταξης και εγκατάστασης του πίνακα Ναι   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ -ΕΙΔΟΣ 
Μον. 

Μέτρησης Ποσότητα 
Τιμή 

Μονάδος Σύνολο 

Αγωνιστικός εξοπλισμός 

1 
Αγωνιστικός βατήρας νέας τεχνολογίας με ηλεκτρονική 
αναγνώριση εσφαλμένης εκκίνησης 

Τεμάχιο 16,00 3.150,00 50.400,00 

2 Υποδομή στήριξης βατήρων ανοξείδωτης κατασκευής Τεμάχιο 16,00 600,00 9.600,00 

Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός Χρονομέτρησης Κολύμβησης και Υδατοσφαίρισης 

3 Ηλεκτρονικό χρονόμετρο κολύμβησης Τεμάχιο 1,00 9.250,00 9.250,00 

4 Ηλεκτρονικές πλάκες αφής Τεμάχιο 10,00 2.560,00 25.600,00 

5 Ηχητικό σύστημα εκκίνησης Τεμάχιο 1,00 2.750,00 2.750,00 

6 
Καλωδιώσεις σύνδεσης περιφερειακού εξοπλισμού 
ηλεκτρονικής χρονομέτρησης με το χρονόμετρο κολύμβησης 

Τεμάχιο 1,00 7.300,00 7.300,00 

7 Καρότσι μεταφοράς πλακών αφής Τεμάχιο 1,00 2.900,00 2.900,00 

8 
Δύο ηλεκτρονικά χρονόμετρα υδατοσφαίρισης από τα 30’’ στα 
0΄΄ 

σετ 1,00 6.500,00 6.500,00 

9 Κονσόλα χειρισμού υδατοσφαίρισης Τεμάχιο 1,00 2.200,00 2.200,00 

10 Ηλεκτρονικός Πίνακας Αποτελεσμάτων Τεμάχιο 1,00 32.500,00 32.500,00 

11 Υποδομή τοποθέτησης Πίνακα αποτελεσμάτων Τεμάχιο 1,00 2.000,00 2.000,00 

     ΣΥΝΟΛΟ : 151.000,00 

      Φ.Π.Α 23% : 34.730,00 

   ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 185.730,00 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ  
 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ -ΕΙΔΟΣ 
Μον. 

Μέτρησης Ποσότητα 
Τιμή Μονάδος 
Αριθμητικώς Τιμή μονάδος Ολογράφως 

Αγωνιστικός εξοπλισμός 

1 

Αγωνιστικός βατήρας νέας 
τεχνολογίας με ηλεκτρονική 
αναγνώριση εσφαλμένης 
εκκίνησης 

Τεμάχιο 16,00   

2 
Υποδομή στήριξης βατήρων 
ανοξείδωτης κατασκευής 

Τεμάχιο 16,00   

Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός Χρονομέτρησης Κολύμβησης και Υδατοσφαίρισης 

3 
Ηλεκτρονικό χρονόμετρο 
κολύμβησης 

Τεμάχιο 1,00   

4 Ηλεκτρονικές πλάκες αφής Τεμάχιο 10,00   

5 Ηχητικό σύστημα εκκίνησης Τεμάχιο 1,00   

6 

Καλωδιώσεις σύνδεσης 
περιφερειακού εξοπλισμού 
ηλεκτρονικής χρονομέτρησης 
με το χρονόμετρο κολύμβησης 

Τεμάχιο 1,00   

7 
Καρότσι μεταφοράς πλακών 
αφής 

Τεμάχιο 1,00   

8 
Δύο ηλεκτρονικά χρονόμετρα 
υδατοσφαίρισης από τα 30’’ 
στα 0΄΄ 

σετ 1,00   

9 
Κονσόλα χειρισμού 
υδατοσφαίρισης 

Τεμάχιο 1,00   

10 
Ηλεκτρονικός Πίνακας 
Αποτελεσμάτων 

Τεμάχιο 1,00   

11 
Υποδομή τοποθέτησης Πίνακα 
αποτελεσμάτων 

Τεμάχιο 1,00   

     ΣΥΝΟΛΟ :  

    Φ.Π.Α 23% :  

   ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ :  

 
 
 
 

 Ημερομηνία  ______/______/______ 
 -Ο- 

ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
 
 
 

________________________________ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Δ 
 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ  ΜΕΛΕΤΗΣ 
 
Οι τιμές εφαρμογής του παρόντος τιμολογίου αναφέρονται σε πλήρη και ολοκληρωμένη 
προμήθεια του συστήματος «Αγωνιστικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός Ηλεκτρονικού 
Συστήματος Χρονομέτρησης και Πίνακας αποτελεσμάτων για το Κλειστό Κολυμβητήριο 
Πτολεμαϊδας.», σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Τεχνική Περιγραφή και τα λοιπά συμβατικά 
τεύχη και περιλαμβάνουν στην τιμή τους όλες τις απαιτούμενες εργασίες και υλικά για την 
πλήρη εγκατάσταση, τοποθέτηση και λειτουργία του συστήματος όπως ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά: μεταφορά στο χώρο του κολυμβητηρίου όλων των απαραίτητων συσκευών, 
κατασκευών, υλικών και μικροϋλικών του συστήματος ελεύθερων βαρών, καθώς και των 
απαραίτητων εργαλείων-συσκευών-μηχανημάτων τοποθέτησης-εγκατάστασης-διασύνδεσης, 
εργασία τοποθέτησης-εγκατάστασης-σύνδεσης-δοκιμών, τη σύνδεση του συστήματος με τα 
απαιτούμενα υφιστάμενα δίκτυα του κολυμβητηρίου και τα υλικά και εργασία σύνδεσης 
αυτών, έξοδα πιστοποίησης, έξοδα εκτελωνισμών, έξοδα δοκιμών και εκπαίδευσης, κρατήσεις 
και ότι άλλο έξοδο-δαπάνη χρειαστεί για την παράδοση του ανωτέρω περιγραφόμενου 
συστήματος σε πλήρη, ολοκληρωμένη, απρόσκοπτη, συνεχή, αξιόπιστη και ασφαλή λειτουργία 
σύμφωνα και με τις απαιτήσεις της παρούσας μελέτης. Στις τιμές μονάδος δεν περιλαμβάνεται 
μόνο ο ΦΠΑ 23%. 
 
ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ: 
 
Άρθρο 1  
Αγωνιστικός βατήρας νέας τεχνολογίας με ηλεκτρονική αναγνώριση εσφαλμένης εκκίνησης , 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τεύχος της τεχνικής περιγραφής και συγγραφής υποχρεώσεων  
Μονάδα Μέτρησης : Τεμάχιο  
Τιμή Μονάδος: Τρείς χιλιάδες εκατόν πενήντα Ευρώ (3.150,00 € ) 

 
Άρθρο 2  

Υποδομή στήριξης βατήρων ανοξείδωτης κατασκευής , σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τεύχος 
της τεχνικής περιγραφής και συγγραφής υποχρεώσεων  
Μονάδα Μέτρησης : Τεμάχιο  
Τιμή Μονάδος: Εξακόσια Ευρώ (600,00 € ) 

 
Άρθρο 3  

Ηλεκτρονικό χρονόμετρο κολύμβησης , σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τεύχος της τεχνικής 
περιγραφής και συγγραφής υποχρεώσεων  
Μονάδα Μέτρησης : Τεμάχιο  
Τιμή Μονάδος: Εννέα χιλιάδες διακόσια πενήντα Ευρώ (9.250,00 € ) 

 
Άρθρο 4  

Ηλεκτρονικές πλάκες αφής , σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τεύχος της τεχνικής περιγραφής 
και συγγραφής υποχρεώσεων  
Μονάδα Μέτρησης : Τεμάχιο  
Τιμή Μονάδος: Δύο χιλιάδες πεντακόσια εξήντα Ευρώ (2.560,00 € ) 
 
Άρθρο 5  
Ηχητικό σύστημα εκκίνησης , σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τεύχος της τεχνικής περιγραφής 
και συγγραφής υποχρεώσεων  
Μονάδα Μέτρησης : Τεμάχιο  
Τιμή Μονάδος: Δύο χιλιάδες επτακόσια πενήντα Ευρώ (2.750,00 €) 
 
Άρθρο 6  
Καλωδιώσεις σύνδεσης περιφερειακού εξοπλισμού ηλεκτρονικής χρονομέτρησης με το 
χρονόμετρο κολύμβησης , σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τεύχος της τεχνικής περιγραφής και 
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συγγραφής υποχρεώσεων  
Μονάδα Μέτρησης : Τεμάχιο  
Τιμή Μονάδος: Επτά χιλιάδες τριακόσια Ευρώ (7.300,00 €) 
 
Άρθρο 7  
Καρότσι μεταφοράς πλακών αφής , σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τεύχος της τεχνικής 
περιγραφής και συγγραφής υποχρεώσεων  
Μονάδα Μέτρησης : Τεμάχιο  
Τιμή Μονάδος: Δύο χιλιάδες εννιακόσια Ευρώ (2.900,00 €) 
 
Άρθρο 8  
Δύο ηλεκτρονικά χρονόμετρα υδατοσφαίρισης από τα 30’’ στα 0΄΄ , σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο τεύχος της τεχνικής περιγραφής και συγγραφής υποχρεώσεων  
Μονάδα Μέτρησης : σετ  
Τιμή Μονάδος: € Έξι χιλιάδες πεντακόσια Ευρώ (6.500,00) 
 
Άρθρο 9  
Κονσόλα χειρισμού υδατοσφαίρισης , σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τεύχος της τεχνικής 
περιγραφής και συγγραφής υποχρεώσεων  
Μονάδα Μέτρησης : Τεμάχιο  
Τιμή Μονάδος: € Δύο χιλιάδες διακόσια Ευρώ (2.200,00) 
 
Άρθρο 10  
Ηλεκτρονικός Πίνακας Αποτελεσμάτων , σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τεύχος της τεχνικής 
περιγραφής και συγγραφής υποχρεώσεων  
Μονάδα Μέτρησης : Τεμάχιο  
Τιμή Μονάδος: Τριάντα δύο χιλιάδες πεντακόσια Ευρώ (32.500,00 €) 

 
Άρθρο 11  

Υποδομή τοποθέτησης Πίνακα αποτελεσμάτων , σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τεύχος της 
τεχνικής περιγραφής και συγγραφής υποχρεώσεων  
Μονάδα Μέτρησης : Τεμάχιο  
Τιμή Μονάδος: Δύο χιλιάδες Ευρώ (2.000,00 €) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ε 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

ΑΡΘΡΟ 1ο: Αντικείμενο της προμήθειας. 

Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια Αγωνιστικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού 

Ηλεκτρονικού Συστήματος Χρονομέτρησης και Πίνακα αποτελεσμάτων για το Κλειστό 

Κολυμβητήριο Πτολεμαϊδας του Δήμου Εορδαίας και θα χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις του 

προγράμματος ΣΑΕΠ της ΠΔΜ. 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο: Ισχύουσες διατάξεις. 

Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με : 

Α) Τις διατάξεις όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν : 

1. Το Ν.3548/2007 (ΦΕΚ 68Α /20-3-2007): Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του 
Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις σε συνδυασμό με το άρθρο 
46 του Ν.3801/4-9-2009 ΦΕΚ 163Α  

2. Το Ν.3469/2006 « Εθνικό Τυπογραφείο , Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις » 
(ΦΕΚ 131/Α) 

3. Το Ν.2699/99 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις » (ΦΕΚ 
45Α) όπως αυτός τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74Α/26-03-2014 ) « 
Διοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και 
Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα –Τροποποίηση Διατάξεων  του Π.Δ. 318/1992 (Α’ 161) και 
λοιπές ρυθμίσεις 

4. Το άρθρο 26 του Ν.4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις κλπ» (ΦΕΚ 226/Α) 
5. Το άρθρο 9 παρ. 2 του Ν.4071/2012 « Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη κ.λ.π. » (ΦΕΚ 

85/Α) 
6. Την παράγραφο Ζ  του άρθρου πρώτου του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ  107/Α) 
7. Τις διατάξεις του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α)  
8. Το Ν.3614/2007 Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 

Προγραμματική Περίοδο 2007-2013 (ΦΕΚ 267/Α/3-12-2007) 
9. Το Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/2006) "Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων". 
10. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 ‘’ Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης  Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης’’ 
11. Το Ν.3861/10 (ΦΕΚ 112/Α/13-7-2010 : Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 
οργάνων στο διαδίκτυο « Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις 

12. Το Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95) "Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του 
Κράτους και άλλες διατάξεις". 

Β) Τις αποφάσεις : 

1. Της ΚΥΑ 11389/93 (ΦΕΚ 185/Β/93) "Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών ΟΤΑ" ΕΚΠΟΤΑ και 

τις σχετικές ερμηνευτικές εγκυκλίους. 

2. Την με αριθμ.20977/23-08-2007 (ΦΕΚ 1673/Β΄) Κ.Υ.Α. των Υπουργών  Ανάπτυξης και 

Επικρατείας « Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του Ν.3310/2005, όπως 

τροποποιήθηκε με το Ν.3414/2005» 

3. Η ΥΠΑΣΥΔ 43804/ΕΥΘΥ/2041/2009  Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και 

Οικονομικών (ΦΕΚ 1957/Β/9-9-2009 )  

4. Την υπ’αριθμ.Π1/297/7-3-2014  Απόφαση  «Εγκρίσεις-εντάξεις-τροποποιήσεις στο Ενιαίο 

Πρόγραμμα Προμηθειών  έτους 2014» 

5. Την Υ.Α.Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας 

του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) 
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ΑΡΘΡΟ 3ο: Συμβατικά στοιχεία. 

Τα συμβατικά στοιχεία της μελέτης είναι : 

α) Η διακήρυξη  
β) Οι Τεχνικές Προδιαγραφές 
γ) Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 
δ) Η Συγγραφή Υποχρεώσεων 
ε) Το Έντυπο οικονομικής προσφοράς 
 

ΑΡΘΡΟ 4°: Τιμές προσφορών 

Κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού είναι η  χαμηλότερη τιμή. Η οικονομική προσφορά 

του υποψηφίου προμηθευτή, ο οποίος θα αναλάβει τελικά την παρούσα προμήθεια, θα αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος της σχετικής σύμβασης. Συνεπώς σε αυτή την περίπτωση οι τιμές μονάδας 

της προσφοράς του προμηθευτή των προς προμήθεια ειδών θα παραμένει σταθερή για όσο θα 

είναι σε ισχύ η αντίστοιχη σύμβαση για την παρούσα προμήθεια, δηλαδή μέχρι την 

πραγματοποίηση της παράδοσης των προς προμήθεια ειδών σύμφωνα με ότι προβλέπεται στην 

παρούσα μελέτη. 

Οποιαδήποτε αλλαγή τους από την πλευρά του προμηθευτή θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη 

και αντίθετη στους όρους της σύμβασης. Σημειώνεται εδώ ότι σε κάθε υποψήφιο προμηθευτή θα 

διατίθεται έντυπο προϋπολογισμού προσφοράς, παρόμοιας μορφής με τον πίνακα ενδεικτικού 

προϋπολογισμού της παρούσας μελέτης 

Επίσης, σημειώνεται ότι η οικονομική προσφορά έκαστου υποψήφιου προμηθευτή πρέπει να 

περιλαμβάνει το σύνολο των προς προμήθεια ειδών, με ποινή αποκλεισμού για όσους 

υποψήφιους προμηθευτές δεν συμμετέχουν στο σύνολο των προς προμήθεια ειδών της. 

 

ΑΡΘΡΟ 5°: Σύμβαση 

Ο ανάδοχος της προμήθειας, μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος αυτής, είναι 

υποχρεωμένος να προσέλθει προς υπογραφή της σύμβασης και να καταθέσει την κατά το 6° 

άρθρο της παρούσας εγγύηση για την καλή εκτέλεση αυτής.  

 

ΑΡΘΡΟ 6°: Εγγύηση καλής εκτέλεσης, Εγγύηση καλής λειτουργίας, Ασφάλιση κατά παντός 

κινδύνου και αστικής ευθύνης 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καθορίζεται σε 5% της συμβατικής αξίας της 

προμήθειας χωρίς τον ΦΠΑ σύμφωνα με το παράγραφο 1.β. του άρθρου 157 του Ν. 4281/2014 

(ΦΕΚ 160/Α) και παρέχεται με εγγυητική επιστολή. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης 

επιστρέφεται στον ανάδοχο της προμήθειας μετά την παραλαβή των προς προμήθεια ειδών από 

την αρμόδια επιτροπή και την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων μεταξύ των δύο 

συμβαλλόμενων.  

Η εγγύηση καλής λειτουργίας, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 26 της ΚΥΑ 

11389/93 (ΦΕΚ 185/Β/93) "Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών ΟΤΑ" ΕΚΠΟΤΑ και παράγραφο 

2.α. του άρθρου 157 του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α) ορίζεται στο 2,5% της συμβατικής αξίας της 

προμήθειας χωρίς τον ΦΠΑ και παρέχεται με εγγυητική επιστολή, η διάρκεια της οποίας πρέπει 

να είναι μεγαλύτερη από το συμβατικό χρόνο εγγύησης καλής λειτουργίας ή διατήρησης κατά 

τρεις (3) μήνες. 
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Ο ανάδοχος προμηθευτής θα προσκομίσει επίσης ασφαλιστήριο συμβόλαιο ασφάλισης κατά 

παντός κινδύνου και αστικής ευθύνης, σύμφωνα με την παράγραφο 2.β. του άρθρου 157 του 
Ν. 281/2014 (ΦΕΚ 160/Α), η οποία καλύπτει την αποκατάσταση ζημιών που προκαλούνται από 
τον ανάδοχο της σύμβασης κατά την εκτέλεσή της. 
 
ΑΡΘΡΟ 7°: Ποινικές ρήτρες - Έκπτωση του αναδόχου 

Εάν υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας, 

μπορεί να επιβληθούν σε βάρος του αναδόχου κυρώσεις σύμφωνα με το 33° άρθρο της 

11389/1993 Υπουργικής Απόφασης. Επίσης, εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει εντός της 

προθεσμίας που του ορίζεται για να υπογράψει τη σχετική σύμβαση, μπορεί να κηρυχθεί 

έκπτωτος σύμφωνα με το 35° άρθρο της 11389/1993 Υπουργικής Απόφασης, εκτός αν η 

καθυστέρηση θεωρείται αναγκαία, οπότε η παράταση δίνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο 

ύστερα από σχετική αίτηση του αναδόχου. 

 

ΑΡΘΡΟ 8°: Πλημμελής κατασκευή 

Εφ' όσον τα προς προμήθεια είδη δεν ανταποκρίνονται στους όρους της σύμβασης ή 

εμφανίζουν ελαττώματα, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τα αποκαταστήσει ή βελτιώσει ή 

αντικαταστήσει σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και προδιαγραφές. Σε περίπτωση άρνησης 

ή αδυναμίας αποκατάστασης θα εκπέσει η στο άρθρο 6 αναφερομένη εγγυητική επιστολή καλής 

λειτουργίας. 

 

ΑΡΘΡΟ 9°: Φόροι - τέλη - κρατήσεις 

Στη συμβατική αξία των αγαθών, εκτός Φ.Π.Α, διενεργούνται οι κάθε φορά ισχύουσες 

κρατήσεις οι οποίες βαρύνουν τον προμηθευτή. Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης, 

αρχικής και επαναληπτικής, θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τον προμηθευτή που 

ανακηρύχθηκε ανάδοχος με τη διαδικασία, με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών.  

Σε κάθε περίπτωση στην τιμή μονάδος που προσφέρεται περιλαμβάνονται η αξία του υλικού, 

φόροι, κρατήσεις, έξοδα εκτελωνισμού, μεταφορικά, έξοδα πιστοποιήσεων και δοκιμών και 

γενικά οποιαδήποτε δαπάνη ώστε τα αγαθά να πληρούν τις συμβατικές απαιτήσεις και να 

παραδοθούν στις εγκαταστάσεις του Δήμου ελεύθερα βαρών, έτοιμα προς ασφαλή για 

προσωπικό και οχήματα χρήση. 

 

ΑΡΘΡΟ 10°: Τρόπος πληρωμής 

Η συμβατική αξία των προς προμήθεια ειδών θα πληρώνεται στον προμηθευτή βάσει 

τιμολογίου με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής που θα συνοδεύεται από τα 

νόμιμα δικαιολογητικά. 

 

ΑΡΘΡΟ 11°: Χρόνος και τόπος παράδοσης 

Τα προς προμήθεια είδη θα παραδοθούν στο κολυμβητήριο Πτολεμαϊδας του Δήμου Εορδαίας 

σε χρόνο που δεν θα υπερβαίνει τους τρείς (3) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της 

σύμβασης εξαιρουμένου του μηνός Αυγούστου. Ο προμηθευτής οφείλει να ειδοποιήσει την 

αρμόδια υπηρεσία μία ημέρα προ της παράδοσης. Η δαπάνη φόρτωσης και μεταφοράς των 

ειδών στον τόπο παράδοσης τους, βαρύνει τον ανάδοχο, ο οποίος ευθύνεται επίσης για την 

ασφάλισή τους έναντι κάθε κινδύνου, μέχρι το χρόνο της παραλαβής τους από την αρμόδια 
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επιτροπή. Ο χρόνος παράδοσης δεν θα υπερβαίνει τους 3 μήνες από την υπογραφή της 

σύμβασης. Ως παράδοση νοείται η παράδοση των υλικών στον χώρο του κολυμβητηρίου 

τοποθετημένα, εγκατεστημένα, συνδεμένα και λειτουργικά, έτοιμα για πλήρη, απρόσκοπτη, 

ασφαλή και αξιόπιστη λειτουργία. 

 

ΑΡΘΡΟ 12°: Παραλαβή υλικών 

Η οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των υλικών θα γίνεται από την αρμόδια επιτροπή 

ύστερα από μακροσκοπικό έλεγχο και δοκιμές λειτουργίας.  Εάν κατά την παραλαβή 

διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής 

μπορεί να προτείνει ή την τέλεια απόρριψη ή τη μερική αυτής ή την αντικατάσταση των 

κατασκευαστικών ή λειτουργικών ανωμαλιών.  Εάν ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί προς τις 

προτάσεις της επιτροπής, εντός της από της ίδιας οριζόμενης προθεσμίας, ο Δήμος Εορδαίας 

δικαιούται να προβεί στην τακτοποίηση τούτων σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου 

και κατά τον πλέον πρόσφορο για τις ανάγκες και τα συμφέροντα αυτού τρόπο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


