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                                                                          Ράτρα  13/03/2020 
                                                                     Αρικ.πρωτ. 3245 

 

Διακιρυξθ αρικ.  5/2020 για Σφμβαςθ για τθν   
«Ρρομικεια ανταλλακτικϊν Ρυρανίχνευςθσ και Ρυρόςβεςθσ 
και υπθρεςίασ αποκατάςταςθσ προβλθμάτων Ρυραςφάλειασ 
για τθν χοριγθςθ πιςτοποιθτικοφ πυραςφάλειασ ςτο κτίριο 

του Νοςοκομείου»  
με Ανοικτι Διαδικαςία μζςω ΕΣΘΔΘΣ με εκτιμϊμενθ αξία 

145.000,00 Ευρϊ με ΦΡΑ  
 

 
 
 

ΑΔΑ: ΨΑΞΜ469076-Θ77 

ΑΔΑΜ: 20PROC006428543 
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1. ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΤΜΒΑΗ 

1.1 ηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο  

 

Επωνυμία ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΑΙΔΩΝ ΡΑΤΩΝ 
«ΚΑΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ» 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ ΕΥΘΟΥ ΣΤΑΥΟΥ 40 

Ρόλθ ΡΑΤΑ 

Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ 26331 

Τθλζωωνο 2610 635141 

Φαξ 2610 220511 

Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο  promithies.karaman@gmail.com 

Αρμόδιοσ για πλθροωορίεσ Μαρία Σγοφρου 

 

Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ  

Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι Νοςοκομείο (μθ κεντρικι ανακζτουςα αρχι) και ανικει ςτθν Γενικι 
Κυβζρνθςθ και ςυγκεκριμζνα ςτον Υποτομζα τθσ Κεντρικισ Κυβζρνθςθσ, κατά τισ υποδιαιρζςεισ του 
άρκρου 14 του Ν.4270/2014.     

Κφρια δραςτθριότθτα Α.Α. 

Θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είναι θ παροχι Υπθρεςιϊν Υγείασ. 

 

Στοιχεία Επικοινωνίασ  

α) Τα ζγγραωα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν θλεκτρονικι 
πρόςβαςθ ςτθν διεφκυνςθ (URL) : μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του 
Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. 

β) Οι προςωορζσ πρζπει να υποβάλλονται θλεκτρονικά ςτθν διεφκυνςθ : www.promitheus.gov.gr  

γ) Ρεραιτζρω πλθροωορίεσ είναι διακζςιμεσ από τθν Ανακζτουςα Αρχι ςτα προαναωερκζντα 
ςτοιχεία επικοινωνίασ. 

1.2 ηνηρεία Γηαδηθαζίαο - Υξεκαηνδόηεζε 

Συνοπτικόσ πίνακασ τόπου και χρόνου διενζργειασ διαγωνιςμοφ 

ΣΟΠΟ 

ΤΠΟΒΟΛΗ 

ΠΡΟΥΟΡΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΑΝΑΡΣΗΗ ΣΗ 

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΣΗΝ 

ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΗ ΠΤΛΗ 

ΣΟΤ ΕΗΔΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΕΝΑΡΞΗ 

ΤΠΟΒΟΛΗ 

ΠΡΟΥΟΡΩΝ 

ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & 

ΩΡΑ ΤΠΟΒΟΛΗ 

ΠΡΟΥΟΡΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ- 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ 

ΑΠΟΥΡΑΓΙΗ 

ΠΡΟΥΟΡΩΝ 

ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΗ 

ΠΤΛΗ 

www.promitheus.

gov.gr ΣΟΤ 

Ε..Η.ΔΗ.. 

13/03/2020 

ΘΜΕΑ: 
Ραραςκευι 

23/03/2020 

ΘΜΕΑ: Δευτζρα 

31/03/2020        

ΘΜΕΑ: Τρίτθ 
ΩΑ:14:00μ.μ 

03/04/2020 

 ΘΜΕΑ: 
Ραραςκευι 

ΩΑ:10:00π.μ 

 

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

Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθν ανοικτι διαδικαςία του άρκρου 27 του ν. 4412/16.  

 

Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ 

Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι το ΓΝΡΡ «ΚΑΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ», κατόπιν τθσ 
αρικ. 10555/19-12-2019 απόωαςθσ Διοικθτι 6θσ ΥΡΕ, με τθν οποία εγκρίκθκε θ ζκτακτθ επιχοριγθςθ 
του Νοςοκομείου μασ για τθ ςυγκεκριμζνθ προμικεια. 
Θ δαπάνθ για τθν εν λόγω ςφμβαςθ βαρφνει τθν με Κ.Α. : 9579 ςχετικι πίςτωςθ του προχπολογιςμοφ 
του οικονομικοφ ζτουσ 2020 του Φορζα. (ΑΔΑ ανάλθψθσ δαπάνθσ : ΩΣ73469076-Τ65). 

1.3 πλνπηηθή Πεξηγξαθή θπζηθνύ θαη νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο  

Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι θ προμικεια ανταλλακτικϊν Ρυρανίχνευςθσ και Ρυρόςβεςθσ και 
υπθρεςίασ αποκατάςταςθσ προβλθμάτων Ρυραςωάλειασ για τθν χοριγθςθ πιςτοποιθτικοφ 
πυραςωάλειασ ςτο κτίριο του Νοςοκομείου. 

Tα υπό προμικεια είδθ/εργαςίεσ κατατάςςονται ςτον κωδικό του Κοινοφ Λεξιλογίου δθμοςίων 
ςυμβάςεων (CPV) : 35111400-9/εξοπλιςμόσ πυραςωάλειασ και  
                       (CPV) : 45343100-4/εργαςίεσ πυροπροςταςίασ. 

Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των 116.935,48€ + 28.034,52 ΦΡΑ 24% = 
145.000,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ, ωσ εξισ:  

- για εξοπλιςμό πυραςωάλειασ : (83.467,74€ + 20.032,26 ΦΡΑ24%) 103.500,00€ 
- για εργαςίεσ πυροπροςταςίασ : (33.467,74€ + 8.032,26 ΦΡΑ24%) 41.500,00€ 

Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε τρεισ μινεσ. 

Αναλυτικι περιγραωι του ωυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ δίδεται ςτο 
ΡΑΑΤΘΜΑ Ι τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.  

Θ ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμωζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςωοράσ, 
βάςει τθσ χαμθλότερθσ τιμισ.  

1.4 Θεζκηθό πιαίζην  

Θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπεται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ κατϋ εξουςιοδότθςθ 
αυτισ εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν και ιδίωσ: 

 τον  ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι 
ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», 

 τον ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ 
Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ», 

 τον ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, υγχωνεφςεισ Νομικϊν 
Προςϊπων και Τπθρεςιϊν του Δθμοςίου Σομζα-Σροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Αϋ161) 
και λοιπζσ ρυκμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1,   

 τθν παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2011/7 
τθσ 16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ»,  

 τον ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό υνζδριο» 

 τον ν. 4013/2011 (Α’ 204) «φςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων και Κεντρικοφ 
Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων…»,  
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 το άρκρου 68 “υμβάςεισ εργολαβίασ εταιρειϊν παροχισ υπθρεςιϊν” του ν. 3863/2010 (Α 115) 
“Νζο αςφαλιςτικό ςφςτθμα και ςυναφείσ διατάξεισ, ρυκμίςεισ ςτισ εργαςιακζσ ςχζςεισ ” 

 τον ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και 
πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο "Πρόγραμμα 
Διαφγεια" και άλλεσ διατάξεισ”, 

 τον  ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχϊριςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο νομαρχιακό 
και τοπικό Σφπο και άλλεσ διατάξεισ»,  

 τθν με αρ. 10367/2018 (Β' 879) Απόωαςθ του Υπουργοφ Ψθωιακισ Ρολιτικισ, Τθλεπικοινωνιϊν και 
Ενθμζρωςθσ, 

 τον  ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Προςτικζμενθσ Αξίασ»,  

 τον ν.2690/1999 (Α' 45) “Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ”  και 
ιδίωσ των άρκρων 7 και 13 ζωσ 15, 

 τον ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματικι Ιδιοκτθςία, υγγενικά Δικαιϊματα και Πολιτιςτικά Θζματα”,  

 το π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και 
ςτοιχεία”,  

 το π.δ. 80/2016 (Αϋ145) “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ”, 

 τθν με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόωαςθ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ «Ρφκμιςθ 
ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων 
υμβάςεων (ΚΗΜΔΗ) του Τπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ», 

 τθν με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόωαςθ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ 
«Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν 
Δθμοςίων υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..)»,  

 τθν απόωαςθ 2879/2-3-18 του Υπουργοφ Ψθωιακισ Ρολιτικισ, Τθλεπικοινωνιϊν και Ενθμζρωςθσ 
(ΦΕΚ 879/Β/13-3-2018) «Κακοριςμόσ θμεριςιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακϊν και τοπικϊν 
εφθμερίδων που ζχουν τθ δυνατότθτα καταχϊρθςθσ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου», 

 τισ ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, τισ λοιπζσ διατάξεισ που 
αναωζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ,  κακϊσ και 
το ςφνολο των διατάξεων του αςωαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και 
ωορολογικοφ δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν 
δεν αναωζρονται ρθτά παραπάνω, 

 τθν με αρ. Γ4β/Γ.Ρ.οικ 2397/17-01-2020 (ΦΕΚ 30/17-01-2020/τ.Υ.Ο.Δ.Δ.) απόωαςθ διοριςμοφ 
Διοικθτι του Νοςοκομείου, 

 τθν αρικ. 10555/19-12-2019 απόωαςθ Διοικθτι 6θσ ΥΡΕ, με τθν οποία εγκρίκθκε θ ζκτακτθ 
επιχοριγθςθ του Νοςοκομείου μασ για τθν προμικεια ςυςτιματοσ Ρυροπροςταςίασ-
Ρυραςωάλειασ, προχπολογιηόμενθσ δαπάνθσ 145.000,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ, 

  τθν με αρ. 1/10-12-2018 (κζμα 7ο) απόωαςθ Δ.Σ του Νοςοκομείου μασ για τθν ςυγκρότθςθ 
επιτροπϊν ςφνταξθσ τεχνικϊν προδιαγραωϊν και διενζργειασ- αξιολόγθςθσ του διαγωνιςμοφ,  

 τθν με αρ. 49/2063/17-02-2020 απόωαςθ Διοικθτι του Νοςοκομείου μασ με κζμα: «Ζγκριςθ 1) 
αναγκαιότθτασ – ςκοπιμότθτασ προμικειασ ανταλλακτικϊν Πυρανίχνευςθσ και Πυρόςβεςθσ και 
υπθρεςίασ αποκατάςταςθσ προβλθμάτων Πυραςφάλειασ για τθν χοριγθςθ ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟΤ 
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ΠΤΡΑΦΑΛΕΙΑ ςτο κτίριο του Νοςοκομείου, 2) διενζργειασ δθμόςιου ανοικτοφ θλεκτρονικοφ 
διαγωνιςμοφ με εκτιμϊμενθ αξία 145.000,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ, 3) Σεχνικϊν 
Προδιαγραφϊν και 4) Προςχεδίου Διακιρυξθσ του εν λόγω διαγωνιςμοφ». 

 τθν αρικ. 66/2827/05-03-2020 απόωαςθ Διοικθτι του Νοςοκομείου μασ με τθν οποία ακυρϊκθκε ο 
αρικ. 3/2020 διακθρυγμζνοσ ανοιχτόσ θλεκτρονικόσ διαγωνιςμόσ του Νοςοκομείου για τθν 
προμικεια ανταλλακτικϊν Ρυρανίχνευςθσ και Ρυρόςβεςθσ και υπθρεςίασ αποκατάςταςθσ 
προβλθμάτων Ρυραςωάλειασ για τθν χοριγθςθ ΡΙΣΤΟΡΟΙΘΤΙΚΟΥ ΡΥΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ςτο κτίριο του 
Νοςοκομείου και εγκρίκθκε θ επανάλθψι του με διορκωμζνεσ τεχνικζσ προδιαγραωζσ. 

 τθν αρικ. 81/3140/11-03-2020 απόωαςθ Διοικθτι του Νοςοκομείου μασ με τθν οποία εγκρίκθκαν οι 
νζεσ Τεχνικζσ Ρροδιαγραωζσ του διαγωνιςμοφ για τθν προμικεια ανταλλακτικϊν Ρυρανίχνευςθσ 
και Ρυρόςβεςθσ και υπθρεςίασ αποκατάςταςθσ προβλθμάτων Ρυραςωάλειασ για τθν χοριγθςθ 
ΡΙΣΤΟΡΟΙΘΤΙΚΟΥ ΡΥΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ςτο κτίριο του Νοςοκομείου και το Ρροςχζδιο Διακιρυξισ του. 
 

1.5 Πξνζεζκία παξαιαβήο πξνζθνξώλ θαη δηελέξγεηα δηαγσληζκνύ  

Θ καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςωορϊν είναι θ 31/03/2020 και ϊρα 14:00 μ.μ. 

Θ διαδικαςία κα διενεργθκεί με χριςθ τθσ πλατωόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν 
Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.Δ.Θ.Σ.), μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ωσ 
άνω ςυςτιματοσ, τθν 03/04/2020, θμζρα Ραραςκευι και ϊρα 10:00 π.μ. 

1.6 Γεκνζηόηεηα 

Α. Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο  

Θ προκιρυξθ (AΔΑΜ: 20PROC006427962) και το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ (AΔΑΜ: 
20PROC006428543) καταχωρικθκαν ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων 
(ΚΘΜΔΘΣ). 

Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ακόμθ και ςτθ διαδικτυακι πφλθ του 
Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. :  http://www.promitheus.gov.gr, όπου ζλαβε Συςτθμικό Αρικμό : 90014. 

Ρροκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) δθμοςιεφτθκε και ςτον Ελλθνικό Τφπο, ςφμωωνα με 
το άρκρο 66 του Ν. 4412/2016 και Ν.3548/2007 και ςυγκεκριμζνα ςτισ κάτωκι εωθμερίδεσ του Ν. 
Αχαΐασ : 
α) ΡΕΛΟΡΟΝΘΣΣΟΣ ΤΘΣ ΔΕΥΤΕΑΣ (εβδομαδιαία) θμερομθνία αποςτολισ για δθμοςίευςθ: 11-03-2020, 
θμερομθνία δθμοςίευςθσ:  16-03-2020, 
β) ΡΩΤΘ ΤΘΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ (θμεριςια) θμερομθνία αποςτολισ για δθμοςίευςθ: 11-03-2020, θμερομθνία 
δθμοςίευςθσ: 12-03-2020, 
γ) Θ ΡΩΙΝΘ ΓΝΩΜΘ (θμεριςια) θμερομθνία αποςτολισ για δθμοςίευςθ: 11-03-2020, θμερομθνία 
δθμοςίευςθσ: 12-03-2020. 

Θ προκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ), όπωσ προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ 16 τθσ 
παραγράωου 4 του άρκρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτον ιςτότοπο 
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) με ΑΔΑ: 65Ο469076-Θ31. 

Θ παροφςα Διακιρυξθ καταχωρικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτον ιςτότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ 
(ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) με ΑΔΑ:ΨΑΞΜ469076-Θ77 και ςτον ιςτότοπο του νοςοκομείου 
http://www.karamandaneio.gov.gr. 

  

Β. Ζξοδα δθμοςιεφςεων 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
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Οι δαπάνεσ των δθμοςιεφςεων ςτον Ελλθνικό Τφπο βαρφνουν τον οικείο προχπολογιςμό τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ και καταβάλλονται από τισ πιςτϊςεισ για τθν ανατικζμενθ ςφμβαςθ. 

1.7 Αξρέο εθαξκνδόκελεο ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο  

Οι οικονομικοί ωορείσ δεςμεφονται ότι: 

α) τθροφν και κα εξακολουκιςουν να τθροφν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, εωόςον επιλεγοφν,  τισ 
υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςωαλιςτικισ και 
εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ 
ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ 
απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016. Θ τιρθςθ των εν λόγω 
υποχρεϊςεων ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ των δθμοςίων 
ςυμβάςεων και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ 
και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ,  

β) δεν κα ενεργιςουν ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακϋόλθ τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ 
ανάκεςθσ, αλλά και κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, εωόςον επιλεγοφν, 

γ) λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα για να διαωυλάξουν τθν εμπιςτευτικότθτα των πλθροωοριϊν που 
ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ τζτοιεσ. 
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2. ΓΕΝΛΚΟΛ ΚΑΛ ΕΛΔΛΚΟΛ ΟΟΛ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 

2.1 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο 

2.1.1 Έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο 

Τα ζγγραωα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ  είναι τα ακόλουκα: 

 θ Ρροκιρυξθ  

 θ παροφςα Διακιρυξθ με τα Ραραρτιματα που αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ : 
ΡΑΑΤΘΜΑ Ι : Τεχνικζσ Ρροδιαγραωζσ -  Οικονομικό Αντικείμενο τθσ Σφμβαςθσ,  

ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙ : Τοπογραωικά Σχζδια και Κατόψεισ του κτιρίου του Νοςοκομείου και του 
περιβάλλοντα χϊρου με καταγραμμζνεσ τισ κζςεισ των παρεμβάςεων που κα εκτελεςτοφν, 

ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙI: Σχζδιο Σφμβαςθσ,  

ΡΑΑΤΘΜΑ ΙV : ΤΕΥΔ. 

2.1.2 Δπηθνηλσλία - Πξόζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο ύκβαζεο 

Πλεσ οι επικοινωνίεσ ςε ςχζςθ με τα βαςικά ςτοιχεία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ 
και όλεσ οι ανταλλαγζσ πλθροωοριϊν, ιδίωσ θ θλεκτρονικι υποβολι, εκτελοφνται με τθ χριςθ τθσ 
πλατωόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ), μζςω τθσ 
Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ωσ άνω ςυςτιματοσ. 

2.1.3 Παξνρή Γηεπθξηλίζεσλ 

Τα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται θλεκτρονικά, το αργότερο δζκα (10) θμζρεσ 
πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςωορϊν και απαντϊνται αντίςτοιχα ςτο δικτυακό τόπο 
του διαγωνιςμοφ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. Αιτιματα 
παροχισ ςυμπλθρωματικϊν πλθροωοριϊν – διευκρινίςεων υποβάλλονται από εγγεγραμμζνουσ  ςτο 
ςφςτθμα οικονομικοφσ ωορείσ, δθλαδι από εκείνουσ που διακζτουν ςχετικά διαπιςτευτιρια που τουσ 
ζχουν χορθγθκεί (όνομα χριςτθ και κωδικό πρόςβαςθσ) και απαραίτθτα το θλεκτρονικό αρχείο με το 
κείμενο των ερωτθμάτων είναι θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο. Αιτιματα παροχισ διευκρινιςεων που 
υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το θλεκτρονικό αρχείο που τα ςυνοδεφει δεν είναι θλεκτρονικά 
υπογεγραμμζνο, δεν εξετάηονται.  

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να παρατείνει τθν προκεςμία παραλαβισ των προςωορϊν, οφτωσ ϊςτε 
όλοι οι ενδιαωερόμενοι οικονομικοί ωορείσ να μποροφν να λάβουν γνϊςθ όλων των αναγκαίων 
πλθροωοριϊν για τθν κατάρτιςθ των προςωορϊν ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 

α) Πταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροωορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τον οικονομικό ωορζα 
ζγκαιρα δεν ζχουν παραςχεκεί το αργότερο τζςςερισ (4) θμζρεσ πριν από τθν προκεςμία που ορίηεται 
για τθν παραλαβι των προςωορϊν. 

β) Πταν τα ζγγραωα τθσ ςφμβαςθσ υωίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ. 

Θ διάρκεια τθσ παράταςθσ κα είναι ανάλογθ με τθ ςπουδαιότθτα των πλθροωοριϊν που ηθτικθκαν ι 
των αλλαγϊν. 

Πταν οι πρόςκετεσ πλθροωορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν προετοιμαςία 
κατάλλθλων προςωορϊν, δεν απαιτείται παράταςθ των προκεςμιϊν. 

2.1.4 Γιώζζα 

Τα ζγγραωα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.  
Τυχόν ενςτάςεισ ι προδικαςτικζσ προςωυγζσ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι 
ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάωραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραωα 
και δικαιολογθτικά εωαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5θσ.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 
1497/1984 (Αϋ188). Ειδικά, ηα αλλοδαπά ιδιωηικά έγγπαθα ζςνοδεύονηαι από μεηάθπαζή ηοςρ ζηην 

ελληνική γλώζζα επικςπωμένη είηε από ππόζωπο απμόδιο καηά ηιρ διαηάξειρ ηηρ εθνικήρ νομοθεζίαρ 

είηε από ππόζωπο καηά νόμο απμόδιο ηηρ σώπαρ ζηην οποία έσει ζςνηασθεί ηο έγγπαθο.  

Τα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ 
μετάωραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραωα και δικαιολογθτικά 
εωαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188).Ειδικά, ηα 

αλλοδαπά ιδιωηικά έγγπαθα ζςνοδεύονηαι από μεηάθπαζή ηοςρ ζηην ελληνική γλώζζα επικςπωμένη 

είηε από ππόζωπο απμόδιο καηά ηιρ διαηάξειρ ηηρ εθνικήρ νομοθεζίαρ είηε από ππόζωπο καηά νόμο 

απμόδιο ηηρ σώπαρ ζηην οποία έσει ζςνηασθεί ηο έγγπαθο.
  

Επιτρζπεται θ κατάκεςθ οιουδιποτε δθμόςιου εγγράωου και δικαιολογθτικοφ που αωορά αλλοδαπι 
Επιχείρθςθ με τθ μορωι επικυρωμζνθσ ωωτοτυπίασ προερχόμενθσ είτε από το νόμιμο επικυρωμζνο 
ζγγραωο από το αρμόδιο Ρροξενείο τθσ χϊρασ του προςωζροντοσ, είτε από το πρωτότυπο ζγγραωο με 
τθν ςωραγίδα ‘’Apostile” ςφμωωνα με τθν ςυνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 05-10-61. Θ επικφρωςθ αυτι πρζπει 
να ζχει γίνει από δικθγόρο κατά τθν ζννοια των άρκρων 454 του Κ.Ρ.Δ. και 53 του Κϊδικα περί 
Δικθγόρων. 

Κάκε μορωισ επικοινωνία με τθν ανακζτουςα αρχι, κακϊσ και μεταξφ αυτισ και του αναδόχου, κα 
γίνονται υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

2.1.5 Δγγπήζεηο 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ των παραγράωων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα που 
λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ενωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθ-
μζρθ τθσ ΣΔΣ και ζχουν, ςφμωωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να 
εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν 
και Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί 
παρακατακικθ με γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράωων ςτο Ταμείο Ραρακατακθκϊν και Δανείων, 
τα τοκομερίδια ι μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ επιςτρζωονται μετά τθ λιξθ 
τουσ ςτον υπζρ ου θ εγγφθςθ οικονομικό ωορζα. 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται κατ’ επιλογι των οικονομικϊν ωορζων από ζναν ι περιςςότερουσ 
εκδότεσ τθσ παραπάνω παραγράωου. 

Οι εγγυιςεισ αυτζσ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία: α) τθν θμερομθνία ζκδοςθσ, 
β) τον εκδότθ, γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται, δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ, ε) 
το ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ, ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του 
οικονομικοφ ωορζα υπζρ του οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ αναγράωονται όλα 
τα παραπάνω για κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ),  η) τουσ όρουσ ότι: αα) θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και 
ανεπιωφλακτα, ο δε εκδότθσ παραιτείται του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και ββ) ότι 
ςε περίπτωςθ κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ 
χαρτοςιμου, θ) τα ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, 
κ) τθν θμερομθνία λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ, ι) τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ 
τθσ εγγφθςθσ να καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ ολικά ι μερικά εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά από 
απλι ζγγραωθ ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο απευκφνεται και ια) ςτθν περίπτωςθ των 
εγγυιςεων καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ, τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ.  

Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ εκδότεσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν προκειμζνου να 
διαπιςτϊςει τθν εγκυρότθτά τουσ. 
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2.2 Γηθαίσκα πκκεηνρήο - Κξηηήξηα Πνηνηηθήο Δπηινγήο 

2.2.1 Γηθαηνύκελνη ζπκκεηνρήο  

1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν ωυςικά ι νομικά 
πρόςωπα και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν ωορζων, τα μζλθ αυτϊν, που είναι εγκατεςτθμζνα 
ςε:  

α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 

β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια 
ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν 
Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμωωνίασ, κακϊσ και  

δ) τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράωου και ζχουν ςυνάψει 
διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμωωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων 
ςυμβάςεων, ςτον βακμό που αυτά καλφπτονται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ 
ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ΣΔΣ, κακϊσ και τισ λοιπζσ διεκνείσ 
ςυμωωνίεσ από τισ οποίεσ δεςμεφεται θ Ζνωςθ.  

2. Τα νομικά πρόςωπα απαιτείται να ζχουν νόμιμθ ςφςταςθ και εκπροςϊπθςθ. Οι ενϊςεισ 
οικονομικϊν ωορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν απαιτείται να 
περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορωι  για τθν υποβολι προςωοράσ. 

 3. Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςωοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν ωορζων, όλα τα μζλθ τθσ 
ευκφνονται ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον.  

2.2.2 Δγγύεζε ζπκκεηνρήο 

2.2.2.1. Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κατατίκεται από 
τουσ ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ ωορείσ (προςωζροντεσ), εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, που 
ανζρχεται ςτο 2% τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ εκτόσ ΦΡΑ, ιτοι 2.338,71 €.  

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ λιξθ του χρόνου 
ιςχφοσ τθσ προςωοράσ του άρκρου 2.4.5 τθσ παροφςασ, ιτοι μζχρι 03/11/2020, άλλωσ θ προςωορά 
απορρίπτεται. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, πριν τθ λιξθ τθσ προςωοράσ, να ηθτά από τον προςωζροντα 
να παρατείνει, πριν τθ λιξθ τουσ, τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςωοράσ και τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ. 

Θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ υποβάλλεται από τον προςφζροντα θλεκτρονικά και 
προςκομίηεται από αυτόν ςτθν Επιτροπι διαγωνιςμοφ ςε ζντυπθ μορφι (πρωτότυπο), ζωσ τθν 
θμερομθνία και ϊρα διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, ιτοι ζωσ τθν 03/04/2020, θμζρα Ραραςκευι και 
ϊρα 10:00 π.μ..  

2.2.2.2. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζωεται ςτον ανάδοχο με τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ 
εκτζλεςθσ.  

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζωεται ςτουσ λοιποφσ προςωζροντεσ, ςφμωωνα με τα ειδικότερα 
οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016. 

2.2.2.3. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ καταπίπτει, αν ο προςωζρων αποςφρει τθν προςωορά του κατά τθ 
διάρκεια ιςχφοσ αυτισ, παρζχει ψευδι ςτοιχεία ι πλθροωορίεσ που αναωζρονται ςτο άρκρο 2.2.3., δεν 
προςκομίςει εγκαίρωσ τα προβλεπόμενα από τθν παροφςα δικαιολογθτικά ι δεν προςζλκει εγκαίρωσ 
για υπογραωι τθσ ςφμβαςθσ. 
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2.2.3 Λόγνη απνθιεηζκνύ  

Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ (διαγωνιςμό) 
προςωζρων οικονομικόσ ωορζασ, εωόςον ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμζνο 
ωυςικό ι νομικό πρόςωπο) ι ςε ζνα από τα μζλθ του (εάν πρόκειται για ζνωςθ οικονομικϊν ωορζων) 
ζνασ ι περιςςότεροι από τουσ ακόλουκουσ λόγουσ: 

2.2.3.1.  Πταν υπάρχει ςε βάροσ του αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόωαςθ για ζναν από τουσ 
ακόλουκουσ λόγουσ :  

α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόωαςθσ-πλαίςιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου 
εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42),  

β) δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ διαωκοράσ ςτθν 
οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 
τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραωο 1 του άρκρου 2 τθσ απόωαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου τθσ 22ασ Ιουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 
192 τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτο εκνικό δίκαιο του 
οικονομικοφ ωορζα,  

γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν 
ςυμωερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48), θ οποία κυρϊκθκε με το ν. 
2803/2000 (Αϋ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ 
ορίηονται, αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόωαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 
13θσ Ιουνίου 2002, για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3) ι θκικι 
αυτουργία ι ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ,  

ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ 
αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του 
χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ 
χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς. 15), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι 
νομοκεςία με το ν. 3691/2008 (Αϋ 166), 

ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορωζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Οδθγίασ 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν 
πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, 
κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόωαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 
15.4.2011, ς. 1), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (Αϋ 215). 

Ο οικονομικόσ ωορζασ αποκλείεται, επίςθσ, όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε 
αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόωαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου 
του ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποωάςεων ι ελζγχου ςε αυτό.  

Στισ περιπτϊςεισ Συνεταιριςμϊν, θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαωίου αωορά ςτα μζλθ του 

Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 

Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (ςτ) θ κατά τα ανωτζρω, περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει 

κακοριςτεί με αμετάκλθτθ απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε πζντε (5) ζτθ από τθν θμερομθνία τθσ 

καταδίκθσ με αμετάκλθτθ απόφαςθ.  

2.2.3.2. Στισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ : 

α) όταν ο προςωζρων ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αωορά ςτθν καταβολι ωόρων ι 
ειςωορϊν κοινωνικισ αςωάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι απόωαςθ με 
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τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ, ςφμωωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ι τθν 
εκνικι νομοκεςία ι/και   

β) όταν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο προςωζρων ζχει ακετιςει 
τισ υποχρεϊςεισ του όςον αωορά τθν καταβολι ωόρων ι ειςωορϊν κοινωνικισ αςωάλιςθσ. 

Αν ο προςωζρων είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ του 
που αωοροφν τισ ειςωορζσ κοινωνικισ αςωάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι 
αςωάλιςθ. 

Δεν αποκλείεται ο προςωζρων οικονομικόσ ωορζασ, όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του είτε 
καταβάλλοντασ τουσ ωόρουσ ι τισ ειςωορζσ κοινωνικισ αςωάλιςθσ που οωείλει, 
ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε 
υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ.  

ι/και  

γ) θ Ανακζτουςα Αρχι  γνωρίηει ι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ζχουν επιβλθκεί ςε 
βάροσ του οικονομικοφ ωορζα, μζςα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ 
τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςωοράσ: αα) τρεισ (3) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια 
ελεγκτικά όργανα του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που 
χαρακτθρίηονται, ςφμωωνα με τθν υπουργικι απόωαςθ 2063/Δ1632/2011 (Βϋ 266), όπωσ εκάςτοτε 
ιςχφει, ωσ «υψθλισ» ι «πολφ υψθλισ» ςοβαρότθτασ, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από τρεισ (3) 
διενεργθκζντεσ ελζγχουσ, ι ββ) δφο (2) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα 
του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που αωοροφν τθν 
αδιλωτθ εργαςία, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από δφο (2) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ. Οι υπό ααϋ 
και ββϋ κυρϊςεισ πρζπει να ζχουν αποκτιςει τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ.  

2.2.3.3. Κατ' εξαίρεςθ, ο προςωζρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλειςμόσ, ςφμωωνα με τθν 
παράγραωο 2.2.3.2, κα ιταν ςαωϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά των ωόρων ι των 
ειςωορϊν κοινωνικισ αςωάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί ι όταν ο οικονομικόσ ωορζασ ενθμερϊκθκε 
ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οωείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αωορά ςτθν 
καταβολι ωόρων ι ειςωορϊν κοινωνικισ αςωάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα 
να λάβει μζτρα, ςφμωωνα με το τελευταίο εδάωιο τθσ παρ. 2 του άρκρου 73 ν. 4412/2016, πριν από 
τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςωοράσ. 

2.2.3.4. Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, προςωζρων 
οικονομικόσ ωορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ:  

(α) εάν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 και 5 του άρκρου 18 του 
Ν.4412/2016, ςφμωωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτθν παρ. 4 περ. α του άρκρου 73 του 
Ν.4412/2016, 
(β) εάν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τελεί 
υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία 
πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται 
ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε 
εκνικζσ διατάξεισ νόμου. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό ωορζα ο 
οποίοσ βρίςκεται ςε μία εκ των καταςτάςεων που αναωζρονται ςτθν περίπτωςθ αυτι, υπό τθν 
προχπόκεςθ ότι αποδεικνφει ότι ο εν λόγω ωορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, 
λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του 
λειτουργίασ,  
(γ) εάν ζχει διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμφιβόλω τθν 
ακεραιότθτά του, ςφμωωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτθν παρ. 4 περ. κ του άρκρου 73 του 
Ν.4412/2016.  
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Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (γ) θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ 
απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε τρία (3) ζτθ από τθν θμερομθνία του ςχετικοφ γεγονότοσ. 

2.2.3.5. Ο προςωζρων αποκλείεται ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ 
ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι βρίςκεται, λόγω πράξεων ι παραλείψεϊν 
του, είτε πριν είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ.  

2.2.3.6. Οικονομικόσ ωορζασ, ςτον οποίο ζχει επιβλθκεί, με τθν κοινι υπουργικι απόωαςθ του άρκρου 
74 του ν. 4412/2016, θ ποινι του αποκλειςμοφ αποκλείεται αυτοδίκαια και από τθν παροφςα 
διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

 

2.2.4 Καλόλεο απόδεημεο  

2.2.4.1 Ρροκαταρκτικι απόδειξθ κατά τθν υποβολι προςφορϊν  

Ρροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςωζροντεσ οικονομικοί ωορείσ ζχουν δικαίωμα ςυμμετοχισ 
και δεν βρίςκονται ςε μία από τισ καταςτάςεισ τθσ παραγράωου 2.2.3 προςκομίηουν κατά τθν υποβολι 
τθσ προςωοράσ τουσ ωσ δικαιολογθτικό ςυμμετοχισ, το προβλεπόμενο από το άρκρο 79 παρ. 4 του ν. 
4412/2016 Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), ςφμωωνα με το 
επιςυναπτόμενο ςτθν παροφςα Ραράρτθμα III, το οποίο αποτελεί ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με 
τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986. 

Το ΤΕΥΔ καταρτίηεται από τισ ανακζτουςεσ αρχζσ βάςει του τυποποιθμζνου εντφπου του 
Ραραρτιματοσ Α τθσ Απόωαςθσ 158/2016 τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ και ςυμπλθρϊνεται από τουσ προςωζροντεσ 
οικονομικοφσ ωορείσ ςφμωωνα με τισ οδθγίεσ τθσ Κατευκυντιριασ Οδθγίασ 15/2016 (ΑΔΑ:  ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-
ΑΚΘ). Το ΤΕΥΔ ςε επεξεργάςιμθ μορωι είναι αναρτθμζνο ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ 
(www.eaadhsy.gr) και (www.hsppa.gr ). 

Το ΤΕΥΔ μπορεί να υπογράωεται ζωσ δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των 
προςωορϊν. 

Σε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, όπου περιςςότερα από ζνα ωυςικά πρόςωπα είναι μζλθ του διοικθτικοφ, 
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου ενόσ οικονομικοφ ωορζα ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ 
αποωάςεων ι ελζγχου ςε αυτό, υποβάλλεται ζνα Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ), 
το οποίο είναι δυνατό να ωζρει μόνο τθν υπογραωι του κατά περίπτωςθ εκπροςϊπου του οικονομικοφ 
ωορζα ωσ προκαταρκτικι απόδειξθ των λόγων αποκλειςμοφ του άρκρου 2.2.3.1 τθσ παροφςασ για το 
ςφνολο των ωυςικϊν προςϊπων που είναι μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου 
του ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποωάςεων ι ελζγχου ςε αυτόν.  

Ωσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ ωορζα για τθν εωαρμογι του παρόντοσ άρκρου, νοείται ο νόμιμοσ 
εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ προκφπτει από το ιςχφον καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του 
κατά το χρόνο υποβολισ τθσ προςωοράσ ι αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι το αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο 
ωυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεί τον οικονομικό ωορζα για διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για 
ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. (άρκρο 79Α παρ. 1 του ν. 4412/2016 όπωσ 
τροποποιικθκε με άρκρο 107 του ν. 4497/2017).  

Στθν περίπτωςθ υποβολισ προςωοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν ωορζων, το Τυποποιθμζνο Ζντυπο 
Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ),  υποβάλλεται  χωριςτά από  κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ. 

2.2.4.2 Αποδεικτικά μζςα 

Α. Το δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν ωορζων και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ τουσ, 
όπωσ ορίηονται ςτισ παραγράωουσ 2.2.1 ζωσ 2.2.3, κρίνονται κατά τθν υποβολι τθσ προςωοράσ, κατά 
τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν τθσ παροφςασ και κατά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ ςτισ περιπτϊςεισ 
του άρκρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016. 

Τα αποδεικτικά μζςα προςκομίηονται  κατά το ςτάδιο υποβολισ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ. 

http://www.eaadhsy.gr/
http://www.hsppa.gr/
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Οι οικονομικοί ωορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλλουν δικαιολογθτικά ι άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία, 
αν και ςτο μζτρο που θ ανακζτουςα αρχι ζχει τθ δυνατότθτα να λαμβάνει τα πιςτοποιθτικά ι τισ 
ςυναωείσ πλθροωορίεσ απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε 
κράτοσ - μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, θ οποία διατίκεται δωρεάν, όπωσ εκνικό μθτρϊο ςυμβάςεων, εικονικό 
ωάκελο επιχείρθςθσ, θλεκτρονικό ςφςτθμα αποκικευςθσ εγγράωων ι ςφςτθμα προεπιλογισ. Θ 
διλωςθ για τθν πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων εμπεριζχεται ςτο Τυποποιθμζνο Ζντυπο 
Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) του άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016.  

Οι οικονομικοί ωορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν δικαιολογθτικά, όταν θ ανακζτουςα αρχι που 
ζχει ανακζςει τθ ςφμβαςθ διακζτει ιδθ τα ωσ άνω δικαιολογθτικά και αυτά εξακολουκοφν να ιςχφουν. 

Β. 1. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράωου 2.2.3 οι 
προςωζροντεσ οικονομικοί ωορείσ προςκομίηουν αντίςτοιχα τα παρακάτω δικαιολογθτικά : 

α) για τθν παράγραωο 2.2.3.1 απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου ι, 
ελλείψει αυτοφ, ιςοδφναμο ζγγραωο που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του 
κράτουσ-μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ 
ωορζασ, από το οποίο προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ 
τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του.  Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ 
αωορά και ςτα μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ 
ωορζα ι ςτα πρόςωπα που ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποωάςεων ι ελζγχου ςε αυτό κατά 
τα ειδικότερα αναωερόμενα ςτθν ωσ άνω παράγραωο, 

β) για τισ παραγράωουσ 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωςθ βϋ πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια 
αρχι του οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ, που να είναι εν ιςχφ κατά το χρόνο υποβολισ του, 
άλλωσ, ςτθν περίπτωςθ που δεν αναφζρεται ςε αυτό χρόνοσ ιςχφοσ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ 
(3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του. Απαιτείται επιπλζον υπεφκυνθ διλωςθ του προςωρινοφ 
αναδόχου αναωορικά με τουσ οργανιςμοφσ κοινωνικισ αςωάλιςθσ (ςτθν περίπτωςθ που ο προςωρινόσ 
ανάδοχοσ ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα αωορά Οργανιςμοφσ κφριασ και επικουρικισ 
αςωάλιςθσ) ςτουσ οποίουσ οωείλει να καταβάλει ειςωορζσ.  

Ειδικά για τισ περιπτϊςεισ τθσ παραγράωου 2.2.3.2 α., πζραν του ωσ άνω πιςτοποιθτικοφ, υποβάλλεται 
υπεφκυνθ διλωςθ του προςωζροντοσ ότι δεν ζχει εκδοκεί δικαςτικι ι διοικθτικι απόωαςθ με 
τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ για τθν ακζτθςθ των υποχρεϊςεϊν του όςον αωορά ςτθν καταβολι 
ωόρων ι ειςωορϊν κοινωνικισ αςωάλιςθσ. 

Ειδικότερα για τουσ οικονομικοφσ ωορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα, τα πιςτοποιθτικά ότι 
δεν τελοφν υπό πτϊχευςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ ι ότι δεν ζχουν 
υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ, εκδίδονται από το αρμόδιο πρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ 
ωορζα. Το πιςτοποιθτικό  ότι το νομικό πρόςωπο δεν ζχει τεκεί υπό εκκακάριςθ με δικαςτικι 
απόωαςθ εκδίδεται από το οικείο Ρρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ ωορζα, το δε πιςτοποιθτικό 
ότι δεν ζχει τεκεί υπό εκκακάριςθ με απόωαςθ των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Θ., ςφμωωνα με τισ 
κείμενεσ διατάξεισ, ωσ κάκε ωορά ιςχφουν. Τα ωυςικά πρόςωπα (ατομικζσ επιχειριςεισ) δεν 
προςκομίηουν πιςτοποιθτικό περί μθ κζςεωσ ςε εκκακάριςθ. Θ μθ αναςτολι των επιχειρθματικϊν 
δραςτθριοτιτων του οικονομικοφ ωορζα, για τουσ εγκατεςτθμζνουσ ςτθν Ελλάδα οικονομικοφσ ωορείσ 
αποδεικνφεται μζςω τθσ θλεκτρονικισ πλατωόρμασ τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων 

Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραωο ι πιςτοποιθτικό ι όπου το 
ζγγραωο ι το πιςτοποιθτικό αυτό δεν καλφπτει όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναωζρονται ςτισ 
παραγράωουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράωου 2.2.3.4, το ζγγραωο ι το 
πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου 
δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαωερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ 
δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράωου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ 
οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο 
οικονομικόσ ωορζασ. 
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Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία 
αναωζρεται ότι δεν εκδίδονται τα ζγγραωα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ παραγράωου ι ότι τα 
ζγγραωα αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναωζρονται ςτισ παραγράωουσ 2.2.3.1 και 
2.2.3.2 και ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράωου 2.2.3.4.. 

γ) Για τισ περιπτϊςεισ του άρκρου 2.2.3.2γ τθσ παροφςασ, πιςτοποιθτικό από τθ Διεφκυνςθ 
Ρρογραμματιςμοφ και Συντονιςμοφ τθσ Επικεϊρθςθσ Εργαςιακϊν Σχζςεων, που να ζχει εκδοκεί ζωσ 
τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του, από το οποίο να προκφπτουν οι πράξεισ επιβολισ 
προςτίμου που ζχουν εκδοκεί ςε βάροσ του οικονομικοφ ωορζα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν 
από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςωοράσ. Μζχρι να καταςτεί εωικτι θ ζκδοςθ 
του ανωτζρω πιςτοποιθτικοφ, αυτό αντικακίςταται από υπεφκυνθ διλωςθ του οικονομικοφ ωορζα, 
χωρίσ να απαιτείται επίςθμθ διλωςθ του ΣΕΡΕ ςχετικά με τθν ζκδοςθ του πιςτοποιθτικοφ. 

δ) Για τθν περίπτωςθ αϋ τθσ παραγράωου 2.2.3.4 υπεφκυνθ διλωςθ του προςωζροντοσ οικονομικοφ 
ωορζα ότι δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι ςτθν παράγραωο λόγοι αποκλειςμοφ.  

ε) για τθν παράγραωο 2.2.3.6. υπεφκυνθ διλωςθ του προςωζροντοσ οικονομικοφ ωορζα ότι δεν ζχει 
εκδοκεί ςε βάροσ του απόωαςθ αποκλειςμοφ, ςφμωωνα με το άρκρο 74 του ν. 4412/2016. 

Οι ωσ άνω υπεφκυνεσ δθλϊςεισ γίνονται αποδεκτζσ, εωόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ 
τθσ πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν. 

Β. 2. Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.3.1 (απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ 
επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) προςκομίηουν  πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του οικείου επαγγελματικοφ 
ι εμπορικοφ μθτρϊου του κράτουσ εγκατάςταςθσ. Οι οικονομικοί ωορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε 
κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του αντίςτοιχου 
επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του Ραραρτιματοσ XI του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, 
με το οποίο πιςτοποιείται αωενόσ θ εγγραωι τουσ ςε αυτό και αωετζρου το ειδικό επάγγελμά τουσ. 
Στθν περίπτωςθ που χϊρα δεν τθρεί τζτοιο μθτρϊο, το ζγγραωο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να 
αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ 
βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαωερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ 
αρχισ, ςυμβολαιογράωου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ τθσ χϊρασ καταγωγισ 
ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ ωορζασ ότι δεν τθρείται τζτοιο μθτρϊο και ότι 
αςκεί τθ δραςτθριότθτα που απαιτείται για τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ υπό ανάκεςθ 
ςφμβαςθσ. 

Οι  εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί ωορείσ προςκομίηουν βεβαίωςθ εγγραωισ ςτο οικείο 
Επαγγελματικό Επιμελθτιριο. 

Β. 3. Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ 
ωορζασ είναι νομικό πρόςωπο, προςκομίηει τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραωα ςφςταςθσ και 
νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ (όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, ςυγκρότθςθ 
Δ.Σ. ςε ςϊμα, ςε περίπτωςθ Α.Ε. κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορωι του διαγωνιηομζνου). Από τα 
ανωτζρω ζγγραωα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςι του, όλεσ οι ςχετικζσ τροποποιιςεισ των 
καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρία κατά τθν θμερομθνία 
διενζργειασ του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα υπογραωισ κλπ.), τυχόν τρίτοι, ςτουσ 
οποίουσ ζχει χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ κθτεία του/των ι/και των μελϊν του 
οργάνου διοίκθςθσ/ νόμιμου εκπροςϊπου. 

Β. 4. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν ωορζων που υποβάλλουν κοινι προςωορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, 
κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό ωορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ, ςφμωωνα με 
τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

Β. 5. Τα αποδεικτικά μζςα γίνονται αποδεκτά κατά τον ακόλουκο τρόπο: 
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α) τα δικαιολογθτικά που αωοροφν τθν παράγραωο 2.2.2.1, τθν περίπτωςθ γϋ τθσ παραγράωου 2.2.2.2 
 και τθν περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράωου 2.2.2.4  τθσ παροφςασ εωόςον ζχουν εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) 
μινεσ πριν από τθν υποβολι τουσ, 
β) τα λοιπά δικαιολογθτικά που αωοροφν τθν περίπτωςθ αϋ τθσ παραγράωου 2.2.2.2. εωόςον είναι εν 
ιςχφ κατά το χρόνο υποβολισ τουσ, άλλωσ, ςτθν περίπτωςθ που δεν αναωζρεται χρόνοσ ιςχφοσ, να 
ζχουν εκδοκεί κατά τα οριηόμενα ςτθν προθγοφμενθ περίπτωςθ, 
 γ) τα δικαιολογθτικά που αωοροφν τθν καταλλθλότθτα για τθν άςκθςθ επαγγελματικισ 
δραςτθριότθτασ, τα αποδεικτικά ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ ςε περίπτωςθ νομικϊν προςϊπων, και τα 
πιςτοποιθτικά αρμόδιασ αρχισ ςχετικά με τθν ονομαςτικοποίθςθ των μετοχϊν ςε περίπτωςθ 
ανωνφμων εταιρειϊν, εωόςον ζχουν εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι 
τουσ,  
δ) οι ζνορκεσ βεβαιϊςεισ, εωόςον ζχουν ςυνταχκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι τουσ και  
ε) οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ, εωόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν 
υποβολι των δικαιολογθτικϊν. 
Τα ανωτζρω ζγγραωα υποβάλλονται, ςφμωωνα με τισ διατάξεισ του ν. 4250/2014 (Αϋ 94). Ειδικά τα 
αποδεικτικά τα οποία αποτελοφν ιδιωτικά ζγγραωα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και ςε απλι 
ωωτοτυπία, εωόςον ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ, θ 
οποία ωζρει υπογραωι ζωσ και δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των 
προςωορϊν.  
Τα αποδεικτικά ζγγραωα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ 
μετάωραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραωα και δικαιολογθτικά 
εωαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188). Ειδικά τα 
αλλοδαπά ιδιωτικά ζγγραωα ςυνοδεφονται από μετάωραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα επικυρωμζνθ 
είτε από πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε από πρόςωπο κατά νόμο 
αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραωο.   
 

2.3 Κριτιριο Ανάκεςθσ   

Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ Σφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμωζρουςα από οικονομικι άποψθ προςωορά 
αποκλειςτικά βάςει τιμισ.  
 

2.4 Κατάρτιςθ - Ρεριεχόμενο Ρροςφορϊν 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν 

Οι προςωορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτο Ραράρτθμα I τθσ Διακιρυξθσ, 
για όλα τα ηθτοφμενα είδθ και εργαςίεσ και τθν προμικεια κα αναλάβει εξ ολοκλιρου ζνασ ανάδοχοσ. 

Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςωορζσ. 

Θ προςωορά και κάκε διλωςθ του προςωζροντα που τυχόν απαιτείται, υπογράωεται ψθωιακά από τον 
ίδιο ι από τον νόμιμο εκπρόςωπό του. Ωσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ ωορζα για τθν εωαρμογι του 
παρόντοσ άρκρου, νοείται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ προκφπτει από το ιςχφον καταςτατικό ι 
το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του κατά το χρόνο υποβολισ τθσ προςωοράσ ι αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι το 
αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο ωυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεί τον οικονομικό ωορζα για διαδικαςίεσ 
ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. 

Θ ζνωςθ οικονομικϊν ωορζων υποβάλλει κοινι προςωορά, θ οποία υπογράωεται υποχρεωτικά 
θλεκτρονικά είτε από όλουσ τουσ οικονομικοφσ ωορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό 
τουσ νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο. Στθν προςωορά, απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και 
το είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ 
τθσ ζνωςθσ, κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ. 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art73_1
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art73_2_c
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art73_4_b


 

Σελίδα 18 

2.4.2 Χρόνοσ και Τρόποσ υποβολισ προςφορϊν  

2.4.2.1. Οι προςωορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαωερόμενουσ θλεκτρονικά, μζςω τθσ διαδικτυακισ 
πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ, μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα που ορίηει θ 
παροφςα διακιρυξθ ςτο άρκρο 1.5 (31/03/2020 και ϊρα 14:00 μ.μ.), ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα, ςε 
θλεκτρονικό ωάκελο, ςφμωωνα με τα αναωερόμενα ςτον ν.4412/2016, ιδίωσ άρκρα 36 και 37 και τθν 
Υπουργικι Απόωαςθ αρικμ. 56902/215 «Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του 
Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..)». 

Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό οι ενδιαωερόμενοι οικονομικοί ωορείσ απαιτείται να διακζτουν 
εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραωι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραωι που 
υποςτθρίηεται από εγκεκριμζνο πιςτοποιθτικό το οποίο χορθγικθκε από ζναν εγκεκριμζνο πάροχο 
υπθρεςιϊν πιςτοποίθςθσ, ο οποίοσ περιλαμβάνεται ςτον κατάλογο εμπίςτευςθσ που προβλζπεται ςτθν 
απόωαςθ 2009/767/ΕΚ και ςφμωωνα με τα οριηόμενα ςτο Κανονιςμό (ΕΕ) 910/2014 και τισ διατάξεισ 
τθσ Υ.Α. 56902/215 “Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ 
Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να εγγραωοφν ςτο 
θλεκτρονικό ςφςτθμα (ΕΣΘΔΘΣ- Διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr) ακολουκϊντασ τθν 
διαδικαςία εγγραωισ του άρκρου 5 τθσ ίδιασ Υ.Α.  

2.4.2.2. Ο χρόνοσ υποβολισ τθσ προςωοράσ και οποιαδιποτε θλεκτρονικι επικοινωνία μζςω του 
ςυςτιματοσ βεβαιϊνεται αυτόματα από το ςφςτθμα με υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ, ςφμωωνα με τα 
οριηόμενα ςτο άρκρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρκρο 9 τθσ ωσ άνω Υπουργικισ Απόωαςθσ. 

Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα υποβολισ 
προςωοράσ ςτο Σφςτθμα. Σε περιπτϊςεισ τεχνικισ αδυναμίασ λειτουργίασ του ΕΣΘΔΘΣ, θ ανακζτουςα 
αρχι κα ρυκμίςει τα τθσ ςυνζχειασ του διαγωνιςμοφ με ςχετικι ανακοίνωςι τθσ. 

Ωςτόςο, οι ενδιαφερόμενοι παρακαλοφνται να μθν αφινουν τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ για 
το τζλοσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των προςφορϊν, προκειμζνου να είναι δυνατι θ ζγκαιρθ 
αντιμετϊπιςθ των όποιων τεχνικϊν προβλθμάτων του ςυςτιματοσ που ενδεχομζνωσ να προκφψουν 
κατά το διάςτθμα αυτό.   

2.4.2.3. Οι οικονομικοί ωορείσ υποβάλλουν με τθν προςωορά τουσ τα ακόλουκα:  

(α) ζναν (υπο)ωάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ –Τεχνικι Ρροςωορά» ςτον οποίο 
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά και θ τεχνικι προςωορά  ςφμωωνα 
με τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ και τθν παροφςα. 

(β) ζναν (υπο)ωάκελο με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςωορά» ςτον οποίο περιλαμβάνεται θ 
οικονομικι προςωορά του οικονομικοφ ωορζα και τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά.  

Από τον προςωζροντα ςθμαίνονται με χριςθ του ςχετικοφ πεδίου του ςυςτιματοσ τα ςτοιχεία εκείνα 
τθσ προςωοράσ του που ζχουν εμπιςτευτικό χαρακτιρα, ςφμωωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 21 του 
ν. 4412/16 . Εωόςον ζνασ οικονομικόσ ωορζασ χαρακτθρίηει πλθροωορίεσ ωσ εμπιςτευτικζσ, λόγω 
φπαρξθσ τεχνικοφ ι εμπορικοφ απορριτου, ςτθ ςχετικι διλωςι του, αναωζρει ρθτά όλεσ τισ ςχετικζσ 
διατάξεισ νόμου ι διοικθτικζσ πράξεισ που επιβάλλουν τθν εμπιςτευτικότθτα τθσ ςυγκεκριμζνθσ 
πλθροωορίασ. 

Δεν χαρακτθρίηονται ωσ εμπιςτευτικζσ πλθροωορίεσ ςχετικά με τισ τιμζσ μονάδοσ, τισ προςωερόμενεσ 
ποςότθτεσ, τθν οικονομικι προςωορά και τα ςτοιχεία τθσ τεχνικισ προςωοράσ που χρθςιμοποιοφνται 
για τθν αξιολόγθςι τθσ. 

2.4.2.4. Οι οικονομικοί ωορείσ ςυντάςςουν τθν τεχνικι και οικονομικι τουσ προςωορά 
ςυμπλθρϊνοντασ τισ αντίςτοιχεσ ειδικζσ θλεκτρονικζσ ωόρμεσ του ςυςτιματοσ. Στθν ςυνζχεια το 
ςφςτθμα παράγει τα ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράωοντα θλεκτρονικά και 
υποβάλλονται από τον προςωζροντα.  Σα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι θλεκτρονικι 
φόρμα του ςυςτιματοσ και του παραγόμενου θλεκτρονικοφ αρχείου pdf (το οποίο κα υπογραφεί 

http://www.promitheus.gov.gr/
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θλεκτρονικά) πρζπει να ταυτίηονται. ε αντίκετθ περίπτωςθ το ςφςτθμα παράγει ςχετικό μινυμα και ο 
προςφζρων καλείται να παράγει εκ νζου το θλεκτρονικό αρχείο pdf].   

2.4.2.5. Ο χριςτθσ - οικονομικόσ ωορζασ υποβάλλει τουσ ανωτζρω (υπο)ωακζλουσ μζςω του 
Συςτιματοσ, όπωσ περιγράωεται παρακάτω: 

Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ ωορζα ςτθ διαδικαςία 
υποβάλλονται από αυτόν θλεκτρονικά ςε μορωι αρχείων τφπου pdf και εωόςον ζχουν 
ςυνταχκεί/παραχκεί από τον ίδιο, ωζρουν εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραωι ι 
προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραωι με χριςθ εγκεκριμζνων πιςτοποιθτικϊν, χωρίσ να απαιτείται 
κεϊρθςθ γνθςίου τθσ υπογραωισ. 

Από το Σφςτθμα εκδίδεται θλεκτρονικι απόδειξθ υποβολισ προςωοράσ, θ όποια αποςτζλλεται ςτον 
οικονομικό ωορζα με μινυμα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου.  

Στισ περιπτϊςεισ που με τθν προςωορά υποβάλλονται ιδιωτικά ζγγραωα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε 
κατά τα προβλεπόμενα ςτισ διατάξεισ του Ν. 4250/2014 (Α’ 94), είτε και ςε απλι ωωτοτυπία, εωόςον 
ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ, ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ και θ οποία ωζρει 
υπογραωι μετά τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ. 

Ζωσ τθν θμερομθνία και ϊρα διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, ιτοι ζωσ τθν 03/04/2020, θμζρα 
Ραραςκευι και ϊρα 10:00 π.μ.  προςκομίηονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό ωορζα ςτθν 
ανακζτουςα αρχι, ςε ζντυπθ μορωι και ςε ςωραγιςμζνο ωάκελο, τα ςτοιχεία τθσ θλεκτρονικισ  
προςωοράσ τα οποία απαιτείται να προςκομιςκοφν ςε πρωτότυπθ μορωι ςφμωωνα με τον ν. 
4250/2014. Τζτοια ςτοιχεία και δικαιολογθτικά είναι ενδεικτικά θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, τα 
πρωτότυπα ζγγραωα τα οποία ζχουν εκδοκεί από ιδιωτικοφσ ωορείσ και δεν ωζρουν επικφρωςθ από 
δικθγόρο, κακϊσ και τα ζγγραωα που ωζρουν τθ Σωραγίδα τθσ Χάγθσ (Apostille). Δεν προςκομίηονται 
ςε ζντυπθ μορωι ςτοιχεία και δικαιολογθτικά τα οποία ζχουν εκδοκεί-ςυνταχκεί από τον ίδιο τον 
οικονομικό ωορζα και κατά ςυνζπεια ωζρουν θλεκτρονικι υπογραωι, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά ωυλλάδια και 
όςα προβλζπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι ωορείσ υποχρεοφνται να αποδζχονται ςε αντίγραωα των 
πρωτοτφπων. 
Ο παραπάνω  ςωραγιςμζνοσ ωάκελοσ κα αναγράωει με κεωαλαία τα εξισ : 

«ΑΡΟ: (ΡΛΘΘ ΣΤΟΛΧΕΛΑ ΑΡΟΣΤΟΛΕΑ) και τθν ζνδειξθ «ΝΑ ΜΘΝ ΑΡΟΣΦΑΓΛΣΤΟΥΝ» 

ΡΟΣ: ΓΝΡΡ ΚΑΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ ………………….«ΡΟΣΦΟΑ ΓΛΑ ΤΟΝ ΑΛΚ…. ΑΝΟΛΚΤΟ ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΟ 
ΔΛΑΓΩΝΛΣΜΟ ΓΛΑ ΤΘΝ ΡΟΜΘΚΕΛΑ «………………» ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ ………€ με Φ.Ρ.Α.» 

      Πςα δικαιολογθτικά τθσ προςωοράσ απαιτείται να υποβλθκοφν ςε ζντυπθ μορωι δεν πρζπει να ζχουν 
ξζςματα, ςβθςίματα, προςκικεσ, διορκϊςεισ ι άλλου είδουσ αλλοιϊςεισ. Εάν υπάρχει ςτθν προςωορά 
οποιαδιποτε προςκικθ ι διόρκωςθ, αυτι πρζπει να είναι κακαρογραμμζνθ και μονογραμμζνθ από 
τον προςωζροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβισ και αποςωράγιςθσ των προςωορϊν, κατά τον 
ζλεγχο, μονογράωει και ςωραγίηει τθν τυχόν διόρκωςθ ι προςκικθ. Θ προςωορά απορρίπτεται, όταν 
υπάρχουν ς’ αυτι διορκϊςεισ που τθν κακιςτοφν αςαωι, κατά τθν κρίςθ του οργάνου αξιολόγθςθσ 
των προςωορϊν. 

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να ηθτεί από προςωζροντεσ και υποψιωιουσ ςε οποιοδιποτε χρονικό 
ςθμείο κατά τθν διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, να υποβάλλουν ςε ζντυπθ μορωι και ςε εφλογθ προκεςμία 
όλα ι οριςμζνα δικαιολογθτικά και ςτοιχεία  που ζχουν υποβάλει θλεκτρονικά, όταν αυτό απαιτείται 
για τθν ορκι διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ. 

Οι Υποψιωιοι Οικονομικοί Φορείσ παρακαλοφνται να μθν υποβάλλουν επιπλζον δικαιολογθτικά από 
τα ηθτοφμενα τθσ Διακιρυξθσ διότι, δεν κα λθωκοφν υπόψθ από τθν αρμόδια επιτροπι του 
Διαγωνιςμοφ, προσ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ.  
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2.4.3 Ρεριεχόμενα Φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ- Τεχνικι Ρροςφορά»  

2.4.3.1 Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των προςωερόντων ςτθ διαγωνιςτικι 
διαδικαςία περιλαμβάνουν: 

α) Tο τυποποιθμζνο ζντυπο υπεφκυνθσ διλωςθσ (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπωσ προβλζπεται ςτθν παρ. 4 του άρκρου 
79 του ν. 4412/2016, ςφμωωνα με τθν παράγραωο 2.2.4.1. τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. Οι 
προςωζροντεσ ςυμπλθρϊνουν το  ςχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο ζχει αναρτθκεί, και ςε επεξεργάςιμθ 
μορωι αρχείου doc, ςτθ διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ και αποτελεί 
αναπόςπαςτο τμιμα τθσ διακιρυξθσ (Ραράρτθμα ΙΙΙ). 

β) εγγφθςθ ςυμμετοχισ, ςφμωωνα με τo άρκρο 72 του Ν.4412/2016 και τισ παραγράωουσ 2.1.5 και 
2.2.2 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 

Οι ενϊςεισ οικονομικϊν ωορζων που υποβάλλουν κοινι προςωορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάκε 
οικονομικό ωορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ. 

2.4.3.2 H τεχνικι προςφορά κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ προδιαγραωζσ που 
ζχουν τεκεί από τθν ανακζτουςα αρχι ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ Ι «Τεχνικζσ Ρροδιαγραωζσ», περιγράωοντασ 
ακριβϊσ πϊσ οι ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ και προδιαγραωζσ πλθροφνται. Ρεριλαμβάνει όςα 
δικαιολογθτικά αποδεικνφουν κατά τθν κρίςθ των ςυμμετεχόντων τθ ςυμμόρωωςθ ςτισ τεχνικζσ 
προδιαγραωζσ, κακϊσ και ψθφιακά υπογεγραμμζνθ τθν προβλεπόμενθ ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ Λ 
Υπεφκυνθ Διλωςθ.  

2.4.4 Ρεριεχόμενα Φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά» / Τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ 
οικονομικϊν προςφορϊν 

Θ Οικονομικι Ρροςωορά ςυντάςςεται με βάςθ το αναγραωόμενο ςτθν παροφςα κριτιριο ανάκεςθσ  
όπωσ ορίηεται κατωτζρω.  

Θ τιμι τθσ παρεχόμενθσ υπθρεςίασ δίνεται  ςε ευρϊ ανά μονάδα. 

Ο προςωζρων κα επιςυνάψει ςτον (υπο)ωάκελλο “οικονομικι προςωορά” τθν θλεκτρονικι οικονομικι 
προςωορά του θλεκτρονικά υπογεγραμμζνθ ςε μορωι pdf. 

Απαιτείται θ κατάκεςθ αναλυτικισ οικονομικισ προςφοράσ ανά είδοσ/εργαςία, το ςφνολο των 
οποίων να μθν ξεπερνά τθν προχπολογιηόμενθ δαπάνθ που κακορίηεται από τθν ανακζτουςα αρχι 
ςτο κεφάλαιο Β του Ραραρτιματοσ  Λ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.   

Στθν τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμωωνα με τθν 
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και με 
τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραωα τθσ ςφμβαςθσ. 

Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν 
επ’ αυτοφ ειςωορά υπζρ ΟΓΑ 20%. 

Επιςθμαίνεται ότι το εκάςτοτε ποςοςτό Φ.Ρ.Α. επί τοισ εκατό, τθσ ανωτζρω τιμισ κα υπολογίηεται 
αυτόματα από το ςφςτθμα.  

Οι προςωερόμενεσ τιμζσ είναι ςτακερζσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και δεν 
αναπροςαρμόηονται. Ωσ απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται προςωορζσ ςτισ οποίεσ: α) δεν δίνεται τιμι ςε 
ΕΥΩ ι που κακορίηεται  ςχζςθ ΕΥΩ προσ ξζνο νόμιςμα, β) δεν προκφπτει με ςαωινεια θ 
προςωερόμενθ τιμι, με τθν επιωφλαξθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) θ τιμι 
υπερβαίνει τον προχπολογιςμό τθσ ςφμβαςθσ που κακορίηεται από τθν ανακζτουςα αρχι ςτο 
κεωάλαιο Β του Ραραρτιματοσ  Ι τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 

2.4.5 Χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν  

Οι υποβαλλόμενεσ προςωορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ ωορείσ για διάςτθμα ζξι (6) 
μθνϊν από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ.  
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Ρροςωορά θ οποία ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από τον ανωτζρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

Θ ιςχφσ τθσ προςωοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράωωσ, εωόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα 
αρχι, πριν από τθ λιξθ τθσ, με αντίςτοιχθ παράταςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ ςφμωωνα 
με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και τθν παράγραωο 2.2.2. τθσ παροφςασ, κατ' 
ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθν προβλεπόμενθ ωσ άνω αρχικι διάρκεια. 

Μετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςωοράσ, τα 
αποτελζςματα τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ματαιϊνονται, εκτόσ αν θ ανακζτουςα αρχι κρίνει, κατά 
περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα, ότι θ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμωζρον, οπότε οι 
οικονομικοί ωορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία μποροφν να επιλζξουν είτε να παρατείνουν τθν 
προςωορά και τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ τουσ, εωόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο του ανωτζρω 
ανϊτατου ορίου παράταςθσ τθσ προςωοράσ τουσ είτε όχι. Στθν τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία 
ςυνεχίηεται με όςουσ παρζτειναν τισ προςωορζσ τουσ και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί ωορείσ. 

2.4.6 Λόγοι απόρριψθσ προςφορϊν 

H ανακζτουςα αρχι με βάςθ τα αποτελζςματα του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των προςωορϊν, 
απορρίπτει, ςε κάκε περίπτωςθ, προςωορά: 

α) θ οποία δεν υποβάλλεται εμπρόκεςμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίηεται πιο πάνω 
και ςυγκεκριμζνα ςτισ παραγράωουσ 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολισ προςωορϊν), 2.4.2. (Χρόνοσ και 
τρόποσ υποβολισ προςωορϊν), 2.4.3. (Ρεριεχόμενο ωακζλων δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τεχνικισ 
προςωοράσ), 2.4.4. (Ρεριεχόμενο ωακζλου οικονομικισ προςωοράσ, τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ 
οικονομικϊν προςωορϊν), 2.4.5. (Χρόνοσ ιςχφοσ προςωορϊν), 3.1. (Αποςωράγιςθ και αξιολόγθςθ 
προςωορϊν), 3.2 (Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου) τθσ παροφςασ,  

β) θ οποία περιζχει ατζλειεσ, ελλείψεισ, αςάωειεσ ι ςωάλματα, εωόςον αυτά δεν επιδζχονται 
ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ ι εωόςον επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ, δεν ζχουν αποκαταςτακεί 
κατά τθν αποςαωινιςθ και τθν ςυμπλιρωςι τθσ ςφμωωνα με τθν παράγραωο 3.1.1. τθσ παροφςθσ 
διακιρυξθσ, 

γ) για τθν οποία ο προςωζρων δεν ζχει παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ 
προκακοριςμζνθσ προκεςμίασ ι θ εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τθν ανακζτουςα αρχι ςφμωωνα με 
τθν παράγραωο 3.1.1. τθσ παροφςασ και το άρκρο 102 του ν. 4412/2016, 

δ) θ οποία είναι εναλλακτικι προςωορά,  

ε) θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςωζροντα που ζχει υποβάλλει δφο ι περιςςότερεσ προςωορζσ.  

η) θ οποία είναι υπό αίρεςθ, 

θ) θ  οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ,  

κ) θ οποία παρουςιάηει ελλείψεισ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται από τα ζγγραωα τθσ 
παροφςθσ διακιρυξθσ και αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραωζσ τθσ 
ςφμβαςθσ. 
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3. ΔΛΕΝΕΓΕΛΑ ΔΛΑΔΛΚΑΣΛΑΣ - ΑΞΛΟΛΟΓΘΣΘ ΡΟΣΦΟΩΝ   

3.1 Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν  

3.1.1 Θλεκτρονικι αποςφράγιςθ προςφορϊν 

Το πιςτοποιθμζνο ςτο ΕΣΘΔΘΣ, για τθν αποςωράγιςθ των προςωορϊν αρμόδιο όργανο τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ (Επιτροπι Διαγωνιςμοφ), προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ θλεκτρονικισ 
αποςωράγιςθσ των ωακζλων των προςωορϊν, κατά το άρκρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουκϊντασ τα 
εξισ ςτάδια: 

 Θλεκτρονικι Αποςωράγιςθ του (υπό)ωακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ-Τεχνικι 
Ρροςωορά» τθν 03/04/2020, θμζρα Ραραςκευι, και ϊρα 10:00 π.μ. 

  Θλεκτρονικι Αποςωράγιςθ του (υπό)ωακζλου «Οικονομικι Ρροςωορά», κατά τθν θμερομθνία 
και ϊρα που κα ορίςει θ ανακζτουςα αρχι. 

 Θλεκτρονικι Αποςωράγιςθ του (υπό)ωακζλου «Δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ», κατά τθν 
θμερομθνία και ϊρα που κα ορίςει θ ανακζτουςα αρχι.  

Με τθν αποςωράγιςθ των ωσ άνω ωακζλων, ςφμωωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 3.1.2 
τθσ παροφςασ, κάκε προςωζρων  αποκτά πρόςβαςθ ςτισ λοιπζσ προςωορζσ και τα υποβλθκζντα 
δικαιολογθτικά τουσ, με τθν επιωφλαξθ των πτυχϊν εκείνων τθσ κάκε προςωοράσ που ζχουν 
χαρακτθριςκεί ωσ εμπιςτευτικζσ. 

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να καλζςει τουσ οικονομικοφσ ωορείσ να ςυμπλθρϊςουν ι να 
διευκρινίςουν τα ζγγραωα ι δικαιολογθτικά που ζχουν υποβλθκεί, ι να διευκρινίςουν το περιεχόμενο 
τθσ τεχνικισ ι οικονομικισ προςωοράσ τουσ, ςφμωωνα με το άρκρο 102 του ν. 4412/2016. 

3.1.2 Αξιολόγθςθ προςφορϊν 

Μετά τθν κατά περίπτωςθ θλεκτρονικι αποςωράγιςθ των προςωορϊν θ Ανακζτουςα Αρχι προβαίνει 
ςτθν αξιολόγθςθ αυτϊν μζςω των αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο Σφςτθμα οργάνων τθσ, 
εωαρμοηόμενων κατά τα λοιπά των κειμζνων διατάξεων. 

Ειδικότερα : 

α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όςουσ υπζβαλαν προςωορζσ, κακϊσ και τα 
υποβλθκζντα αυτϊν δικαιολογθτικά και τα αποτελζςματα του ελζγχου αυτϊν ςε πρακτικό, το οποίο 
υπογράωεται από τα μζλθ του οργάνου. 

β) Στθ ςυνζχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ μόνο των τεχνικϊν 
προςωορϊν των προςωερόντων, των οποίων τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ. Θ 
αξιολόγθςθ γίνεται ςφμωωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ και ςυντάςςεται πρακτικό για τθν απόρριψθ 
όςων τεχνικϊν προςωορϊν δεν πλθροφν τουσ όρουσ και τισ απαιτιςεισ των τεχνικϊν προδιαγραωϊν 
και τθν αποδοχι όςων τεχνικϊν προςωορϊν αντίςτοιχα πλθροφν τα ανωτζρω. 

Για τθν αξιολόγθςθ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και των τεχνικϊν προςωορϊν μπορεί να 
ςυντάςςεται ενιαίο πρακτικό, το οποίο κοινοποιείται από το ωσ άνω όργανο, μζςω τθσ 
λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ», μόνο ςτθν ανακζτουςα αρχι προσ ζγκριςθ. 

γ) Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ, ςφμωωνα με τα ανωτζρω, αποςωραγίηονται, κατά τθν 
θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται ςτθν ειδικι πρόςκλθςθ οι ωάκελοι των οικονομικϊν προςωορϊν 
εκείνων των προςωερόντων που δεν ζχουν απορριωκεί ςφμωωνα με τα ανωτζρω. 
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δ) Θ Επιτροπι Αξιολόγθςθσ προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςωορϊν που 
αποςωραγίςτθκαν και ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο ειςθγείται αιτιολογθμζνα τθν αποδοχι ι 
απόρριψι τουσ, τθν κατάταξθ των προςωορϊν και τθν ανάδειξθ του προςωρινοφ αναδόχου. 

Εάν οι προςωορζσ ωαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, θ 
ανακζτουςα αρχι απαιτεί από τουσ οικονομικοφσ ωορείσ να εξθγιςουν τθν τιμι ι το κόςτοσ που 
προτείνουν ςτθν προςωορά τουσ, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ, κατά ανϊτατο όριο δζκα (10) 
θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι εωαρμόηονται τα άρκρα 
88 και 89 ν. 4412/2016.  

Στθν περίπτωςθ ιςότιμων προςωορϊν θ ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ 
των οικονομικϊν ωορζων που υπζβαλαν ιςότιμεσ προςωορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ 
Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ και παρουςία των οικονομικϊν ωορζων που υπζβαλαν τισ ιςότιμεσ 
προςωορζσ.   

Στθ ςυνζχεια εκδίδεται από τθν ανακζτουςα αρχι μια απόφαςθ, με τθν οποία επικυρϊνονται τα 
αποτελζςματα όλων των ανωτζρω ςταδίων («Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ», «Τεχνικι Ρροςφορά» 
και «Οικονομικι Ρροςφορά»), θ οποία κοινοποιείται με επιμζλεια αυτισ ςτουσ προςφζροντεσ μζςω 
τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ςυςτιματοσ ΕΣΘΔΘΣ. 

Κατά τθσ ανωτζρω απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 
3.4 τθσ παροφςασ. 

 

3.2 Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου - Δικαιολογθτικά 
προςωρινοφ αναδόχου 

Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςωορϊν, θ ανακζτουςα αρχι αποςτζλλει ςχετικι θλεκτρονικι  
πρόςκλθςθ μζςω του ςυςτιματοσ ςτον προςωζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ 
(«προςωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν 
κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ειδοποίθςθσ ςε αυτόν, τα αποδεικτικά ζγγραωα νομιμοποίθςθσ και τα 
πρωτότυπα ι αντίγραωα που εκδίδονται, ςφμωωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 του ν. 4250/2014 (Αϋ 
74) όλων των δικαιολογθτικϊν που περιγράωονται ςτθν παράγραωο 2.2.4.2. τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, 
ωσ αποδεικτικά ςτοιχεία για τθ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράωου 2.2.3 τθσ 
διακιρυξθσ. 

Τα εν λόγω δικαιολογθτικά, υποβάλλονται από τον προςωζροντα («προςωρινό ανάδοχο»), 
θλεκτρονικά μζςω του ςυςτιματοσ, ςε μορωι αρχείων pdf και προςκομίηονται κατά περίπτωςθ από 
αυτόν και πρωτότυπα. Πταν υπογράωονται από τον ίδιο ωζρουν θλεκτρονικι υπογραωι. Ειδικά τα 
αποδεικτικά τα οποία αποτελοφν ιδιωτικά ζγγραωα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και ςε απλι 
ωωτοτυπία, εωόςον ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ και θ 
οποία πρζπει να ζχει ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των 
δικαιολογθτικϊν. Πταν υπογράωονται από τον ίδιο ωζρουν θλεκτρονικι υπογραωι 

Με τθν παραλαβι των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν, το ςφςτθμα εκδίδει επιβεβαίωςθ τθσ παραλαβισ τουσ 
και αποςτζλλει ενθμερωτικό θλεκτρονικό μινυμα ς’ αυτόν ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ 
κατακφρωςθ. 

Αν δεν προςκομιςκοφν τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υπoβλικθκαν 
και ο προςωρινόσ ανάδοχοσ υποβάλλει εντόσ τθσ προκεςμίασ που ζχει ταχκεί αίτθμα προσ το αρμόδιο 
όργανο αξιολόγθςθσ για τθν παράταςθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ, το οποίο ςυνοδεφεται με 
αποδεικτικά ζγγραωα από τα οποία να αποδεικνφεται ότι ζχει αιτθκεί τθ χοριγθςθ των 
δικαιολογθτικϊν, θ ανακζτουςα αρχι παρατείνει τθν προκεςμία υποβολισ των δικαιολογθτικϊν για 
όςο χρόνο απαιτθκεί για τθ χοριγθςθ των δικαιολογθτικϊν από τισ αρμόδιεσ αρχζσ.  
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Το παρόν εωαρμόηεται αναλόγωσ και ςτισ περιπτϊςεισ που θ ανακζτουςα αρχι ηθτιςει τθν 
προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν κατά τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των προςωορϊν ι αιτιςεων 
ςυμμετοχισ και πριν το ςτάδιο κατακφρωςθσ, κατϋ εωαρμογι τθσ διάταξθσ του άρκρου 79 παρ. 5 εδαω. 
α’ του ν. 4412/2016 , τθρουμζνων των αρχϊν τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και τθσ διαωάνειασ.  

Πςοι δεν ζχουν αποκλειςτεί οριςτικά λαμβάνουν γνϊςθ των παραπάνω δικαιολογθτικϊν που 
κατατζκθκαν. 

Θ προςωορά του προςωρινοφ αναδόχου απορρίπτεται, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ 
εγγφθςθ ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςωζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ 
επόμενθ πλζον ςυμωζρουςα από οικονομικι άποψθ προςωορά, τθρουμζνθσ τθσ ανωτζρω 
διαδικαςίασ, εάν: 

i)  κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν με το 
Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδι ι ανακριβι, ι  
ii)  δεν υποβλθκοφν ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα πρωτότυπα ι αντίγραωα 
των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ι  
iii) από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφονται οι 
όροι και οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςφμωωνα με το άρκρο 2.2.3 (λόγοι αποκλειςμοφ) τθσ παροφςασ. 

Σε περίπτωςθ ζγκαιρθσ και προςικουςασ ενθμζρωςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για μεταβολζσ ςτισ 
προχποκζςεισ τισ οποίεσ ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είχε δθλϊςει με το Τ.Ε.Υ.Δ. ότι πλθροί, οι οποίεσ 
επιλκαν ι για τισ οποίεσ ζλαβε γνϊςθ μετά τθν διλωςθ και μζχρι τθν θμζρα τθσ ζγγραωθσ 
ειδοποίθςθσ για τθν προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου (οψιγενείσ μεταβολζσ), 
δεν καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του.  

Αν κανζνασ από τουσ προςωζροντεσ δεν υποβάλλει αλθκι ι ακριβι διλωςθ ι δεν προςκομίςει ζνα ι 
περιςςότερα από τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά θ διαδικαςία ματαιϊνεται.  

Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ από 
τθν Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ και τθ διαβίβαςθ του ωακζλου ςτο αποωαινόμενο όργανο τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ για τθ λιψθ απόωαςθσ είτε για τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ είτε για τθ 
ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ. 

Τα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν και τθσ ειςιγθςθσ τθσ Επιτροπισ 
επικυρϊνονται με τθν απόωαςθ κατακφρωςθσ. 

3.3 Κατακφρωςθ - ςφναψθ ςφμβαςθσ  

Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί τθν απόωαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραωο όλων των πρακτικϊν 
τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςωορϊν, ςε κάκε προςωζροντα που ζχει υποβάλει 
αποδεκτι προςωορά, ςφμωωνα με το άρκρο 100 του ν. 4412/2016, εκτόσ από τον προςωρινό ανάδοχο, 
θλεκτρονικά μζςω του ςυςτιματοσ.   

Θ προςωορά του προςωρινοφ αναδόχου απορρίπτεται, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ 
εγγφθςθ ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςωζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ 
επόμενθ πλζον ςυμωζρουςα από οικονομικι άποψθ προςωορά, τθρουμζνθσ τθσ ανωτζρω 
διαδικαςίασ, εάν: 

Θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για υπογραωι του ςυμωωνθτικοφ, κζτοντάσ 
του προκεςμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τισ είκοςι (20) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ 
ειδικισ πρόςκλθςθσ. Το ςυμωωνθτικό ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα.  

Στθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμωωνθτικό μζςα ςτθν 
τεκείςα προκεςμία, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγυθτικι 
επιςτολι ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ, με τθν ίδια διαδικαςία, γίνεται ςτον προςωζροντα που 
υπζβαλε τθν  αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμωζρουςα από οικονομικι άποψθ προςωορά.  
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3.4 Ρροδικαςτικζσ Ρροςφυγζσ - Δικαςτικι Ρροςταςία 

Κάκε ενδιαωερόμενοσ, ο οποίοσ ζχει ι είχε ςυμωζρον να του ανατεκεί θ ςυγκεκριμζνθ ςφμβαςθ και 
ζχει ι είχε υποςτεί ι ενδζχεται να υποςτεί ηθμία από εκτελεςτι πράξθ ι παράλειψθ τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ κατά παράβαςθ τθσ νομοκεςίασ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι τθσ εςωτερικισ νομοκεςίασ, 
δικαιοφται να αςκιςει προδικαςτικι προςωυγι ενϊπιον τθσ ΑΕΡΡ κατά τθσ ςχετικισ πράξθσ ι 
παράλειψθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, προςδιορίηοντασ ειδικϊσ τισ νομικζσ και πραγματικζσ αιτιάςεισ 
που δικαιολογοφν το αίτθμά του. Σε περίπτωςθ προςωυγισ κατά πράξθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ 
προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςωυγισ είναι: 

(α) δζκα (10) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαωερόμενο 
οικονομικό ωορζα αν θ πράξθ κοινοποιικθκε με θλεκτρονικά μζςα ι τθλεομοιοτυπία ι  

(β) δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςε αυτόν αν 
χρθςιμοποιικθκαν άλλα μζςα επικοινωνίασ, άλλωσ   

γ) δζκα (10) θμζρεσ από τθν πλιρθ, πραγματικι ι τεκμαιρόμενθ, γνϊςθ τθσ πράξθσ που βλάπτει τα 
ςυμωζροντα του ενδιαωερόμενου οικονομικοφ ωορζα.  

Ειδικά για τθν άςκθςθ προςωυγισ κατά προκιρυξθσ, θ πλιρθσ γνϊςθ αυτισ τεκμαίρεται μετά τθν 
πάροδο δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθ δθμοςίευςθ ςτο ΚΘΜΔΘΣ.  

Σε περίπτωςθ παράλειψθσ, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςωυγισ είναι 
δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν επομζνθ τθσ ςυντζλεςθσ τθσ προςβαλλόμενθσ παράλειψθσ. 

Θ προδικαςτικι προςωυγι κατατίκεται θλεκτρονικά μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» του 
ΕΣΘΔΘΣ ςτον θλεκτρονικό τόπο του διαγωνιςμοφ, επιλζγοντασ κατά περίπτωςθ τθν ζνδειξθ 
«Ρροδικαςτικι Ρροςωυγι» και επιςυνάπτοντασ το ςχετικό ζγγραωο ςε μορωι θλεκτρονικοφ αρχείου 
Portable Document Format (PDF), το οποίο ωζρει εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραωι ι 
προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραωι με χριςθ εγκεκριμζνων πιςτοποιθτικϊν. 

Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ τθσ προδικαςτικισ προςωυγισ κατατίκεται παράβολο από τον 
προςωεφγοντα υπζρ του Δθμοςίου, κατά τα ειδικά οριηόμενα ςτο άρκρο 363 του ν. 4412/2016 ςτο 
άρκρο 19 παρ. 1.1 και ςτο άρκρο 7  τθσ με αρικμ. 56902/215 Υ.Α..  

Το παράβολο επιςτρζωεται ςτον προςωεφγοντα, ςε περίπτωςθ ολικισ ι μερικισ αποδοχισ τθσ 
προςωυγισ του ι ςε περίπτωςθ που, πριν τθν ζκδοςθ τθσ απόωαςθσ τθσ ΑΕΡΡ επί τθσ προςωυγισ, θ 
ανακζτουςα αρχι ανακαλεί τθν προςβαλλόμενθ πράξθ ι προβαίνει ςτθν οωειλόμενθ ενζργεια.  

Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςωυγισ και θ άςκθςι τθσ κωλφουν τθ ςφναψθ τθσ 
ςφμβαςθσ επί ποινι ακυρότθτασ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 364 του ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, θ 
άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςωυγισ δεν κωλφει τθν πρόοδο τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ, εκτόσ αν 
ηθτθκοφν προςωρινά μζτρα προςταςίασ κατά το άρκρο 366 του ν.4412/2016. 

Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μζςω τθσ λειτουργίασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ΕΣΘΔΘΣ: 

• κοινοποιοφν τθν προςωυγι ςε κάκε ενδιαωερόμενο τρίτο ςφμωωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν περ. α 
του πρϊτου εδαωίου τθσ παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 

• διαβιβάηουν ςτθν Αρχι Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςωυγϊν (ΑΕΡΡ) τα προβλεπόμενα ςτθν περ. β 
του πρϊτου εδαωίου τθσ παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 

Θ ΑΕΡΡ αποωαίνεται αιτιολογθμζνα επί τθσ βαςιμότθτασ των προβαλλόμενων πραγματικϊν και 
νομικϊν ιςχυριςμϊν τθσ προςωυγισ και των ιςχυριςμϊν τθσ ανακζτουςασ αρχισ και, ςε περίπτωςθ 
παρζμβαςθσ, των ιςχυριςμϊν του παρεμβαίνοντοσ και δζχεται (εν όλω ι εν μζρει) ι απορρίπτει τθν 
προςωυγι με απόωαςι τθσ, θ οποία εκδίδεται μζςα ςε αποκλειςτικι προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν 
από τθν θμζρα εξζταςθσ τθσ προςωυγισ. 

Οι χριςτεσ - οικονομικοί ωορείσ ενθμερϊνονται για τθν αποδοχι ι τθν απόρριψθ τθσ προςωυγισ από 
τθν ΑΕΡΡ. 
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Θ άςκθςθ τθσ ωσ άνω προδικαςτικισ προςωυγισ αποτελεί προχπόκεςθ για τθν άςκθςθ των ζνδικων 
βοθκθμάτων  τθσ αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ του άρκρου 372 του ν. 4412/2016 
κατά των εκτελεςτϊν πράξεων ι παραλείψεων των ανακετουςϊν αρχϊν. 

Θ αίτθςθ αναςτολισ κατατίκεται ςτο αρμόδιο δικαςτιριο μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) θμερϊν από 
τθν ζκδοςθ τθσ απόωαςθσ επί τθσ προδικαςτικισ προςωυγισ. Για τθν άςκθςθ τθσ αιτιςεωσ αναςτολισ 
κατατίκεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 

Θ άςκθςθ αίτθςθσ αναςτολισ κωλφει τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ εάν με τθν προςωρινι διαταγι ο 
αρμόδιοσ δικαςτισ αποωανκεί διαωορετικά. 

Τζλοσ, είναι δυνατι θ άςκθςθ προδικαςτικισ προςωυγισ ςτθν ΑΕΡΡ, για τθν κιρυξθ ακυρότθτασ τθσ 
ςυναωκείςασ ςφμβαςθσ, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτα άρκρα 368 ζωσ και 371 του ν. 4412/2016. 

3.5 Ματαίωςθ Διαδικαςίασ 

Θ ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει ι δφναται να ματαιϊςει εν όλω ι εν μζρει αιτιολογθμζνα τθ διαδικαςία 
ανάκεςθσ, για τουσ λόγουσ και υπό τουσ όρουσ του άρκρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνϊμθ τθσ 
αρμόδιασ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ. Επίςθσ, αν διαπιςτωκοφν ςωάλματα ι παραλείψεισ ςε 
οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, μπορεί, μετά από γνϊμθ του αρμόδιου οργάνου, να 
ακυρϊςει μερικϊσ τθ διαδικαςία ι να αναμορωϊςει ανάλογα το αποτζλεςμά τθσ ι να αποωαςίςει τθν 
επανάλθψι τθσ από το ςθμείο που εμωιλοχϊρθςε το ςωάλμα ι θ παράλειψθ.  
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4. ΟΟΛ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ  

4.1 Εγγυιςεισ   

Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ  

Για τθν υπογραωι τθσ ςφμβαςθσ, ςε περίπτωςθ που θ αξία τθσ είναι άνω των 20.000,00€ εκτόσ ΦΡΑ, 
απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμωωνα με το άρκρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, 
το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ ΦΡΑ, και κατατίκεται 
πριν ι κατά τθν υπογραωι τθσ ςφμβαςθσ.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να γίνει αποδεκτι, πρζπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιςτον τα 
αναωερόμενα ςτθν παράγραωο 2.1.5. ςτοιχεία τθσ παροφςασ και επιπλζον τον αρικμό και τον τίτλο τθσ 
ςχετικισ ςφμβαςθσ. Το περιεχόμενό τθσ είναι ςφμωωνο με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του ν. 
4412/2016. 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εωαρμογι όλων 
των όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ζναντι του αναδόχου. 

Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά τθν παράγραωο 4.5, θ οποία ςυνεπάγεται αφξθςθ τθσ 
ςυμβατικισ αξίασ, ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να κατακζςει πριν τθν τροποποίθςθ, 
ςυμπλθρωματικι εγγφθςθ το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί του ποςοφ τθσ αφξθςθσ, 
εκτόσ ΦΡΑ.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςε περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι 
ειδικότερα ορίηει.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζωεται ςτο ςφνολό τθσ ι αποδεςμεφεται τμθματικά, κατά το ποςό 
που αναλογεί ςτθν αξία του μζρουσ του τμιματοσ των υλικϊν που παραλιωκθκε οριςτικά , μετά 
τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. Εάν ςτο πρωτόκολλο 
οριςτικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ αναωζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ 
παράδοςθ, θ επιςτροωι των ωσ άνω εγγυιςεων γίνεται μετά τθν αντιμετϊπιςθ των παρατθριςεων και 
του εκπροκζςμου.  

4.2  Συμβατικό Ρλαίςιο - Εφαρμοςτζα Νομοκεςία  

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εωαρμόηονται οι διατάξεισ του ν. 4412/2016, οι όροι τθσ παροφςασ 
διακιρυξθσ και ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Κϊδικασ.  

4.3 Προι εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ 

 Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του 
περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςωαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςκεί με το δίκαιο τθσ 
Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, 
κοινωνικοαςωαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του 
Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016. 

Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων από τον ανάδοχο και τουσ υπεργολάβουσ του ελζγχεται και 
βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ 
αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ. 

4.4 Υπεργολαβία 

4.4.1. Ο Ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται από τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ λόγω ανάκεςθσ 
τθσ εκτζλεςθσ τμιματοσ/τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ ςε υπεργολάβουσ. Θ τιρθςθ των υποχρεϊςεων τθσ 
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παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβουσ δεν αίρει τθν ευκφνθ του κυρίου 
αναδόχου.  

4.4.2. Κατά τθν υπογραωι τθσ ςφμβαςθσ ο κφριοσ ανάδοχοσ υποχρεοφται να αναωζρει ςτθν 
ανακζτουςα αρχι το όνομα, τα ςτοιχεία επικοινωνίασ και τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ των 
υπεργολάβων του, οι οποίοι ςυμμετζχουν ςτθν εκτζλεςθ αυτισ, εωόςον είναι γνωςτά τθ ςυγκεκριμζνθ 
χρονικι ςτιγμι.  Επιπλζον, υποχρεοφται να γνωςτοποιεί ςτθν ανακζτουςα αρχι κάκε αλλαγι των 
πλθροωοριϊν αυτϊν, κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και τισ απαιτοφμενεσ πλθροωορίεσ 
ςχετικά με κάκε νζο υπεργολάβο, τον οποίο ο κφριοσ ανάδοχοσ χρθςιμοποιεί εν ςυνεχεία ςτθν εν λόγω 
ςφμβαςθ, προςκομίηοντασ τα ςχετικά ςυμωωνθτικά/δθλϊςεισ ςυνεργαςίασ. Σε περίπτωςθ διακοπισ 
τθσ ςυνεργαςίασ του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβουσ τθσ ςφμβαςθσ, αυτόσ υποχρεοφται ςε 
άμεςθ γνωςτοποίθςθ τθσ διακοπισ αυτισ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, οωείλει δε να διαςωαλίςει τθν 
ομαλι εκτζλεςθ του τμιματοσ/των τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ είτε από τον ίδιο, είτε από νζο 
υπεργολάβο τον οποίο κα γνωςτοποιιςει ςτθν ανακζτουςα αρχι κατά τθν ωσ άνω διαδικαςία.  

4.4.3. Θ ανακζτουςα αρχι επαλθκεφει τθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ για τουσ υπεργολάβουσ, 
όπωσ αυτοί περιγράωονται ςτθν παράγραωο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μζςα τθσ παραγράωου 2.2.4.2 
τθσ παροφςασ, εωόςον το(α) τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχοσ προτίκεται να 
ανακζςει υπό μορωι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, υπερβαίνουν ςωρευτικά  το ποςοςτό του τριάντα τοισ 
εκατό (30%) τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Επιπλζον, προκειμζνου να μθν ακετοφνται οι 
υποχρεϊςεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016, δφναται να επαλθκεφςει τουσ ωσ άνω 
λόγουσ και για τμιμα ι τμιματα τθσ ςφμβαςθσ που υπολείπονται του ωσ άνω ποςοςτοφ.  

Πταν από τθν ωσ άνω επαλικευςθ προκφπτει ότι ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ απαιτεί ι δφναται να 
απαιτιςει τθν αντικατάςταςι του, κατά τα ειδικότερα αναωερόμενα ςτισ παρ. 5 και 6 του άρκρου 131 
του ν. 4412/2016.  

4.5 Τροποποίθςθ ςφμβαςθσ κατά τθ διάρκειά τθσ  

Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία 
ςφναψθσ ςφμβαςθσ, μόνο ςφμωωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν. 
4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότθςθσ τθσ κακ’φλθν αρμόδιασ υπθρεςίασ ι άλλωσ τθσ υπθρεςίασ θ 
οποία ορίηεται με απόωαςθ τθσ Α.Α.  

4.6 Δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ  

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να καταγγείλει τθ 
ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εωόςον: 

α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου 132 του ν. 
4412/2016, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ  

β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ που 
αναωζρονται ςτθν παράγραωο 2.2.3.1 και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ 
διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των υποχρεϊςεων 
που υπζχει από τισ Συνκικεσ και τθν Οδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόωαςθ του 
Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΣΛΕΕ. 
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5. ΕΛΔΛΚΟΛ ΟΟΛ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ  

5.1 Τρόποσ πλθρωμισ  

5.1.1. Θ πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιθκεί μετά τθν παράδοςθ του Ριςτοποιθτικοφ 
Ρυραςωάλειασ, με το αντίςτοιχο ςυμωωνθκζν τίμθμα.  
Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνει με τθν προςκόμιςθ των νομίμων παραςτατικϊν και 
δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, κακϊσ 
και κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν 
τον ζλεγχο και τθν πλθρωμι.  

5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμωωνα με 
τθν κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν εκτζλεςθ τθσ υπθρεςίασ ςτον τόπο 
και με τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραωα τθσ ςφμβαςθσ. Ιδίωσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ 
κρατιςεισ:  

α) Κράτθςθ 0,07% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ ωόρων και κρατιςεων τθσ 
αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 
Συμβάςεων επιβάλλεται (άρκρο 4 Ν.4013/2011 όπωσ ιςχφει) 

β) Κράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ του Δθμοςίου, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ ΦΡΑ, τθσ 
αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Το ποςό αυτό παρακρατείται ςε κάκε πλθρωμι 
από τθν ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμοςίων 
Συμβάςεων και Ρρομθκειϊν ςφμωωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016. 

γ) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ ωόρων και κρατιςεων τθσ 
αρχικισ κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν 
Ρροςωυγϊν (άρκρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016). 

δ) Υπζρ των Οργανιςμϊν Ψυχικισ Υγείασ (2% επί τθσ αξίασ του τιμολογίου τθσ ςφμβαςθσ μετά τθν 
αωαίρεςθ του ΦΡΑ και κάκε άλλου παρακρατοφμενου ποςοφ υπζρ τρίτων), θ οποία ειςιχκθ με το 
άρκρο 3 παρ. ββ (μετά τθν αναρίκμθςθ μζςω του Ν. 3846/2010, άρκρο 24) εδάωιο ε του Ν. 3580/2007, 
και επανεμωανίηεται ςτο άρκρο 24&6 Ν. 3846/2010 (ΦΕΚ 66Α/11-5-2010): 2,00%. 

ε) Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν επ’ αυτοφ 
ειςωορά υπζρ ΟΓΑ 20%. 

Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ ωόρου 
ειςοδιματοσ αξίασ  
  4% για αγακά 
• 8% για υπθρεςίεσ 
• 20% ςε ελεφκερουσ επαγγελματίεσ 
 επί του κακαροφ ποςοφ. 

Σε περίπτωςθ αλλαγισ των ανωτζρω κρατιςεων, κα ιςχφουν οι νόμιμεσ κρατιςεισ, όπωσ κάκε ωορά 
αυτζσ προβλζπονται από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ. 

5.2 Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ  

Ο ανάδοχοσ, με τθν επιωφλαξθ τθσ ςυνδρομισ λόγων ανωτζρασ βίασ, κθρφςςεται υποχρεωτικά 
ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτιν, εάν δεν εκπλθρϊςει τισ 
ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ ι δεν ςυμμορωωκεί με τισ γραπτζσ εντολζσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, που 
είναι ςφμωωνεσ με τθν ςφμβαςθ ι τισ κείμενεσ διατάξεισ και εάν υπερβεί υπαίτια τθ ςυνολικι 
προκεςμία εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, λαμβανομζνων υπόψθ των παρατάςεων. 
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Στθν περίπτωςθ αυτι του κοινοποιείται ειδικι όχλθςθ, θ οποία περιλαμβάνει ςυγκεκριμζνθ περιγραωι 
των ενεργειϊν ςτισ οποίεσ οωείλει να προβεί αυτόσ, κζτοντασ προκεςμία για τθ ςυμμόρωωςι του, θ 
οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερθ των δεκαπζντε (15) θμερϊν. Αν θ προκεςμία που τεκεί με τθν 
ειδικι όχλθςθ παρζλκει χωρίσ να ςυμμορωωκεί, κθρφςςεται αιτιολογθμζνα ζκπτωτοσ μζςα ςε τριάντα 
(30) θμζρεσ από τθν άπρακτθ πάροδο τθσ ωσ άνω προκεςμίασ ςυμμόρωωςθσ.  

Στον ανάδοχο που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, επιβάλλεται, μετά από κλιςθ του για 
παροχι εξθγιςεων, θ κφρωςθ τθσ ολικισ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

5.3 Διοικθτικζσ προςφυγζσ κατά τθ διαδικαςία εκτζλεςθσ των ςυμβάςεων   

 Ο ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποωάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει των όρων 
των άρκρων 5.2. (Κιρυξθ οικονομικοφ ωορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ), 6.1. (Ραρακολοφκθςθ τθσ 
ςφμβαςθσ), 6.4. (Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν – αντικατάςταςθ),  μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία 
τριάντα (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία τθσ κοινοποίθςθσ ι τθσ πλιρουσ γνϊςθσ τθσ ςχετικισ 
απόωαςθσ. Θ εμπρόκεςμθ άςκθςθ τθσ προςωυγισ αναςτζλλει τισ επιβαλλόμενεσ κυρϊςεισ. Επί τθσ 
προςωυγισ αποωαςίηει το αρμοδίωσ αποωαινόμενο όργανο, φςτερα από γνωμοδότθςθ του 
προβλεπόμενου ςτισ περιπτϊςεισ βϋ και δϋ τθσ παραγράωου 11 του άρκρου 221 του ν.4412/2016 
οργάνου, εντόσ προκεςμίασ τριάντα (30) θμερϊν από τθν άςκθςι τθσ, άλλωσ κεωρείται ωσ ςιωπθρϊσ 
απορριωκείςα. Κατά τθσ απόωαςθσ αυτισ δεν χωρεί θ άςκθςθ άλλθσ οποιαςδιποτε ωφςθσ διοικθτικισ 
προςωυγισ. Αν κατά τθσ απόωαςθσ που επιβάλλει κυρϊςεισ δεν αςκθκεί εμπρόκεςμα θ προςωυγι ι 
αν απορριωκεί αυτι από το αποωαινόμενο αρμοδίωσ όργανο, θ απόωαςθ κακίςταται οριςτικι. Αν 
αςκθκεί εμπρόκεςμα προςωυγι, αναςτζλλονται οι ςυνζπειεσ τθσ απόωαςθσ μζχρι αυτι να 
οριςτικοποιθκεί. 

5.4 Δικαςτικι επίλυςθ διαφορϊν 

Κάκε διαωορά μεταξφ των ςυμβαλλόμενων μερϊν που προκφπτει από τισ ςυμβάςεισ που ςυνάπτονται 
ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ διακιρυξθσ , επιλφεται με τθν άςκθςθ προςωυγισ ι αγωγισ ςτο Διοικθτικό 
Εωετείο τθσ Ρεριωζρειασ, ςτθν οποία εκτελείται εκάςτθ ςφμβαςθ, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτισ 
παρ. 1 ζωσ και 6 του άρκρου 205Α του ν. 4412/2016. Ρριν από τθν άςκθςθ τθσ προςωυγισ ςτο 
Διοικθτικό Εωετείο προθγείται υποχρεωτικά θ τιρθςθ τθσ προβλεπόμενθσ ςτο άρκρο 205 
ενδικοωανοφσ διαδικαςίασ, διαωορετικά θ προςωυγι απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 

 

. 
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6. ΕΛΔΛΚΟΛ ΟΟΛ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ  

6.1  Ραρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ  

6.1.1. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ και να παραδϊςει υλικά, εργαςίεσ και το 
Ριςτοποιθτικό Ρυραςωάλειασ ςε τρεισ μινεσ το αργότερο από τθν υπογραωι τθσ ςφμβαςθσ.    

Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ μπορεί να παρατείνεται, πριν από τθ λιξθ του αρχικοφ ςυμβατικοφ 
χρόνου παράδοςθσ, υπό τισ  προχποκζςεισ του άρκρου 206 του ν. 4412/2016. Στθν περίπτωςθ που το 
αίτθμα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και θ παράταςθ χορθγείται χωρίσ να ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ 
βίασ ι άλλοι ιδιαιτζρωσ ςοβαροί λόγοι που κακιςτοφν αντικειμενικϊσ αδφνατθ τθν εμπρόκεςμθ 
παράδοςθ των ςυμβατικϊν ειδϊν επιβάλλονται οι κυρϊςεισ του άρκρου 207 του ν. 4412/2016. 

6.1.2. Εάν λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα παράταςθσ ι, 
εάν λιξει ο παρατακείσ, κατά τα ανωτζρω, χρόνοσ, χωρίσ να παραδοκεί το Ριςτοποιθτικό, ο ανάδοχοσ 
κθρφςςεται ζκπτωτοσ. 

6.2  Ραραλαβι υλικϊν - Χρόνοσ και τρόποσ παραλαβισ υλικϊν 

6.2.1. H παραλαβι των υλικϊν, των εργαςιϊν και του Ριςτοποιθτικοφ γίνεται από επιτροπζσ, 
πρωτοβάκμιεσ ι και δευτεροβάκμιεσ, που ςυγκροτοφνται ςφμωωνα με τθν παρ. 11 εδ. β του άρκρου 
221 του Ν.4412/16 και τα οριηόμενα ςτο άρκρο 208 του ωσ άνω νόμου. Κατά τθν διαδικαςία 
παραλαβισ τουσ διενεργείται ποςοτικόσ και ποιοτικόσ ζλεγχοσ και εωόςον το επικυμεί μπορεί να 
παραςτεί και ο ανάδοχοσ.  

Το κόςτοσ τθσ διενζργειασ των ελζγχων βαρφνει τον ανάδοχο. 

Θ επιτροπι παραλαβισ, μετά τουσ προβλεπόμενουσ ελζγχουσ ςυντάςςει πρωτόκολλα (μακροςκοπικό – 
οριςτικό- παραλαβισ του υλικοφ με παρατθριςεισ –απόρριψθσ  των υλικϊν) ςφμωωνα με τθν παρ.3 
του άρκρου 208 του ν. 4412/16. 

Τα πρωτόκολλα που ςυντάςςονται από τισ επιτροπζσ (πρωτοβάκμιεσ – δευτεροβάκμιεσ) 
κοινοποιοφνται υποχρεωτικά και ςτουσ αναδόχουσ. 

Είδθ που απορρίωκθκαν ι κρίκθκαν παραλθπτζα με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ τιμισ, με βάςθ τουσ 
ελζγχουσ που πραγματοποίθςε θ πρωτοβάκμια επιτροπι παραλαβισ, μποροφν να παραπζμπονται για 
επανεξζταςθ ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ φςτερα από αίτθμα του αναδόχου ι 
αυτεπάγγελτα ςφμωωνα με τθν παρ. 5 του άρκρου 208 του ν.4412/16. Τα ζξοδα βαρφνουν ςε κάκε 
περίπτωςθ τον ανάδοχο. 

Επίςθσ, εάν ο τελευταίοσ διαωωνεί με τα αποτελζςματα των εργαςτθριακϊν εξετάςεων που  
διενεργικθκαν από πρωτοβάκμιεσ ι δευτεροβάκμιεσ επιτροπζσ παραλαβισ μπορεί να ηθτιςει 
εγγράωωσ εξζταςθ κατϋεωεςθ των οικείων αντιδειγμάτων, μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία είκοςι (20) 
θμερϊν από τθν γνωςτοποίθςθ ςε αυτόν των αποτελεςμάτων τθσ αρχικισ εξζταςθσ,  με τον τρόπο  που 
περιγράωεται ςτθν παρ. 8 του άρκρου 208 του Ν.4412/16. 

Το αποτζλεςμα  τθσ κατ’ ζωεςθ εξζταςθσ είναι υποχρεωτικό και τελεςίδικο και για τα δφο μζρθ. 

Ο ανάδοχοσ δεν μπορεί να ηθτιςει παραπομπι ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ μετά τα 
αποτελζςματα τθσ κατ’ ζωεςθ εξζταςθσ. 

6.2.2. Αν θ παραλαβι των υλικϊν, εργαςιϊν και του Ριςτοποιθτικοφ και θ ςφνταξθ του ςχετικοφ 
πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιθκεί από τθν επιτροπι παραλαβισ μζςα ςτον οριηόμενο από τθ 
ςφμβαςθ χρόνο, κεωρείται ότι θ παραλαβι ςυντελζςκθκε αυτοδίκαια, με κάκε επιωφλαξθ των 
δικαιωμάτων του Δθμοςίου και εκδίδεται προσ τοφτο ςχετικι απόωαςθ του αρμοδίου αποωαινομζνου 
οργάνου, με βάςθ μόνο το κεωρθμζνο από τθν υπθρεςία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό 
προςκόμιςθσ τοφτων, ςφμωωνα δε με τθν απόωαςθ αυτι θ αποκικθ του ωορζα εκδίδει δελτίο 
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ειςαγωγισ του υλικοφ και εγγραωισ του ςτα βιβλία τθσ, προκειμζνου να πραγματοποιθκεί θ πλθρωμι 
του αναδόχου. 

Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του αναδόχου, 
πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθν ςφμβαςθ ζλεγχοι από επιτροπι που ςυγκροτείται με 
απόωαςθ του αρμοδίου αποωαινομζνου οργάνου, ςτθν οποία δεν μπορεί να ςυμμετζχουν ο πρόεδροσ 
και τα μζλθ τθσ επιτροπισ που δεν πραγματοποίθςε τθν παραλαβι ςτον προβλεπόμενο από τθν 
ςφμβαςθ χρόνο. Θ παραπάνω επιτροπι παραλαβισ προβαίνει ςε όλεσ τισ διαδικαςίεσ παραλαβισ που 
προβλζπονται από τθν ωσ άνω παράγραωο 1 και το άρκρο 208 του ν. 4412/2016 και ςυντάςςει τα 
ςχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζωονται πριν από τθν 
ολοκλιρωςθ όλων των προβλεπομζνων από τθ ςφμβαςθ ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν 
πρωτοκόλλων. 

6.3  Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν – Αντικατάςταςθ 

6.3.1. Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρθσ ι μζρουσ τθσ ςυμβατικισ ποςότθτασ των υλικϊν 
και εργαςιϊν με απόωαςθ του αποωαινομζνου οργάνου φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου 
οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάςταςι τθσ με άλλθ, που να είναι ςφμωωνθ με τουσ όρουσ τθσ 
ςφμβαςθσ, μζςα ςε τακτι προκεςμία που ορίηεται από τθν απόωαςθ αυτι. 

6.3.2. Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, θ προκεςμία που ορίηεται για 
τθν αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 1/2 του ςυνολικοφ ςυμβατικοφ χρόνου, ο δε 
ανάδοχοσ κεωρείται ωσ εκπρόκεςμοσ και υπόκειται ςε κυρϊςεισ λόγω εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ. 
Αν ο ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τα υλικά που απορρίωκθκαν μζςα ςτθν προκεςμία που του τάχκθκε 
και εωόςον ζχει λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ 
κυρϊςεισ. 

6.3.3. Θ επιςτροωι των υλικϊν που απορρίωκθκαν γίνεται ςφμωωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ παρ. 2 
και 3  του άρκρου 213 του ν. 4412/2016. 

 

 

 

 

                                                          Ράτρα 13/03/2020 

                                                          Ο ΔΛΟΛΚΘΤΘΣ 

 

 

                                              ΡΑΥΛΟΣ Λ. ΑΚΑΝΑΣΟΡΟΥΛΟΣ 
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ΡΑΑΤΘΜΑΤΑ 

ΡΑΑΤΘΜΑ Λ – Αναλυτικι Ρεριγραφι Φυςικοφ και Οικονομικοφ Αντικειμζνου τθσ 
Σφμβαςθσ  

ΜΕΟΣ Α – ΤΕΧΝΛΚΕΣ ΡΟΔΛΑΓΑΦΕΣ 

 

Πεξηερόκελα 

1. ΣΥΝΟΡΤΛΚΙ ΡΕΛΓΑΦΙ ΤΟΥ ΦΥΣΛΚΟΦ ΑΝΤΛΚΕΛΜΖΝΟΥ   

2. ΑΝΑΛΥΤΛΚΙ ΡΕΛΓΑΦΙ ΤΩΝ ΡΟΜΘΚΕΛΏΝ-ΕΓΑΣΛΏΝ  

3. ΤΕΧΝΛΚΙ ΡΕΛΓΑΦΙ ΜΠΝΛΜΟΥ ΥΔΟΔΟΤΛΚΟΦ ΔΛΚΤΦΟΥ  

4. ΤΕΧΝΛΚΙ ΥΡΟΣΤΙΛΞΘ - ΣΥΝΤΙΘΣΘ  

5. ΓΕΝΛΚΖΣ ΟΔΘΓΜΕΣ  

6.        ΕΚΡΑΜΔΕΥΣΘ ΡΟΣΩΡΛΚΟΦ  

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι: ΜΟΝΙΜΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΗ ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΙΑ -ΠΡΟΣΤΠΑ  
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ: ΑΝΑΛΤΣΙΚΕ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΕΙΡΓΡΑΦΕ ΕΠΙΜΕΡΟΤ ΤΛΙΚΩΝ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Σελίδα 34 

1. πλνπηηθή Πεξηγξαθή ηνπ Φπζηθνύ Αληηθεηκέλνπ  

Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ «Πξνκήζεηα αληαιιαθηηθώλ Ππξαλίρλεπζεο θαη Ππξόζβεζεο θαη 

ππεξεζίαο απνθαηάζηαζεο πξνβιεκάησλ Ππξαζθάιεηαο» είναι θ προμικεια και εγκατάςταςθ 
υλικϊν που αποςκοποφν: 

 Στθν βελτίωςθ–ςυμπλιρωςθ του υπάρχοντοσ ςυςτιματοσ Ρυροπροςταςίασ  των κτιρίων 

του ςυγκροτιματοσ του Καραμανδανείου, με τισ απαραίτθτεσ προμικειεσ υλικϊν και 

εργαςίεσ που απαιτοφνται, ϊςτε το Κτιριακό Συγκρότθμα του Καραμανδανείου να 

πλθροί τισ προβλεπόμενεσ από τισ κείμενεσ διατάξεισ *Κανονιςμοφσ Ρυραςωάλειασ+ 

προδιαγραωζσ και 

 Στθν ςυμπλιρωςθ-επζκταςθ του υπάρχοντοσ του Μόνιμου Υδροδοτικοφ Ρυροςβεςτικοφ 

Δικτφου ςτον περιβάλλοντα χϊρο του Νοςοκομείου, ςυμπεριλαμβανομζνων των 

ςχετικϊν προμθκειϊν υλικϊν και εργαςιϊν που απαιτοφνται. 

Πλα τα ανωτζρω κα γίνουν ςφμωωνα με τα ςυνθμμζνα ςτθ διακιρυξθ τοπογραωικά και ςχζδια 

κάτοψθσ του κτιρίου του νοςοκομείου και του περιβάλλοντα χϊρου με καταγραμμζνεσ τισ κζςεισ των 

παρεμβάςεων που κα εκτελεςτοφν και μετά το πζρασ των εργαςιϊν για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο 

Ανάδοχοσ κα παραδϊςει ςτθν υπθρεςία το ςχετικό Ριςτοποιθτικό Ρυραςφάλειασ από τθν 

Ρυροςβεςτικι Υπθρεςία. 

 

2. Αλαιπηηθή Πεξηγξαθή ησλ Πξνκεζεηώλ-Δξγαζηώλ 

Ακολοφκωσ παρατίκεται περιγραωι των απαραίτθτων προμθκειϊν και εργαςιϊν, οι οποίεσ 

απαιτοφνται για τθν εξυπθρζτθςθ των ςκοπϊν τθσ προσ δθμοπράτθςθσ πράξθσ, όπωσ αυτζσ  

αποτυπϊνονται ωσ απαιτοφμενεσ ςτθν υπ.αρ.πρ. 1170/2016 κεωρθμζνθ ζκκεςθ επικεϊρθςθσ και ςτθν 

8280/10-10-2018 ζκκεςθ αυτοψίασ τθσ ΔΙ.ΡΥ.Ν. Αχαΐασ. 

Θα υπάρχει ςυμμόρωωςθ ςτα οριηόμενα ςτθν ΚΥΑ 31856/2003 και τισ  πυροςβεςτικζσ διατάξεισ 

14/2014 & 15/2014 ωσ προσ τα πρότυπα και τισ προδιαγραωζσ.  
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3. Σερληθή Πεξηγξαθή Μόληκνπ πδξνδνηηθνύ δηθηύνπ 

Τα ςτοιχεία παραρτιματοσ ΙΙ τθσ παροφςθσ ιτοι τα με α/α : 3.1.12 (πυροςβεςτικζσ ωωλιζσ) & με 

α/α: 3.1.14 (Σιδθροςωλινεσ), αποτελοφν το προσ καταςκευι ΜΥΡΔ, που κα ςυνδεκοφν με τθν 

υπάρχουςα υδραυλικι εγκατάςταςθ τθσ μονάδασ και ςυγκεκριμζνα από το αντλιοςτάςιο όπου και κα 

γίνουν όλεσ οι απαραίτθτεσ υδραυλικζσ ςυνδζςεισ. Οι κζςεισ των ωωλεϊν αποτυπϊνονται ςτα 

εγκεκριμζνα ςχζδια τθσ ενεργθτικισ πυροπροςταςίασ από τθν αρμόδια Ρυροςβεςτικι Υπθρεςία. 
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4. Σερληθή ππνζηήξημε - ζπληήξεζε  

Γενικά  

Θ παροχι υπθρεςιϊν τεχνικισ υποςτιριξθσ - ςυντιρθςθσ για τρία (3) ζτθ του Συςτιματοσ 

πυρανίχνευςθσ και ςυναγερμοφ, των Φωτιςτικϊν ςωμάτων αςωαλείασ και ςιμανςθσ κατεφκυνςθσ 

οδεφςεων διαωυγισ και των υωιςτάμενων τοπικϊν αυτόματων ςυςτθμάτων κατακλίςεωσ / 

κατάςβεςθσ και διακοπισ αερίου, κα περιλαμβάνει :  

 τθν προμικεια όλων των υλικϊν (ανταλλακτικϊν και αναλωςίμων),  

 τθν εκτζλεςθ εργαςιϊν προλθπτικισ ςυντιρθςθσ, ζλεγχο λειτουργίασ,  

 τθν εκτζλεςθ εργαςιϊν επανορκωτικισ ςυντιρθςθσ, ανταπόκριςθ ςε βλάβθ για τθν διάγνωςθ 

και άμεςθ επιςκευι βλάβθσ, επτά θμζρεσ τθν εβδομάδα και εντόσ 24 ωρϊν από κλιςθ τθσ 

Υπθρεςίασ (τθλεωωνικι, fax, e-mail), με απεριόριςτο αρικμό επιςκζψεων λόγω βλαβϊν,  

 τθν ςφνταξθ και υποβολι ςτθν Υπθρεςία :  

- Δελτίου Συντιρθςθσ – Τεχνικισ Ζκκεςθσ με περιγραωι των εργαςιϊν προλθπτικισ ι 

επανορκωτικισ ςυντιρθςθσ που εκτελζςκθκαν και των υλικϊν, ανταλλακτικϊν, αναλωςίμων κτλ 

που χρθςιμοποιικθκαν,  

- Βεβαίωςθσ Καλισ Λειτουργίασ,  

 τθν ενυπόγραωθ ενθμζρωςθ του τθρουμζνου Βιβλίο Ελζγχου και Συντιρθςθσ των Μζςων 

Ενεργθτικισ Ρυροπροςταςίασ, τουλάχιςτον μία (1) ωορά κατ’ ζτοσ και ςε κάκε περίπτωςθ κατά 

χρονικά διαςτιματα ςφμωωνα με τισ προδιαγραωζσ του καταςκευαςτι και τθσ ιςχφουςασ 

νομοκεςίασ,  

 τθν ενθμζρωςθ και εκπαίδευςθ του προςωπικοφ για τθν λειτουργία και χειριςμό του 

Συςτιματοσ πυρανίχνευςθσ και ςυναγερμοφ.  

Πλα τα υλικά (ανταλλακτικά και αναλϊςιμα) εξαιρουμζνων των ςυςςωρευτϊν, κα καλφπτονται από 

εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ του καταςκευαςτι, για διάςτθμα τουλάχιςτον τριϊν (3) ετϊν.  

Πλοι οι ςυςςωρευτζσ κα καλφπτονται από εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ του καταςκευαςτι, για 

διάςτθμα τουλάχιςτον ενόσ (1) ζτουσ.  

Θ τεχνικι υποςτιριξθ του Συςτιματοσ πυρανίχνευςθσ και ςυναγερμοφ κα εκτελείται ςφμωωνα με τθν 

οδθγία prCEN/TS 54-14 : «Οδθγίεσ για οργάνωςθ, ςχεδιαςμό, εγκατάςταςθ, προμικεια, χριςθ και 

ςυντιρθςθ» από προςωπικό που ζχει τα απαραίτθτα από το νόμο προςόντα. 
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5. Γεληθέο Οδεγίεο 

Πλεσ οι ανωτζρω εργαςίεσ κα γίνονται ςφμωωνα με τουσ νόμουσ τθσ Τζχνθσ και τθσ Επιςτιμθσ από 

εξειδικευμζνα ςυνεργεία υπό τθν επίβλεψθ ατόμου ζχοντασ τθν γνϊςθ και εμπειρία.  

Πλα τα επί τόπου υλικά που κα προςκομιςκοφν και κα τοποκετθκοφν κα πρζπει να ωζρουν τθν 

προβλεπόμενθ ςιμανςθ C.E. και να ςυνοδεφονται από τα τεχνικά ωυλλάδια των καταςκευαςτϊν και 

τισ ςχετικζσ πιςτοποιιςεισ. 

Συμπεριλαμβάνονται ςτθν προμικεια θ μεταωορά των υλικϊν, οι εργαςίεσ εγκατάςταςθσ, οι 

παρεμβάςεισ που κα απαιτθκοφν ϊςτε να είναι άρτια και λειτουργικά τα ςυςτιματα πυροπροςταςίασ 

κακϊσ και θ τιρθςθ των μζτρων αςωάλειασ. Ο ανάδοχοσ κα μεριμνιςει για τθν ζκδοςθ τυχϊν 

αδειοδοτιςεων που μπορεί να απαιτοφνται για τθν εκτζλεςθ και κα αναλάβει και το κόςτοσ αυτϊν 

μαηί με τισ υποχρεϊςεισ αυτϊν.  

Γενικι αρχι είναι ότι :  

 δεν επιτρζπεται θ ανεξζλεγκτθ όδευςθ και διζλευςθ καλωδίων και καλωδιϊςεων εντόσ 

πλαςτικϊν / μεταλλικϊν καναλιϊν / ςωλινων ςε διαδρόμουσ, οροωζσ και τοίχουσ  

 όπου είναι εωικτό, κα καλυωκοφν όςον το δυνατόν αρτιότερα τεχνικά και αιςκθτικά, οι 

οδεφςεισ και διελεφςεισ των καλωδίων και καλωδιϊςεων  

 δεν επιτρζπεται να εγκαταςτακοφν ςυςκευζσ ανίχνευςθσ και μζςα ζνδειξθσ και ςιμανςθσ 

πυρκαγιάσ, ανεξζλεγκτα ςε διακοςμθμζνεσ οροωζσ και τοίχουσ.  

Τα προσ προμικεια και εγκατάςταςθ Σφςτθμα πυρανίχνευςθσ και ςυναγερμοφ, Φωτιςμόσ αςωαλείασ 

και ςιμανςθσ κατεφκυνςθσ, πυράντοχα διαχωρίςματα και πυράντοχεσ και απλζσ μεταλλικζσ κφρεσ κα 

πρζπει :  

 να είναι καινοφργια, Αϋ διαλογισ χωρίσ ελάττωμα, πρόςωατθσ καταςκευισ και παραγωγισ, 

προθγμζνθσ τεχνολογίασ του πλζον εξελιγμζνου τφπου  

 να είναι γνωςτϊν και αναγνωριςμζνων καταςκευαςτικϊν οίκων - εταιριϊν, ειδικευμζνων 

ςτθν καταςκευι πυράντοχων διαχωριςμάτων, πυράντοχων και απλϊν μεταλλικϊν κυρϊν, 

ωωτιςτικϊν αςωαλείασ και ανάλογου μεγζκουσ ςυςτθμάτων πυρανίχνευςθσ και 

ςυναγερμοφ  

 να πλθροφν κατ’ ελάχιςτον τισ προδιαγραωζσ και απαιτιςεισ τθσ παροφςασ Τεχνικισ 

Ρεριγραωισ και να εγκαταςτακοφν και λειτουργοφν ςφμωωνα με τθν ιςχφουςα Ελλθνικι 

Νομοκεςία, τουσ Κανονιςμοφσ Ρυροπροςταςίασ, τισ Ρυροςβεςτικζσ Διατάξεισ και τα 

πρότυπα του ΕΛΟΤ  

 να ωζρουν γραπτι εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ τουλάχιςτον τριϊν (3) ετϊν  

 να ςυνοδεφονται από τεχνικά εγχειρίδια, κακϊσ και εγχειρίδια λειτουργίασ και 

ςυντιρθςθσ του καταςκευαςτικοφ οίκου ςτθν ελλθνικι γλϊςςα  
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 να ρυκμιςκοφν και δοκιμαςκοφν ςε κζςθ και κατάςταςθ λειτουργίασ.  

Πλα τα υλικά, ςυςκευζσ, εξαρτιματα, ςυςτιματα, εξοπλιςμόσ κτλ που κα χρθςιμοποιθκοφν, 

κα πρζπει :  

 να πλθροφν και τθροφν τισ ςχετικζσ προδιαγραωζσ για τθν αςωαλι και καλι λειτουργία και 

ποιότθτα καταςκευισ των  

 να προζρχονται από ζνα καταςκευαςτικό οίκο / εταιρεία ανά ομάδα ομοειδϊν 

εγκαταςτάςεων και ςυςτθμάτων, πιςτοποιθμζνο κατά ISO (ι άλλο αναγνωριςμζνο ςτθν 

Ελλάδα αντίςτοιχο ωορζα πιςτοποίθςθσ)  

 να ωζρουν πιςτοποιθτικό – ςιμανςθ CE κακϊσ και όλεσ τισ απαιτοφμενεσ από τθν Ελλθνικι 

Νομοκεςία πιςτοποιιςεισ και βεβαιϊςεισ (από πιςτοποιθμζνουσ και αναγνωριςμζνουσ 

ςτθν Ελλάδα οργανιςμοφσ ι ωορείσ πιςτοποίθςθσ) ότι είναι ςφμωωνα με τθν ιςχφουςα 

νομοκεςία, Κανονιςμοφσ Ρυροπροςταςίασ και Ρυροςβεςτικζσ Διατάξεισ και τα πρότυπα 

του ΕΛΟΤ  

 να εξαςωαλίηουν (με βεβαίωςθ ι υπεφκυνθ διλωςθ του καταςκευαςτι) τθν αξιοπιςτία 

τουσ και να δφνανται να υποςτθριχκοφν τεχνικά με κάλυψθ ανταλλακτικϊν για χρονικό 

διάςτθμα τουλάχιςτον δζκα (10) ετϊν.  

 

6.  Eθπαίδεπζε Πξνζσπηθνύ   

Με τθν κζςθ ςε κανονικι και πλιρθ λειτουργία του Συςτιματοσ πυρανίχνευςθσ και ςυναγερμοφ, ο 

Ανάδοχοσ υποχρεοφται ςτθν ενθμζρωςθ και εκπαίδευςθ του προςωπικοφ τθσ Δ/νςθσ Τεχνικϊν 

Υπθρεςιϊν τθσ Βουλισ και τθσ Υπθρεςίασ Αςωαλείασ τθσ Βουλισ ςτθ λειτουργία και χειριςμό αυτοφ.  

Ο Ανάδοχοσ κα πραγματοποιιςει και κα ζχει ολοκλθρϊςει το πρόγραμμα ενθμζρωςθσ και 

εκπαίδευςθσ του προςωπικοφ, εντόσ είκοςι (20) θμερολογιακϊν θμερϊν από τθν κζςθ ςε κανονικι και 

πλιρθ λειτουργία του Συςτιματοσ πυρανίχνευςθσ και ςυναγερμοφ και πριν τθν οριςτικι ποιοτικι και 

ποςοτικι παραλαβι του ςυνόλου τθσ προμικειασ και εκτζλεςθσ των εργαςιϊν.  

Το πρόγραμμα ενθμζρωςθσ και εκπαίδευςθσ, εωόςον απαιτθκεί από τθν Βουλι και ςε ςυνεννόθςθ 

τθσ Επιτροπισ με τον Ανάδοχο, δφναται να επαναλθωκεί μία (1) ωορά ανά ζτοσ ςυντιρθςθσ κακ’ όλθ 

τθν διάρκεια τθσ ςυντιρθςθσ. 

ΚΑΝΟΝΛΣΜΟΛ -ΡΟΤΥΡΑ 

 Θ εγκατάςταςθ του Συςτιματοσ πυρανίχνευςθσ και ςυναγερμοφ, του Φωτιςμοφ 

αςωαλείασ και ςιμανςθσ κατεφκυνςθσ και των πυράντοχων διαχωριςμάτων και 

πυράντοχων μεταλλικϊν κυρϊν κα είναι ςφμωωνα με :  

 τθν υπ’ αρικμ. 15/2014 Ρυροςβεςτικι Διάταξθ «Ρροδιαγραωζσ μελζτθσ, ςχεδίαςθσ και 

εγκατάςταςθσ των ωορθτϊν, μόνιμων και λοιπϊν προλθπτικϊν και καταςταλτικϊν μζτρων 

και μζςων τθσ ιςχφουςασ νομοκεςίασ πυροπροςταςίασ»  



 

Σελίδα 39 

 τθν υπ’ αρικμ. 3/2015 Ρυροςβεςτικι Διάταξθ «Μζτρα και μζςα πυροπροςταςίασ χϊρων 

ςυνάκροιςθσ κοινοφ»  

 το Ρροεδρικό Διάταγμα 71/88 «Κανονιςμόσ πυροπροςταςίασ των κτιρίων»  

 τθν Υπουργικι Απόωαςθ 81813/5428/93 «Τροποποίθςθ και ςυμπλιρωςθ του Ρ.Δ/τοσ 

71/1988 «Κανονιςμόσ πυροπροςταςία κτιρίων» ».  

 το Ρροεδρικό Διάταγμα 105/1995 «Ελάχιςτεσ προδιαγραωζσ για τθν ςιμανςθ αςωαλείασ ι 

και υγείασ ςτθν εργαςία ςε ςυμμόρωωςθ με τθν Οδθγία 92/58/ΕΟΚ»  

 τθν ΚΥΑ 618/43/2005 «Ρροχποκζςεισ διάκεςθσ ςτθν αγορά πυροςβεςτιρων, διαδικαςίεσ 

ςυντιρθςθσ, επανελζγχου και αναγόμωςθσ»  

 το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 54 «Συςτιματα πυρανίχνευςθσ και ςυναγερμοφ»  

 τθν οδθγία prCEN/TS 54-14 : «Οδθγίεσ για οργάνωςθ, ςχεδιαςμό, εγκατάςταςθ, 

προμικεια, χριςθ και ςυντιρθςθ»  

 το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 7010: «Γραωικά ςφμβολα - Χρϊματα και ενδείξεισ αςωαλείασ - 

Καταχωρθμζνεσ ενδείξεισ αςωαλείασ»  

 ΕΛΟΤ ΕΝ 15004 «Μόνιμα ςυςτιματα πυρόςβεςθσ - Συςτιματα κατάςβεςθσ με αζριο»  

 το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1838 «Εωαρμογζσ Φωτιςμοφ – Φωτιςτικά Αςωαλείασ»  

 τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 60598-1 «Γενικζσ απαιτιςεισ για ωωτιςτικά ςϊματα» και ΕΛΟΤ ΕΝ 

60598-2-22 «Φωτιςτικά ςϊματα – Μζροσ 2 : Ειδικζσ απαιτιςεισ – Τμιμα 22 : Φωτιςτικά 

ςϊματα για ωωτιςμό ζκτακτθσ ανάγκθσ»  

 το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 «Απαιτιςεισ για θλεκτρικζσ εγκαταςτάςεισ»  

 τον Κανονιςμό 305/2011/ΕΕ για τθ κζςπιςθ εναρμονιςμζνων όρων εμπορίασ προϊόντων 

του τομζα των δομικϊν καταςκευϊν (Construction Products Regulation – CPR) - ΣΤΑΘΕΟΣ 

ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ ΡΥΟΣΒΕΣΘΣ.  

 το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1634-1 «Δοκιμζσ πυραντίςταςθσ και ελζγχου καπνοφ για ςυςτιματα 

κυρϊν»  

 το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 13501-2, «Ταξινόμθςθ δομικϊν προϊόντων και κτιριακϊν ςτοιχείων 

ςχετικά με τθν ωωτιά»  

 το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 520 «Γυψοςανίδεσ - Οριςμοί, απαιτιςεισ μζκοδοι δοκιμισ»  

 το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1125 Ε2 «Διατάξεισ εξόδων πανικοφ χειριηόμενεσ με οριηόντια δοκό, 

για χριςθ ςε οδεφςεισ διαωυγισ»  

 τα διεκνι πρότυπα :  

 UNI 9723, Fire resistance of doors and locking devices.  

 BS 7346, Components for smoke and heat control systems,  
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 DIN 18180 Gypsum plasterboard – Types, requirements and testing  

 

Ακολουκοφν παρατιματα Λ & ΛΛ  (ΤΕΧΝΛΚΩΝ ΡΟΔΛΑΓΑΦΩΝ) 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι: ΜΟΝΙΜΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΗ ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΙΑ -ΠΡΟΣΤΠΑ 

Α. Αυτόµατο ςφςτθµα πυρανίχνευςθσ  

Θ µελζτθ, ςχεδίαςθ και εγκατάςταςθ των αυτόµατων ςυςτθµάτων πυρανίχνευςθσ κακορίηεται 

από το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 54: «Συςτιµατα πυρανίχνευςθσ και ςυναγερµοφ», όπωσ κάκε ωορά ιςχφει. 

 

Β. Χειροκίνθτο ςφςτθµα αναγγελίασ πυρκαγιάσ  

Θ µελζτθ, ςχεδίαςθ και εγκατάςταςθ των χειροκίνθτων ςυςτθµάτων αναγγελίασ πυρκαγιάσ 

κακορίηεται από τα πρότυπα ΕΛΟΤ EN 54−11 «Εκκινθτζσ ςυναγερµοφ χειρόσ» και ΕΛΟΤ EN 54−23: 

«∆ιατάξεισ ςυναγερµοφ – Οπτικζσ διατάξεισ ςυναγερµοφ», όπωσ κάκε ωορά ιςχφουν. 

 

Γ. Αυτόµατο ςφςτθµα πυρόςβεςθσ µε αζριο  

Θ µελζτθ, ςχεδίαςθ και εγκατάςταςθ των αυτόµατων ςυςτθµάτων πυρόςβεςθσ µε αζριο 

κακορίηεται από το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 15004: «Μόνιµα ςυςτιµατα πυρόςβεςθσ − Συςτιµατα 

κατάςβεςθσ µε αζριο» όπωσ κάκε ωορά ιςχφει. 

 

Δ. Σφςτθµα Τοπικισ Κατάςβεςθσ (Α.Χ.Σ.Κ.Τ.Ε.)  

(Σφμφωνα με τθν Ρυρ. Διάταξθ 15/2014) 

Άνωκεν των καυτϊν επιωανειϊν των ςυςκευϊν παραςκευισ ωαγθτοφ, ειδικοφ απαγωγικοφ 

ςυςτιµατοσ αερίων καφςθσ, καπνοφ κ.α., εγκακίςταται ςφςτθµα τοπικισ κατάςβεςθσ πυρκαγιϊν 

κατθγορίασ Α και Β, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 2: «Κατθγορίεσ πυρκαγιϊν», όπωσ κάκε ωορά ιςχφει (όπωσ ξθράσ 

κόνεωσ ι βάςεωσ νεροφ), ι κατάλλθλου αποδεκτοφ καταςβεςτικοφ υλικοφ για πυρκαγιζσ κατθγορίασ F, 

κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 2. Μζχρι τθ ςφνταξθ εκνικοφ ι ευρωπαϊκοφ προτφπου, ο αρμόδιοσ τεχνικόσ επιςτιµονασ 

µπορεί να ακολουκιςει πρότυπο άλλθσ χϊρασ (όπωσ NFPA 17, 17A). 

Τα ςυςτιµατα τοπικισ κατάςβεςθσ που δεν είναι ςφµωωνα µε πρότυπο άλλθσ χϊρασ (όπωσ NFPA 

17, 17A), υποχρεοφνται να διακζτουν τα εξισ τεχνικά χαρακτθριςτικά:  

α. Οι ςωλθνϊςεισ πρζπει να είναι κατάλλθλου τφπου και διατοµισ και αποδεκτζσ για χϊρουσ 

παραςκευισ ωαγθτϊν και να µθν γίνεται χριςθ γαλβανιςµζνων ςωλθνϊςεων ι εξαρτθµάτων ςτο 

δίκτυο, εκτόσ αν διακζτουν τθν ζγκριςθ του καταςκευαςτι.  
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β. Θ ενεργοποίθςθ του ςυςτιµατοσ να πραγµατοποιείται χειροκίνθτα µζςω αποµακρυςµζνου από 

τισ εςτίεσ µθχανιςµοφ, κακϊσ και αυτόµατα, είτε µθχανικά µζςω εφτθκτου ςυνδζςµου ι µε κλειςτι 

κεωαλι ακροωυςίου, είτε θλεκτρικά µζςω κερµικοφ ανιχνευτι είτε µε άλλο αποδεκτό µθχανιςµό. 

Βάνεσ και άλλα µζςα αςωαλίςεωσ ςτθν αυτόµατθ ενεργοποίθςθ δεν επιτρζπονται.  

γ. Το καταςβεςτικό υλικό δεν πρζπει να βρίςκεται υπό πίεςθ εντόσ των ςωλθνϊςεων. Κατά 

ςυνζπεια, οι ςωλθνϊςεισ του ςυςτιµατοσ πρζπει να είναι κενζσ, ι να περιζχουν υπό πίεςθ µόνο το 

προωκθτικό αζριο. Το καταςβεςτικό υλικό πρζπει να εµπεριζχεται αποκλει− ςτικά εντόσ του δοχείου 

υπό πίεςθ.  

δ. Θ µζγιςτθ απόςταςθ από το δοχείο υπό πίεςθ του ςυςτιµατοσ τοπικισ κατάςβεςθσ µζχρι τθν 

πλζον αποµακρυςµζνθ ςυςκευι του προςτατευόµενου εξοπλιςµοφ, είναι εννζα (9) µζτρα.  

ε. Θ ελάχιςτθ απόςταςθ από το δοχείο υπό πίεςθ του ςυςτιµατοσ τοπικισ κατάςβεςθσ µζχρι τισ 

καυτζσ επιωάνειεσ είναι ζνα (1) µ.  

ςτ. Τα ακροωφςια τοποκετοφνται ςε φψοσ 0,80 µ. τουλάχιςτον από τισ προςτατευόµενεσ ςυςκευζσ.  

η. Θ κερµοκραςία κραφςθσ του ωιαλιδίου (αµποφλασ) των ακροωυςίων πρζπει να είναι 141οC 

τουλάχιςτον για ςυςτιµατα τοπικισ κατάςβεςθσ µε καταςβεςτικό υλικό κατθγορίασ Α και Β (ξθρισ 

ςκόνθσ ι αωροφ) και 182οC τουλάχιςτον για ςυςτιµατα τοπικισ κατάςβεςθσ µε καταςβεςτικό υλικό 

κατθγορίασ F.  

θ. Θ απόςταςθ µεταξφ των ακροωυςίων να είναι µζχρι 0,80 µ. κ. Θ απόςταςθ τοποκζτθςθσ των 

ακροωυςίων από τθ βάςθ του αεραγωγοφ – καπναγωγοφ να είναι µζχρι 0,30 µ. 

 ι. Σε περίπτωςθ ςυςτιµατοσ τοπικισ κατάςβεςθσ µε αυτοδιζγερςθ, θ χειροκίνθτθ λειτουργία του 

ςυςτιµατοσ πραγµατοποιείται µε τθν πίεςθ κατάλλθλου κοµβίου.  

Ανεξάρτθτα από του υπολογιςµοφσ του απαιτοφµενου καταςβεςτικοφ υλικοφ, εωόςον δεν 

εγκακίςταται ςφςτθµα τοπικισ κατάςβεςθσ µε αυτοδιζγερςθ, θ ελάχιςτθ ονοµαςτικι γόµωςθ µε τθν 

αντίςτοιχθ ελάχιςτθ καταςβεςτικι ικανότθτα για ςυςτιµατα τοπικισ κατάςβεςθσ που καλφπτουν το 

ειδικό απαγωγικό ςφςτθµα καπνϊν, οςµϊν και αερίων να είναι: 

 α. Μζχρι τζςςερα (4) µζτρα µικουσ απαγωγικοφ ςυςτιµατοσ, δοχείο υπό πίεςθ ξθρισ ςκόνθσ ι 

αωροφ 6 kg και καταςβεςτικι ικανότθτα 21Α− 113 Β− C ι δοχείο υπό πίεςθ πυρκαγιϊν κατθγορίασ F 6 

kg και καταςβεςτικι ικανότθτα 25F.  

β. Μζχρι εννζα (9) µζτρα µικουσ απαγωγικοφ ςυςτι µατοσ, δοχείο υπό πίεςθ ξθράσ ςκόνθσ ι 

αωροφ 12 kg και καταςβεςτικι ικανότθτα 43Α – 183Β – C ι δοχείο υπό πίεςθ κατθγορίασ F 9 lt και 

καταςβεςτικι ικανότθτα 40 F αντίςτοιχα. 

 

Ε. Απλοί Ανιχνευτζσ αερίων καυςίµων  

Οι απλοί ανιχνευτζσ και ανιχνευτζσ και διακοπισ παροχισ αερίων καυςίµων, να πλθροφν τισ 

απαιτιςεισ των ςχετικϊν ευρωπαϊκϊν προτφπων (ΕΝ, ΕΛΟΤ ΕΝ).  



 

Σελίδα 42 

 

ΣΤ. Φωτιςµόσ αςφαλείασ 

 Ο ωωτιςµόσ αςωαλείασ ςχεδιάηεται και εγκακίςταται ςφµωωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1838: 

«Εωαρµογζσ Φωτιςµοφ – Φωτιςτικά Αςωαλείασ», όπωσ κάκε ωορά ιςχφει.  

 

Η. Σιµανςθ αςφαλείασ 

 Τα ςιµατα (πινακίδεσ) διάςωςθσ ι βοικειασ, κακϊσ και τα ςιµατα (πινακίδεσ) που αωοροφν τον 

πυροςβεςτικό εξοπλιςµό µε τα εγγενι χαρακτθριςτικά τουσ να τοποκετοφνται – εγκακίςτανται 

ςφµωωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 7010: «Γραωικά ςφµβολα – Χρϊµατα και ενδείξεισ αςωαλείασ – 

Καταχωρθµζνεσ ενδείξεισ αςωΑλείασ», όπωσ κάκε ωορά ιςχφει αωοφ λθωκοφν υπόψθ οι διατάξεισ του 

Ρ.∆. 105/1995 (ΦΕΚ Αϋ 67) «Ελάχιςτεσ προδιαγραωζσ για τθν ςιµανςθ αςωάλειασ ι/ και υγείασ ςτθν 

εργαςία ςε ςυµµόρωωςθ µε τθν Οδθγία 92/58/ EOK». 

 

Θ. Μόνιµο υδροδοτικό πυροςβεςτικό δίκτυο 

 Θ μελζτθ, ςχεδίαςθ και εγκατάςταςθ του µόνιµου υδροδοτικοφ πυροςβεςτικοφ δικτφου 

κακορίηεται από τθν Τεχνικι Οδθγία Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 2451/1986: «Εγκαταςτάςεισ ςε κτιρια: Μόνιµα 

πυροςβεςτικά ςυςτιµατα µε νερό» ι/και ςυµπλθρωµατικά για τα εξαρτιµατα του ςυςτιµατοσ αυτοφ, 

από το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 671: «Μόνιµα ςυςτιµατα πυρόςβεςθσ − ςυςτιµατα µε (εφκαµπτουσ) 

ςωλινεσ» όπωσ κάκε ωορά ιςχφει. 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ: ΑΝΑΛΤΣΙΚΔ ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΔΙΡΓΡΑΦΔ ΔΠΙΜΔΡΟΤ ΤΛΙΚΩΝ   

1. Διευκυνςιοδοτθμζνοσ φωτοθλεκτρικόσ ανιχνευτισ καπνοφ 

Διευκυνςιοδοτθμζνοσ ωωτοθλεκτρικόσ ανιχνευτισ καπνοφ μετά βάςεωσ κατάλλθλοσ για 

εγκατάςταςθ ςτθν οροωι, ρυκμιηόμενθσ ωωτοευαιςκθςίασ, με κακαριηόμενο και αντικακιςτοφμενο 

κάλαμο, με δυνατότθτα αποςτράγγιςθσ υγραςίασ, ψθωιακά οριηόμενθσ διεφκυνςθσ, εςωτερικό 

απομονωτι βραχυκυκλϊματοσ για τθν απρόςκοπτθ λειτουργία του βρόγχου.  

Οι ποςότθτεσ των εν λόγω υλικϊν αναωζρονται ςτο αντίςτοιχο ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙΙ. Στθ τιμι 

περιλαμβάνονται επίςθσ όλα τα μικροχλικά κάκε υλικό ςτερζωςθσ/ςυγκόλλθςθσ/ςφνδεςθσ, κακϊσ και 

κάκε άλλο που δεν κατονομάηεται ρθτά αλλά είναι απαραίτθτο για τθν πλιρθ λειτουργία (όπωσ 

εργαςίεσ αποξιλωςθσ των παλαιϊν ειδϊν που αντικακίςτανται, θ αποκατάςταςθ ωκορϊν ςτουσ 

τοίχουσ και δάπεδα τοπικά, θ εργαςία διανοίξεωσ αυλακιϊν και οπϊν και θ αποκατάςταςι τουσ, 

κακϊσ και κάκε άλλθ ςχετικι εργαςία πλιρουσ αποκατάςταςθσ, δοκιμϊν και παράδοςθσ ςε πλιρθ 

λειτουργία).  

  

2. Διευκυνςιοδοτθμζνοσ κερμοδιαφορικόσ ανιχνευτισ 
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 Διευκυνςιοδοτθμζνοσ κερμοδιαωορικόσ ανιχνευτισ μετά βάςεωσ κατάλλθλοσ για εγκατάςταςθ 

ςτθν οροωι, κατάλλθλοσ για ανίχνευςθ ςτακερισ, υψθλισ ι διαωοράσ κερμοκραςίασ, ψθωιακά 

οριηόμενθσ διεφκυνςθσ, εςωτερικό απομονωτι βραχυκυκλϊματοσ για τθν απρόςκοπτθ λειτουργία του 

βρόγχου. 

Οι ποςότθτεσ των εν λόγω υλικϊν αναωζρονται ςτο αντίςτοιχο ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙΙ. Στθ τιμι 

περιλαμβάνονται επίςθσ όλα τα μικροχλικά κάκε υλικό ςτερζωςθσ/ςυγκόλλθςθσ/ςφνδεςθσ, κακϊσ και 

κάκε άλλο που δεν κατονομάηεται ρθτά αλλά είναι απαραίτθτο για τθν πλιρθ λειτουργία (όπωσ 

εργαςίεσ αποξιλωςθσ των παλαιϊν ειδϊν που αντικακίςτανται, θ αποκατάςταςθ ωκορϊν ςτουσ 

τοίχουσ και δάπεδα τοπικά, θ εργαςία διανοίξεωσ αυλακιϊν και οπϊν και θ αποκατάςταςι τουσ, 

κακϊσ και κάκε άλλθ ςχετικι εργαςία πλιρουσ αποκατάςταςθσ, δοκιμϊν και παράδοςθσ ςε πλιρθ 

λειτουργία).  

  

3. Διευκυνςιοδοτοφμενα Κομβία-μπουτόν Χειροκίνθτθσ ενεργοποίθςθσ-Αναγγελίασ Ρυρκαγιάσ  

Διευκυνςιοδοτοφμενο κομβίο αναγγελίασ ωωτιάσ, από ABS, IP42, με επαναωερόμενο πλαςτικό και 

εςωτερικι ζνδειξθ ςυναγερμοφ, κόκκινου χρϊματοσ.  

Εκκινθτζσ ςυναγερμοφ χειρόσ, ςφμωωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 54 – Part 11 : Manual call points.  

Τα κομβία αναγγελίασ πυρκαγιάσ :  

 κα είναι τετράγωνου ςχιματοσ με ελάχιςτθ επιωάνεια 5.000 mm2, ερυκράσ απόχρωςθσ, 

με ςιμανςθ τφπου FIRE – BREAK GLASS ι ΦΩΤΙΑ  

 κα αποτελοφνται από τθν πλάκα βάςθσ, το θλεκτρονικό ςτοιχείο και πλαςτικό κάλυμμα με 

ελάχιςτθ επιωάνεια 160 mm2 ςτθν εμπρόςκια όψθ  

 κα είναι άμεςθσ λειτουργίασ (Type A – direct operation) ενεργοποιϊντασ το ςφςτθμα 

αναγγελίασ πυρκαγιάσ με πίεςθ του πλαςτικοφ καλφμματοσ χωρίσ να απαιτείται άλλθ 

περαιτζρω ενζργεια - λειτουργία  

 κα είναι κατάλλθλα για επίτοιχθ τοποκζτθςθ ςε εξωτερικό χϊρο και κα παρζχουν κατ’ 

ελάχιςτον, βακμό προςταςίασ (με το ςετ ςτεγανοποίθςθσ) ςφμωωνα με Ι67 κατά IEC 

529:1989.  

 κα επιςτρζωουν ςτθν αρχικι τουσ κζςθ με χριςθ κλειδιοφ επανάταξθσ απενεργοποιϊντασ 

το ςφςτθμα αναγγελίασ πυρκαγιάσ  

 κα ζχουν τθν δυνατότθτα ελζγχου χωρίσ τθν ανάγκθ να μετακινθκεί ι να ςπάςει το 

μπροςτινό κάλυμμα  

 κα τοποκετθκοφν ςτουσ χϊρουσ που περιγράωονται ςτθν παροφςα, ςε προςιτά και 

ωανερά ςθμεία των οδεφςεων διαωυγισ και εξόδων κινδφνου.  

Οι ποςότθτεσ των εν λόγω υλικϊν αναωζρονται ςτο αντίςτοιχο ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙΙ. Στθ τιμι 

περιλαμβάνονται επίςθσ όλα τα μικροχλικά κάκε υλικό ςτερζωςθσ/ςυγκόλλθςθσ/ςφνδεςθσ, κακϊσ και 
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κάκε άλλο που δεν κατονομάηεται ρθτά αλλά είναι απαραίτθτο για τθν πλιρθ λειτουργία (όπωσ 

εργαςίεσ αποξιλωςθσ των παλαιϊν ειδϊν που αντικακίςτανται, θ αποκατάςταςθ ωκορϊν ςτουσ 

τοίχουσ και δάπεδα τοπικά, θ εργαςία διανοίξεωσ αυλακιϊν και οπϊν και θ αποκατάςταςι τουσ, 

κακϊσ και κάκε άλλθ ςχετικι εργαςία πλιρουσ αποκατάςταςθσ, δοκιμϊν και παράδοςθσ ςε πλιρθ 

λειτουργία).  

  

4. Διευκυνςιοδοτοφμενθ  φαροςειρινα   

Διευκυνςιοδοτοφμενθ ωαροςειρινα ςυςτιματοσ πυρανίχνευςθσ για εςωτερικι εγκατάςταςθ 

ςτθριγμζνθ ςε μικρι βάςθ με ρυκμιηόμενθ ζνταςθ ιχου και μζγιςτθ ωωτεινότθτα καταςκευαςμζνθ 

από πλαςτικό τφπου ABS κόκκινου χρϊματοσ. 

Οι ποςότθτεσ των εν λόγω υλικϊν αναωζρονται ςτο αντίςτοιχο ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙΙ. Στθ τιμι 

περιλαμβάνονται επίςθσ όλα τα μικροχλικά κάκε υλικό ςτερζωςθσ/ςυγκόλλθςθσ/ςφνδεςθσ, κακϊσ και 

κάκε άλλο που δεν κατονομάηεται ρθτά αλλά είναι απαραίτθτο για τθν πλιρθ λειτουργία (όπωσ 

εργαςίεσ αποξιλωςθσ των παλαιϊν ειδϊν που αντικακίςτανται, θ αποκατάςταςθ ωκορϊν ςτουσ 

τοίχουσ και δάπεδα τοπικά, θ εργαςία διανοίξεωσ αυλακιϊν και οπϊν και θ αποκατάςταςι τουσ, 

κακϊσ και κάκε άλλθ ςχετικι εργαςία πλιρουσ αποκατάςταςθσ, δοκιμϊν και παράδοςθσ ςε πλιρθ 

λειτουργία).   

 

 5. Διευκυνςιοδοτοφμενοσ πίνακασ πυρανίχνευςθσ 

Διευκυνςιοδοτοφμενοσ πίνακασ πυρανίχνευςθσ 2 βρόχων κατ’ ελάχιςτον. Ο πίνακασ να είναι 

καταςκευαςμζνοσ ςφμωωνα με τουσ κανονιςμοφσ EN 54-2 και EN 54-4. 

Ο Κεντρικόσ πίνακασ κα τροωοδοτθκεί με μόνιμθ εγκατάςταςθ από κφρια και ςίγουρθ πθγι 

ενζργειασ θλεκτρικοφ ρεφματοσ δικτφου ΔΕΘ, με ανεξάρτθτθ θλεκτρικι γραμμι από χάλκινα καλϊδια 3 

x 1.5 mm2 με κερμοπλαςτικι μόνωςθ, από τουσ υωιςτάμενουσ θλεκτρολογικοφσ πίνακεσ του χϊρου 

και κα προςτατευτοφν από ανεξάρτθτθ αςωάλεια μικροαυτόματο διακόπτθ 10Α, προμικειασ του 

αναδόχου, ενδεικτικοφ ιςοδφναμου τφπου και καταςκευισ με τισ υωιςτάμενεσ του πίνακα.  

Ο Κεντρικόσ πίνακασ κα είναι ευζλικτοσ ςε μελλοντικζσ επεκτάςεισ εγκατάςταςθσ ςυνδυαςμοφ 

διευκυνςιοδοτθμζνων ι μθ ςθμείων (με χριςθ μονάδων ταυτότθτασ) και με ςυςκευζσ ι ςυςτιματα 

όπωσ : ςφςτθμα τθλεειδοποίθςθσ μζςω δικτφου, αυτόματο τθλεωωνθτι, κζντρο λιψθσ ςθμάτων κτλ, 

με δυνατότθτα προγραμματιςμοφ (τθλεμετάδοςθ προσ τθν Ρυροςβεςτικι Υπθρεςία με βάςθ τθν 

ζκταςθ, τουσ χϊρουσ όπου ανιχνεφτθκε πυρκαγιά κτλ), αυτόματθ κατάςβεςθ, Mθχανιςμοί 

ςυγκράτθςθσ πυράντοχων κυρϊν κλπ.  

Κα προβλεφκεί και υποπίνακασ αναγγελίασ ςυμβάντων (Remote Fire Annunciator) ςτο φυλάκιο.  

Οι ποςότθτεσ των εν λόγω υλικϊν αναωζρονται ςτο αντίςτοιχο ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙΙ. Στθ τιμι 

περιλαμβάνονται επίςθσ όλα τα μικροχλικά κάκε υλικό ςτερζωςθσ/ςυγκόλλθςθσ/ςφνδεςθσ, κακϊσ και 

κάκε άλλο που δεν κατονομάηεται ρθτά αλλά είναι απαραίτθτο για τθν πλιρθ λειτουργία (όπωσ 
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εργαςίεσ αποξιλωςθσ των παλαιϊν ειδϊν που αντικακίςτανται, θ αποκατάςταςθ ωκορϊν ςτουσ 

τοίχουσ και δάπεδα τοπικά, θ εργαςία διανοίξεωσ αυλακιϊν και οπϊν και θ αποκατάςταςι τουσ, 

κακϊσ και κάκε άλλθ ςχετικι εργαςία πλιρουσ αποκατάςταςθσ, δοκιμϊν και παράδοςθσ ςε πλιρθ 

λειτουργία).   

 

6. Δίδυμο φωτιςτικό αςφαλείασ   

Δίδυμο ωωτιςτικό αςωαλείασ με κατάλλθλεσ λυxνίεσ και ςυςςωρευτι Ni-Cd τροωοδοτοφμενο από 

το κεντρικό κφκλωμα θλεκτροδότθςθσ με κατάλλθλθ θλεκτρονικι διάταξθ αυτόματθσ μεταγωγισ και 

μετατροπισ.   

Οι ποςότθτεσ των εν λόγω υλικϊν αναωζρονται ςτο αντίςτοιχο ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙΙ. Στθ τιμι 

περιλαμβάνονται επίςθσ όλα τα μικροχλικά κάκε υλικό ςτερζωςθσ/ςυγκόλλθςθσ/ςφνδεςθσ, κακϊσ και 

κάκε άλλο που δεν κατονομάηεται ρθτά αλλά είναι απαραίτθτο για τθν πλιρθ λειτουργία (όπωσ 

εργαςίεσ αποξιλωςθσ των παλαιϊν ειδϊν που αντικακίςτανται, θ αποκατάςταςθ ωκορϊν ςτουσ 

τοίχουσ και δάπεδα τοπικά, θ εργαςία διανοίξεωσ αυλακιϊν και οπϊν και θ αποκατάςταςι τουσ, 

κακϊσ και κάκε άλλθ ςχετικι εργαςία πλιρουσ αποκατάςταςθσ, δοκιμϊν και παράδοςθσ ςε πλιρθ 

λειτουργία).  

 

7.  Φωτιςτικό αςφαλείασ 18 W «εξόδου/όδευςθσ διαφυγισ» 

Φωτιςτικό αςωαλείασ με κατάλλθλθ λυχνία, και ςυςςωρευτι Ni-Cd τροωοδοτοφμενο από το 

κεντρικό κφκλωμα θλεκτροδότθςθσ με κατάλλθλθ θλεκτρονικι διάταξθ αυτόματθσ μεταγωγισ και 

μετατροπισ.   

Οι ποςότθτεσ των εν λόγω υλικϊν αναωζρονται ςτο αντίςτοιχο ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙΙ. Στθ τιμι 

περιλαμβάνονται επίςθσ όλα τα μικροχλικά κάκε υλικό ςτερζωςθσ/ςυγκόλλθςθσ/ςφνδεςθσ, κακϊσ και 

κάκε άλλο που δεν κατονομάηεται ρθτά αλλά είναι απαραίτθτο για τθν πλιρθ λειτουργία (όπωσ 

εργαςίεσ αποξιλωςθσ των παλαιϊν ειδϊν που αντικακίςτανται, θ αποκατάςταςθ ωκορϊν ςτουσ 

τοίχουσ και δάπεδα τοπικά, θ εργαςία διανοίξεωσ αυλακιϊν και οπϊν και θ αποκατάςταςι τουσ, 

κακϊσ και κάκε άλλθ ςχετικι εργαςία πλιρουσ αποκατάςταςθσ, δοκιμϊν και παράδοςθσ ςε πλιρθ 

λειτουργία).  

 

8. Καλϊδιωςθ 

Θ καλωδίωςθ κα είναι :  

 κατάλλθλθ για ςυςτιματα πυρανίχνευςθσ για μόνιμθ εγκατάςταςθ ςε κτίρια  

 πυράντοχθ - βραδφκαυςτθ για διατιρθςθ τθσ λειτουργίασ του κυκλϊματοσ ακόμα και όταν 

καίγεται  

 με καλϊδια ιςχφοσ και ελζγχου :  
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 ελεφκερα καπνοφ και αλογόνων  

- ανκεκτικά ςτθ ωωτιά κατά IEC 331 με διατιρθςθ κυκλϊματοσ τουλάχιςτον ενενιντα 

(90) λεπτά τφπου FE 180 / E 90  

- με μόνωςθ αγωγϊν, εςωτερικι επζνδυςθ και εξωτερικό μανδφα από κατάλλθλο υλικό 

(ειδικό πολυμερζσ, αλουμίνιο κτλ).  

Κάκε βρόγχοσ :  

 κα ωζρει γείωςθ  

 κα ζχει ενιαίο μικοσ  

 κα ζχει μζγιςτο μικοσ χίλια πεντακόςια (1500) μζτρα  

 κα μπορεί να διακλαδωκεί ςε οποιοδιποτε ςθμείο του  

 κα ςυνδεκεί (δυνατότθτα λιψθσ ςθμάτων και αποςτολισ εντολϊν) :  

-  με μζγιςτο αρικμό εκατό πενιντα (150) διευκυνςιοδοτοφμενων ςθμείων (Συςκευζσ, 

Μζςα και υωιςτάμενα τοπικά ςυςτιματα)  

- με τθν διαδικαςία ςφνδεςθσ ειςόδου - εξόδου του καλωδίου,  

 κα προςτατεφεται ζναντι βραχυκυκλωμάτων μζςω :  

- των ενςωματωμζνων ςτισ Συςκευζσ και Μζςα απομονωτϊν βραχυκυκλϊματοσ (short 

circuit isolators)  

-  αυτόνομων ςυςκευϊν απομονωτϊν βραχυκυκλϊματοσ για τα υωιςτάμενα τοπικά 

αυτόματά ςυςτιματα.  

Οι καλωδιϊςεισ του Συςτιματοσ κα οδεφουν :  

 μζςα ςε πλαςτικζσ ςωλινεσ εντόσ μεταλλικϊν ςχαρϊν νζων ι υωιςτάμενων αςκενϊν 

ρευμάτων (όπου είναι εωικτό) ι  

 εμωανείσ εντόσ πλαςτικϊν ι και μεταλλικϊν καναλιϊν ι και ςωλινων καλωδίων με 

ςτθρίγματα ανά διαςτιματα, παράλλθλα ι κάκετα προσ τισ πλευρζσ των τοίχων και των 

οροωϊν ι  

 εντόσ τθσ ψευδοροωισ, εντόσ υωιςταμζνων ςχαρϊν αςκενϊν ρευμάτων ι εντόσ 

πλαςτικϊν ςωλινων καλωδίων με ςτθρίγματα ανά διαςτιματα των χϊρων γραωείων, 

διαδρόμων και αποκθκϊν.  

Οι ςωλθνϊςεισ του δικτφου κα ωζρουν κατάλλθλθ ςιμανςθ με ανεξίτθλο αυτοκόλλθτο που κα 

αναγράωεται ¨ΣΥΣΤΘΜΑ ΡΥΑΝΙΧΝΕΥΣΘΣ ¨.  

Τα εξαρτιματα ςτερζωςθσ των ςωλθνϊςεων κα είναι γαλβανιςμζνα διμερι ςτθρίγματα και κα 

αγκυροφνται ςτα οικοδομικά ςτοιχεία με βφςματα. 
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Οι ποςότθτεσ των εν λόγω υλικϊν αναωζρονται ςτο αντίςτοιχο ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙΙ. Στθ τιμι 

περιλαμβάνονται επίςθσ όλα τα μικροχλικά κάκε υλικό ςτερζωςθσ/ςυγκόλλθςθσ/ςφνδεςθσ, κακϊσ και 

κάκε άλλο που δεν κατονομάηεται ρθτά αλλά είναι απαραίτθτο για τθν πλιρθ λειτουργία (όπωσ 

τακάκια, βίδεσ, ςφρμα ςυνδζςεωσ, μονωτικά κάκε ωφςεωσ, αλλά και εργαςίεσ αποξιλωςθσ των 

παλαιϊν ειδϊν που αντικακίςτανται, θ αποκατάςταςθ ωκορϊν ςτουσ τοίχουσ και δάπεδα τοπικά, θ 

εργαςία διανοίξεωσ αυλακιϊν και οπϊν και θ αποκατάςταςι τουσ, κακϊσ και κάκε άλλθ ςχετικι 

εργαςία πλιρουσ αποκατάςταςθσ, δοκιμϊν και παράδοςθσ ςε πλιρθ λειτουργία).  

 

9. Κομβίο stop 

Για τθν προμικεια μεταωορά και τοποκζτθςθ ενόσ κομβίου stop.  (Σφμωωνα με το EN54) 

 Οι ποςότθτεσ των εν λόγω υλικϊν αναωζρονται ςτο αντίςτοιχο ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙΙ. Στθ τιμι 

περιλαμβάνονται επίςθσ όλα τα μικροχλικά κάκε υλικό ςτερζωςθσ/ςυγκόλλθςθσ/ςφνδεςθσ, κακϊσ και 

κάκε άλλο που δεν κατονομάηεται ρθτά αλλά είναι απαραίτθτο για τθν πλιρθ λειτουργία (όπωσ 

εργαςίεσ αποξιλωςθσ των παλαιϊν ειδϊν που αντικακίςτανται, θ αποκατάςταςθ ωκορϊν ςτουσ 

τοίχουσ και δάπεδα τοπικά, θ εργαςία διανοίξεωσ αυλακιϊν και οπϊν και θ αποκατάςταςι τουσ, 

κακϊσ και κάκε άλλθ ςχετικι εργαςία πλιρουσ αποκατάςταςθσ, δοκιμϊν και παράδοςθσ ςε πλιρθ 

λειτουργία).  

 
10.  Ανιχνευτισ εκρθκτικϊν μειγμάτων  

(Τα ςυςτιματα ανίχνευςθσ και ςυςτιματα ανίχνευςθσ και διακοπισ παροχισ αερίων καυςίμων πρζπει, 

να πλθροφν τισ απαιτιςεισ των ςχετικϊν ευρωπαϊκϊν προτφπων (ΕΝ, ΕΛΟΤ ΕΝ) και ςτθν περίπτωςθ 

που απαιτείται θ εγκατάςταςθ πίνακα, αυτόσ να είναι ςφμωωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ 54, όπωσ κάκε ωορά 

ιςχφει). 

Οι ανιχνευτζσ αυτοί ανιχνεφουν το αζριο όταν υπάρχει διαρροι και δίνουν ζγκαιρα διζγερςθ. 

Τοποκετοφνται ςε φψοσ το πολφ 20 εκατοςτά από το δάπεδο. Ο ανιχνευτισ κα είναι ςε πλαςτικό 

περίβλθμα και κα ζχει τροωοδοςία 24 VOLT DC κφριασ και εωεδρικισ παροχισ ρεφματοσ μετά των 

απαιτοφμενων κυκλωμάτων εναλλαγισ τθσ πθγισ τροωοδοςία 

Κάκε ανιχνευτισ ωζρει ςτθ βάςθ του ενςωματωμζνο ενδεικτικό λαμπτιρα νζον που αναβοςβινει όταν 

ενεργοποιθκεί ο ανιχνευτισ. 

Οι ανιχνευτζσ ενεργοποιοφνται όταν θ περιεκτικότθτα ςε υγραζριο (προπάνιο ι βουτάνιο) ςτον 

καλυπτόμενο χϊρο ζχει ξεπεράςει το 5 - 15% του κάτω ορίου εκρθκτικότθτασ (L.E.L). ασ (L.E.L.). 

Για τθν προμικεια μεταωορά και τοποκζτθςθ ανιχνευτϊν εκρθκτικϊν μιγμάτων μετά τθσ βάςεωσ.  

Οι ποςότθτεσ των εν λόγω υλικϊν αναωζρονται ςτο αντίςτοιχο ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙΙ. Στθν 

προςωερόμενθ τιμι κα περιλαμβάνονται επίςθσ όλα τα μικροχλικά κάκε υλικό 
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ςτερζωςθσ/ςυγκόλλθςθσ/ςφνδεςθσ, κακϊσ και κάκε άλλο που δεν κατονομάηεται ρθτά αλλά είναι 

απαραίτθτο για τθν πλιρθ λειτουργία (όπωσ εργαςίεσ αποξιλωςθσ των παλαιϊν ειδϊν που 

αντικακίςτανται, θ αποκατάςταςθ ωκορϊν ςτουσ τοίχουσ και δάπεδα τοπικά, θ εργαςία διανοίξεωσ 

αυλακιϊν και οπϊν και θ αποκατάςταςι τουσ, κακϊσ και κάκε άλλθ ςχετικι εργαςία πλιρουσ 

αποκατάςταςθσ, δοκιμϊν και παράδοςθσ ςε πλιρθ λειτουργία).  

11. Αυτόματο-χειροκίνθτο ςφςτθμα ολικισ κατάςβεςθσ 

(Η μελζτθ, ςχεδίαςθ και εγκατάςταςθ των αυτόματων ςυςτθμάτων πυρόςβεςθσ με διοξείδιο του 

άνκρακα κακορίηεται από το πρότυπο NFPA 12: «Standard on Carbon Dioxide Extinguishing Systems», 

όπωσ κάκε φορά ιςχφει). 

(α) Το ςφςτθμα κατάςβεςθσ που κα χρθςιμοποιείται για τθν προςταςία χϊρου θλεκτρικοφ 

υποςτακμοφ υπογείου *ΔΕΘ+ (30 τ.μ.) κα αποτελείται από: 

-    Ρίνακα ανίχνευςθσ καταςβζςεωσ 

-    Ανιχνευτι ωωτοθλεκτρικό - καπνοφ  

-    Ανιχνευτι κερμοδιαωορικό  

-    Φωτεινι ζνδειξθ <<STOP AΕΙΟ>> 

-    Φαροςειρινα ςυναγερμοφ  

-    Κουδοφνι ςυναγερμοφ  

-    ςυςτοιχία ωιαλϊν CO2 150,24 kg . 

-    δίκτυο ςωλθνϊςεων TUBO μετά ακροωφςια.  

 

(β) Το ςφςτθμα κατάςβεςθσ που κα χρθςιμοποιείται για τθν προςταςία χϊρου θλεκτρικοφ 

υποςτακμοφ υπογείου *ΔΕΘ+ (16,25 τ.μ.) κα αποτελείται από: 

-    Ρίνακα ανίχνευςθσ καταςβζςεωσ 

-    Ανιχνευτι ωωτοθλεκτρικό - καπνοφ  

-    Ανιχνευτι κερμοδιαωορικό  

-    Φωτεινι ζνδειξθ <<STOP AΕΙΟ>> 

-    Φαροςειρινα ςυναγερμοφ  

-    Κουδοφνι ςυναγερμοφ  

-    ςυςτοιχία ωιαλϊν CO2  96,29 kg  

-   δίκτυο ςωλθνϊςεων TUBO μετά ακροωφςια.  
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(γ) Το ςφςτθμα κατάςβεςθσ που κα χρθςιμοποιείται για τθν προςταςία χϊρου θλεκτροπαραγωγοφ 

Ηεφγουσ *Θ/Η+ κα αποτελείται από: 

-    Ρίνακα ανίχνευςθσ καταςβζςεωσ 

-    Ανιχνευτι ωωτοθλεκτρικό - καπνοφ   

-    Ανιχνευτι κερμοδιαωορικό  

-    Φωτεινι ζνδειξθ <<STOP AΕΙΟ>> 

-    Φαροςειρινα ςυναγερμοφ  

-    Κουδοφνι ςυναγερμοφ  

-    ςυςτοιχία ωιαλϊν CO2 102,80 kg  

-    δίκτυο ςωλθνϊςεων TUBO μετά ακροωφςια  

Οι ποςότθτεσ των εν λόγω υλικϊν αναωζρονται ςτο αντίςτοιχο ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙΙ. Στθν 

προςωερόμενθ τιμι κα περιλαμβάνονται επίςθσ όλα τα μικροχλικά κάκε υλικό 

ςτερζωςθσ/ςυγκόλλθςθσ/ςφνδεςθσ, κακϊσ και κάκε άλλο που δεν κατονομάηεται ρθτά αλλά είναι 

απαραίτθτο για τθν πλιρθ λειτουργία (όπωσ εργαςίεσ αποξιλωςθσ των παλαιϊν ειδϊν που 

αντικακίςτανται, θ αποκατάςταςθ ωκορϊν ςτουσ τοίχουσ και δάπεδα τοπικά, θ εργαςία διανοίξεωσ 

αυλακιϊν και οπϊν και θ αποκατάςταςι τουσ, κακϊσ και κάκε άλλθ ςχετικι εργαςία πλιρουσ 

αποκατάςταςθσ, δοκιμϊν και παράδοςθσ ςε πλιρθ λειτουργία).  

Τα εν λόγω ςυςτιματα κα πρζπει να ςυνδεκοφν ςτον πίνακα πυρανίχνευςθσ κατάλλθλα και 

δίνουν αναγγελία.   

 

12. Ρυροςβεςτικι φωλεά με ζνα πυροςβεςτικό κρουνό 

Υπαίκρια πυροςβεςτικι ωωλιά υψθλισ ανκεκτικότθτασ ςε διαβρωτικό περιβάλλον  

Ρρομικεια, εγκατάςταςθ, ςφνδεςθ και δοκιμζσ λειτουργίασ πυροςβεςτικισ ωωλιάσ (Ρ/Φ), 

υπαίκριασ, ερυκροφ χρϊματοσ ι με ερυκρζσ ενδείξεισ, καταςκευαςμζνθσ από ςκλθρό πλαςτικό, 

ανοξείδωτο χάλυβα AISI-SAE 316 (ISO A4) ι από ςυνδυαςμό τουσ, με πιςτοποίθςθ κατά ΕΝ 60068-2-52 

για κερμοκραςιακζσ μεταβολζσ από -40o C ζωσ 110o C και για αντοχι ςτισ θλιακζσ UV ακτινοβολίεσ, θ 

οποία περιλαμβάνει:  

- ειδικι αποωρακτικι δικλείδα (ςυρταρωτι), με κεκλιμζνθ ζδρα και επιςτόμιο χειριςμοφ, 

διαμζτρου 2", Ν 16 bar 

- κορμό με θμιςφνδεςμο Φ 2" και Φ 1 3/4" με εξωτερικό ςπείρωμα για τθν προςαρμογι 

ταχυςυνδζςμου. 

- εφκαμπτο ςωλινα Φ 1 3/4" από TREVIRA, μικουσ 20 m, με ταχυςφνδεςμο τφπου STORTZ ςτα δφο 

άκρα του διπλωτιρα του εφκαμπτου ςωλινα. 
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- πυροςβεςτικό αυλό (ακροωφςιο), ορειχάλκινο, με ρυκμιηόμενθ διάμετρο τθσ οπισ εξόδου του 

νεροφ και διάταξθ διακοπισ τθσ  

- χϊρο ςτο κάτω μζροσ με κυρίδα για τθν τοποκζτθςθ ωορθτοφ πυροςβεςτιρα ξθράσ κόνεωσ 6 kg,  

- ωωτιςτικό ςϊμα ωκοριςμοφ 13W, IP65, ελεγχόμενο από ρυκμιηόμενο αιςκθτιριο ωωτεινότθτασ 

τοποκετθμζνο ςτο κιβϊτιο 

- μονοπολικό μικροαυτόματο διακόπτθ 10Α/6 kΑ, με διακόπτθ διαρροισ 30mA, για τθν 

τροωοδοςία του ωωτιςτικοφ. 

 Στον ςυλλζκτθ διανομισ κακϊσ και ςτθν τελευταία πυροςβεςτικι ωωλιά κα τοποκετθκοφν 

μανόμετρα για τθν μζτρθςθ τθσ πίεςθσ του δικτφου. 

Κάκε δε πυροςβεςτικι ωωλιά ζχει ακτίνα δράςθσ 30 μζτρα, δθλαδι 20 μζτρα κα είναι το μικοσ 

του εφκαμπτου ςωλινα και 10 μζτρα θ εμβζλεια του νεροφ(βολι). 

Σε απομακρυςμζνο ςθμείο δικτφου κα τοποκετθκεί μανόμετρο Φ1’’ για τθν δοκιμι ετοιμότθτασ 

του ςυςτιματοσ.    

Οι Ρ.Φ. των εξωτερικϊν χϊρων κα αναρτθκοφν ςε κατάλλθλθ μεταλλικι βάςθ/φορζα για τον 

οποίο κα πρζπει να εξαςφαλιςτεί θ ςτιριξι τουσ με αγκφρωςθ ςτο ζδαφοσ κακϊσ και να γίνει 

πρόβλεψθ για τθν αντιδιαβρωτικι προςταςία τθσ ςτιριξθσ. 

Οι ποςότθτεσ των εν λόγω υλικϊν αναωζρονται ςτο αντίςτοιχο ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙΙ. Στθν 

προςωερόμενθ τιμι κα περιλαμβάνονται επίςθσ όλα τα μικροχλικά κάκε υλικό 

ςτερζωςθσ/ςυγκόλλθςθσ/ςφνδεςθσ, κακϊσ και κάκε άλλο που δεν κατονομάηεται ρθτά αλλά είναι 

απαραίτθτο για τθν πλιρθ λειτουργία (όπωσ εργαςίεσ αποξιλωςθσ των παλαιϊν ειδϊν που 

αντικακίςτανται, θ αποκατάςταςθ ωκορϊν ςτουσ τοίχουσ και δάπεδα τοπικά, θ εργαςία διανοίξεωσ 

αυλακιϊν και οπϊν και θ αποκατάςταςι τουσ, κακϊσ και κάκε άλλθ ςχετικι εργαςία πλιρουσ 

αποκατάςταςθσ, δοκιμϊν και παράδοςθσ ςε πλιρθ λειτουργία).  

 

13. Στακμόσ Ειδικϊν Ρυροςβεςτικϊν Εργαλείων και Μζςων (ΣΕΡΕΜ) τφπου Α,  πλιρθσ.   

Το ειδικό ερµάριο, είναι µεταλλικό, ερυκροφ χρϊµατοσ, ονοµάηεται ςτακµόσ και λαµβάνει 

αφξοντα αρικµό µε ευµεγζκθ γράµµατα όπωσ π.χ. «ΡΩΤΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΡΥΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ 

ΕΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ» «∆ΕΥΤΕΟΣ......» κλπ.. Ο αρικµόσ των «ΣΤΑΘΜΩΝ» που διακζτουν τα εργαλεία 

και µζςα, εξαρτάται από τον αρικµό των πυροςβεςτικϊν ωωλιϊν του µόνιµου υδροδοτικοφ 

πυροςβεςτικοφ δικτφου. 

Ειδικά : 

Ανά τρεισ (3) πυροςβεςτικζσ ωωλιζσ υωίςταται και ζνασ (1) «ΣΤΑΘΜΟΣ» εντόσ του οποίου 

τοποκετοφνται:  

 Ζνασ (1) λοςτόσ διάρρθξθσ.  

 Ζνα (1) τςεκοφρι.  



 

Σελίδα 51 

 Ζνα (1) ωτυάρι.  

 Μία (1) αξίνα.  

 Ζνα (1) ςκεπάρνι. 

 Μία (1) αντιπυρικι κουβζρτα ενδεικτικϊν διαςτάςεων 2000mm X 1600 mm κατά DIN 

14155 ι αντίςτοιχο πρότυπο.  

 ∆φο (2) ωορθτοί ωανοί. Ππου πραγµατοποιείται κατανάλωςθ αερίων καυςίµων, οι ωανοί 

είναι αντιεκρθκτικοφ τφπου (ενδεικτικά κατθγορίασ EEx e ib II C T4− ηϊνεσ 1 και 2, 

ελάχιςτθσ κατθγορίασ προςταςίασ IP65, µε επαναωορτιηόµενεσ µπαταρίεσ Ni−Cd, για 

ελάχιςτθ λειτουργία πζντε (5) ωρϊν, µε θλεκτρικό ωορτιςτι) και ςυνοδεφονται από 

οδθγίεσ χριςθσ ςτα ελλθνικά. 

 ∆φο (2) προςτατευτικά κράνθ καταςκευαςµζνα ςφµωωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ− ΕΝ 397.  

 ∆φο (2) ατοµικζσ προςωπίδεσ µε ωίλτρο καταςκευαςµζνεσ ςφµωωνα µε το ευρωπαϊκό 

πρότυπο ΕΛΟΤ− ΕΝ 136.  

Ανά εννζα (9) πυροςβεςτικζσ ωωλιζσ, ςτο «ΣΤΑΘΜΟ» προςτίκεται µία (1) πλιρθσ αναπνευςτικι 

ςυςκευι που ςυνοδεφεται από οδθγίεσ χριςθσ ςτα ελλθνικά, µε τισ παρακάτω προδιαγραωζσ:  

(i) Ανοικτοφ κυκλϊµατοσ ελάχιςτθσ χωρθτικότθτασ/πίεςθσ 6l/300 bar, καταςκευαςµζνθ κατά 

ΕΛΟΤ−ΕΝ−137, µε διάταξθ για δεφτερθ παροχι (εωεδρικόσ αεροπνεφµονασ, προςωπίδα και ςωλινασ 

ελάχιςτου µικουσ 2 m) των οποίων θ θχθτικι προειδοποίθςθ, παρζχει ςυνεχι θχθτικι ςιµανςθ όταν 

ενεργοποιείται.  

(ii) Οι προςωπίδεσ είναι κετικισ πίεςθσ, πανοραµικζσ, ολόκλθρου προςϊπου, µε ιµάντα 

ανάρτθςθσ, διακζτουν κεωαλοδζµατα κακϊσ και ωωνθτικι µεµβράνθ και παραδίδονται εντόσ 

κατάλλθλθσ υωαςµάτινθσ κικθσ που κλείνει για προςταςία από ςκόνθ, ρφπουσ κλπ. 

Οι ποςότθτεσ των εν λόγω υλικϊν αναωζρονται ςτο αντίςτοιχο ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙΙ. Στθν 

προςωερόμενθ τιμι κα περιλαμβάνονται επίςθσ όλα τα μικροχλικά κάκε υλικό 

ςτερζωςθσ/ςυγκόλλθςθσ/ςφνδεςθσ, κακϊσ και κάκε άλλο που δεν κατονομάηεται ρθτά αλλά είναι 

απαραίτθτο για τθν πλιρθ λειτουργία (όπωσ εργαςίεσ αποξιλωςθσ των παλαιϊν ειδϊν που 

αντικακίςτανται, θ αποκατάςταςθ ωκορϊν ςτουσ τοίχουσ και δάπεδα τοπικά, θ εργαςία διανοίξεωσ 

αυλακιϊν και οπϊν και θ αποκατάςταςι τουσ, κακϊσ και κάκε άλλθ ςχετικι εργαςία πλιρουσ 

αποκατάςταςθσ, δοκιμϊν και παράδοςθσ ςε πλιρθ λειτουργία).  

Κα γίνει πλιρθσ ςυμμόρφωςθ με το άρκρο 11 τθσ πυροςβεςτικισ διάταξθσ 14/2014.   

 

14. Σιδθροςωλινασ γαλβανιςμζνοσ με ραφι Διαμζτρου 1 3/4 ins Ράχουσ 3,65 mm 

Σιδθροςωλινασ γαλβανιςμζνοσ με ραωι ISO - MEDIUM βαρφσ (πράςινθ ετικζτα), δθλαδι 

ςιδθροςωλινασ και κάκε είδουσ ειδικά τεμάχια (πλθν ρακόρ), άγκιςτρα ςτερεϊςεωσ ςε απόςταςθ 
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μεταξφ τουσ το πολφ 2 m και μικροχλικά (καννάβι ςχοινί, μίνιο κλπ) επί τόπου και εργαςία πλιρουσ 

εγκαταςτάςεωσ, ςυνδζςεωσ και δοκιμϊν πιζςεωσ . 

Οι ποςότθτεσ των εν λόγω υλικϊν αναωζρονται ςτο αντίςτοιχο ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙΙ. Στθν 

προςωερόμενθ τιμι κα περιλαμβάνονται επίςθσ όλα τα μικροχλικά κάκε υλικό 

ςτερζωςθσ/ςυγκόλλθςθσ/ςφνδεςθσ, κακϊσ και κάκε άλλο που δεν κατονομάηεται ρθτά αλλά είναι 

απαραίτθτο για τθν πλιρθ λειτουργία (όπωσ εργαςίεσ αποξιλωςθσ των παλαιϊν ειδϊν που 

αντικακίςτανται, θ αποκατάςταςθ ωκορϊν ςτουσ τοίχουσ και δάπεδα τοπικά, θ εργαςία διανοίξεωσ 

αυλακιϊν και οπϊν και θ αποκατάςταςι τουσ, κακϊσ και κάκε άλλθ ςχετικι εργαςία πλιρουσ 

αποκατάςταςθσ, δοκιμϊν και παράδοςθσ ςε πλιρθ λειτουργία).  

 

15. Κφρεσ πυραςφαλείασ, μονόφυλλεσ, ανοιγόμενεσ, χωρίσ φεγγίτθ, κλάςθσ πυραντοχισ 60 min 

Γενικά  

Οι πυράντοχεσ μεταλλικζσ κφρεσ, τα πυράντοχα διαχωρίςματα και οι απλζσ μεταλλικζσ κφρεσ κα 

καταςκευαςκοφν και εγκαταςτακοφν ςτουσ χϊρουσ που περιγράωονται ςτον ςυνθμμζνο Ρίνακα, ςτισ 

κζςεισ που ενδεικτικά απεικονίηονται ςτα ςυνθμμζνα Σχζδια, ςφμωωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία, 

κανονιςμοφσ και διατάξεισ πυροπροςταςίασ και τισ επί τόπου υποδείξεισ τθσ Τεχνικισ Υπθρεςίασ. 

Πλεσ οι καταςκευζσ και εγκαταςτάςεισ κα εκτελεςκοφν ςφμωωνα με τισ προδιαγραωζσ και τισ 

οδθγίεσ του καταςκευαςτικοφ οίκου, με αποκλειςτικι ευκφνθ του αναδόχου για τισ επί τόπου 

μετριςεισ, τθν ακριβι διαςταςιολόγθςθ και διαμόρωωςθ των ανοιγμάτων τοποκζτθςθσ των κυρϊν και 

διαχωριςμάτων.  

Τα υλικά που κα χρθςιμοποιθκοφν κα μεταωερκοφν ςτον χϊρο εγκατάςταςθσ ςτισ ειδικζσ 

ςυςκευαςίεσ του οίκου παραγωγισ αυτϊν και κα προζρχονται από ζνα καταςκευαςτικό οίκο - εταιρεία 

ανά ομάδα ομοειδϊν εργαςιϊν και καταςκευϊν (μεταλλικόσ ςκελετόσ - εςωτερικι πλιρωςθ - 

γυψοςανίδεσ, ταινία καπνοςτεγανότθτασ - μθχανιςμοί - πυράντοχεσ κφρεσ κλπ).  

Ο ανάδοχοσ, με ευκφνθ και δαπάνθ του :  

 κα προβεί ςτθν αποξιλωςθ όπου απαιτθκεί των υωιςτάμενων κυρϊν για τθν εγκατάςταςθ 

των νζων πυράντοχων   κυρϊν  

 εάν απαιτθκεί, κα προβεί ςτθν αποξιλωςθ υωιςτάμενων χωριςμάτων για τθν 

εγκατάςταςθ των νζων πυράντοχων διαχωριςμάτων  

 ςε ςυνεννόθςθ με τθν Τεχνικι Υπθρεςία, κα μεταωζρει και απομακρφνει από το κτίριο τισ 

κφρεσ και χωρίςματα τα οποία αποξιλωςε ι κα τα αποκθκεφςει ςε χϊρο ι χϊρουσ τουσ 

οποίουσ κα του υποδειχκεί.  

Οι προσ προμικεια και εγκατάςταςθ  κφρεσ, με ευκφνθ και δαπάνθ του Αναδόχου και ςε 

ςυνεννόθςθ με τθν Τεχνικι Υπθρεςία, κα εωοδιαςκοφν με κλειδαριά με ειδικό κφλινδρο - αωαλό για 

κλειδί ΡΑΣΡΑΤΟΥ (PSP). 

Ρυράντοχεσ Μεταλλικζσ Κφρεσ, μονόφυλλεσ και δίφυλλεσ.  
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Καταςκευαςμζνεσ και εγκατεςτθμζνεσ ςφμωωνα με τουσ ιςχφοντεσ κανονιςμοφσ και διατάξεισ 

πυροπροςταςίασ :  

 με δείκτθ πυραντίςταςθσ 60 λεπτά και κλάςθ πιςτοποίθςθσ τφπου REI 60,  

-  R - ικανότθτα ανάλθψθσ ςτατικοφ ωορτίου, ευςτάκεια ςε πυρκαγιά  

-  Ε - δομικι ακεραιότθτα απζναντι ςε πυρκαγιά,  

-  Ι - κερμομονωτικι ικανότθτα αποτροπισ ζναρξθσ πυρκαγιάσ  

 τυποποιθμζνων διαςτάςεων :  

-  μονόωυλλεσ, πλάτοσ από 800 ζωσ 1300 mm x φψοσ 2050 ι 2150 mm  

- δίωυλλεσ, πλάτοσ από 1200 ζωσ 2000 mm x φψοσ 2050 ι 2150 mm  

κατά περίπτωςθ, με ωορά ανοίγματοσ προσ τθν ζξοδο / οδό διαωυγισ  

 τυποποιθμζνεσ και βιομθχανικά προκαταςκευαςμζνεσ, με πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ, 

καταςκευαςμζνεσ και εγκατεςτθμζνεσ ςφμωωνα με τουσ ιςχφοντεσ κανονιςμοφσ και διατάξεισ 

πυροπροςταςίασ.  

Ρυράντοχεσ κφρεσ, αποτελοφμενεσ και καταςκευαςμζνεσ με :  

 κυρόωυλλο τφπου SANDWICH,  

-  καταςκευαςμζνο αμωίπλευρα από υψθλισ ποιότθτασ θλεκτρογαλβανιςμζνο 

χαλυβδοζλαςμα, ελάχιςτου πάχουσ 0,8 mm, θλεκτροςτατικά βαμμζνο με ποφδρα ωοφρνου,  

-  με κατάλλθλεσ πλάκεσ ενίςχυςθσ ςτο εςωτερικό του κυρόωυλλου για τοποκζτθςθ 

μθχανιςμοφ εξόδου κινδφνου - μπάρα πανικοφ (panic bar) κακϊσ και άλλου προαιρετικοφ 

εξοπλιςμοφ,  

-  με εςωτερικι πλιρωςθ - πυρινα με άκαυςτο κερμοθχομονωτικό υλικό με βάςθ ορυκτζσ ίνεσ, 

ωφλλα - πλάκεσ πετροβάμβακα / ορυκτοβάμβακα, κατάλλθλθσ πυκνότθτασ και πάχουσ για 

πυραντίςταςθ 60 λεπτϊν.  

 μεταλλικι κάςα, γωνιακι, καταςκευαςμζνθ από υψθλισ ποιότθτασ θλεκτρογαλβανιςμζνο 

χαλυβδοζλαςμα ελάχιςτου πάχουσ 1,5 mm, θλεκτροςτατικά βαμμζνθ με ποφδρα ωοφρνου ςτθν 

ίδια απόχρωςθ με αυτι του κυρόωυλλου, με κατάλλθλθ υποδομι (οπζσ ςτιριξθσ, τηινζτια κλπ) 

για περιμετρικι ςτιριξθ κατά περίπτωςθ ςε δάπεδο, τοίχο κλπ.  

 κερμοδιογκοφμενθ ελαςτικι μαςτίχα - ταινία καπνοςτεγανότθτασ ςε ειδικά διαμορωωμζνθ 

εςοχι περιμετρικά τθσ μεταλλικισ κάςασ, κατάλλθλου πάχουσ και ποιότθτασ για πυραντίςταςθ 

60 λεπτϊν, για τθν πλιρθ ςωράγιςθ τθσ κφρασ ςε περίπτωςθ πυρκαγιάσ.  

 δφο (2) ςτροωείσ (μεντεςζδεσ) βαρζωσ τφπου με ρουλεμάν, ρυκμιηόμενοι κακ’ φψοσ, με 

ρυκμιηόμενθ προζνταςθ (πίροσ με ελατιριο) για τθν επαναωορά και αυτόματο κλείςιμο του 

κυρόωυλλου.  

 δφο (2) πίρουσ αςωαλείασ ςτο πλάι (ςόκορο) ςτθν πλευρά των ςτροωζων.  
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 πλιρθ μθχανιςμό εξόδου κινδφνου, αποτελοφμενο από :  

-  πυράντοχθ χαλφβδινθ κλειδαριά πανικοφ, με αυτόματο ξεκλείδωμα από τθν μπάρα πανικοφ 

(panic bar), με υποδομι για ειδικό κφλινδρο για κανονικό – standard αωαλό και κλειδί, τφπου 

PATENT,  

-  υποδοχι, χωνευτι ςτθν κάςα, για τθν “γλϊςςα” τθσ κλειδαριάσ,  

- πυράντοχα πόμολα και επιςτόμια, με κορμό από χάλυβα,  

- μπάρα πανικοφ (panic bar) εςωτερικά του κυρόωυλλου που να εξαςωαλίηει με απόλυτθ 

αςωάλεια τθν εκκζνωςθ του χϊρου,  

- ρυκμιςτι (μθχανιςμό προτεραιότθτασ) για τθν ςωςτι λειτουργία κλειςίματοσ τθσ δίωυλλθσ 

κφρασ με ειδικό μθχανιςμό αυτόματου κλειδϊματοσ κζςθσ ςτο δευτερεφον ωφλλο με 

αυτόματο ενςωματωμζνο μοχλό ξεκλειδϊματοσ και απελευκζρωςθσ,  

 κατάλλθλα ςυνδετικά υλικά και ειδικά τεμάχια, (αρμοκάλυπτρα, γωνιακζσ ςυνδζςεισ, ςυνδετιρεσ, 

καλφπτρεσ, κλπ) για τθν ορκι, άρτια και αιςκθτικι ολοκλιρωςθ του ςυνόλου τθσ καταςκευισ τθσ 

κφρασ.  

 μεταλλικι πινακίδα με ςιμανςθ ςυμμόρωωςθσ θ οποία κα αναγράωει τα πρότυπα αςωαλείασ 

κακϊσ και τα ςτοιχεία πιςτοποίθςθσ τθσ κφρασ, τοποκετθμζνθ ςτο πλάι (ςόκορο) αυτισ.  

 δυνατότθτα τοποκζτθςθσ προαιρετικοφ εξοπλιςμοφ, όπωσ αρκρωτοφ υδραυλικοφ μθχανιςμοφ 

αυτόματθσ επαναωοράσ κυρόωυλλου, θλεκτρομαγνθτϊν ςυγκράτθςθσ (τοίχου δαπζδου) 

κυρόωυλλου, κλπ.  

Οι ποςότθτεσ των εν λόγω υλικϊν αναωζρονται ςτο αντίςτοιχο ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙΙ. Στθν 

προςωερόμενθ τιμι κα περιλαμβάνονται επίςθσ όλα τα μικροχλικά κάκε υλικό 

ςτερζωςθσ/ςυγκόλλθςθσ/ςφνδεςθσ, κακϊσ και κάκε άλλο που δεν κατονομάηεται ρθτά αλλά είναι 

απαραίτθτο για τθν πλιρθ λειτουργία (προςαρμογι τθσ κφρασ ςτθν προβλεπόμενθ κζςθ και θ 

αποκατάςταςθ ωκορϊν ςτουσ τοίχουσ και δάπεδα τοπικά και θ αποκατάςταςι τουσ, κακϊσ και κάκε 

άλλθ ςχετικι εργαςία πλιρουσ αποκατάςταςθσ, δοκιμϊν και παράδοςθσ ςε πλιρθ λειτουργία).  

 

16.  Ρυράντοχοσ διαχωριςμόσ ( EN 13501-1) 

Ρυράντοχα Διαχωρίςματα με ςφςτθμα ξθράσ δόμθςθσ με γυψοςανίδεσ. 

Καταςκευαςμζνα και εγκατεςτθμζνα ςφμωωνα με τουσ ιςχφοντεσ κανονιςμοφσ και διατάξεισ 

πυροπροςταςίασ, με αποδοχι από το Αρχθγείο του Ρυροςβεςτικοφ Σϊματοσ ωσ πυράντοχθ 

διαχωριςτικι καταςκευι με δείκτθ πυραντίςταςθσ 60 λεπτά, αποτελοφμενα και καταςκευαςμζνα με :  

 πυράντοχεσ γυψοςανίδεσ :  

-  τφπου F κατά ΕΛΟΤ EN 520:2005 ι  

- τφπου GKF κατά DIN 18180.  
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 μεταλλικό ςκελετό από μεταλλικά γαλβανιςμζνα προωίλ και εξαρτιματα κατά DIN 18181, 18182 

και 18183.  

 εςωτερικι πλιρωςθ - πυρινα με άκαυςτο κερμοθχομονωτικό υλικό με βάςθ ορυκτζσ ίνεσ, ωφλλα 

- πλάκεσ πετροβάμβακα / ορυκτοβάμβακα, κατάλλθλθσ πυκνότθτασ και πάχουσ για πυραντίςταςθ 

60 λεπτϊν.  

 κερμοδιογκοφμενθ ελαςτικι μαςτίχα - ταινία καπνοςτεγανότθτασ περιμετρικά του πυράντοχου 

διαχωρίςματοσ και των ανοιγμάτων όδευςθσ ςωλινων και καλωδιϊςεων, κατάλλθλου πάχουσ και 

ποιότθτασ για πυραντίςταςθ 60 λεπτϊν, για τθν πλιρθ ςωράγιςθ ςε περίπτωςθ πυρκαγιάσ.  

 κατάλλθλα και κάκε είδουσ εξαρτιματα, ςυνδετικά υλικά και ειδικά τεμάχια, (τελειϊματα, υλικά 

επικόλλθςθσ και ςυγκόλλθςθσ, βοθκθτικά υλικά / μικροχλικά, αρμοκάλυπτρα, γωνιακζσ 

ςυνδζςεισ, καλφπτρεσ κλπ) για τθν άρτια και αιςκθτικι ολοκλιρωςθ του ςυνόλου τθσ καταςκευισ.  

 αρμολόγθμα και επιδιόρκωςθ των ανωμαλιϊν και ωκορϊν των επιωανειϊν των γυψοςανίδων, 

ειδικι διαμόρωωςθ ςτισ κζςεισ θλεκτρομθχανολογικϊν ςτοιχείων, ςωλθνϊςεων και 

καλωδιϊςεων, ςυναρμογι των ςυςτθμάτων ξθράσ δόμθςθσ με τισ υωιςτάμενεσ καταςκευζσ, 

ωινίριςμα και αςτάρωμα των επιωανειϊν των γυψοςανίδων.  

 βαωι ςυνολικοφ πάχουσ ξθροφ υμζνα (dft) 80 μm τθσ επιωάνειασ των πυράντοχων 

διαχωριςμάτων με οικολογικό, πιςτοποιθμζνο, άοςμο πλαςτικό χρϊμα κατάλλθλο για εωαρμογι 

ςε επιωάνειεσ από γυψοςανίδα, το οποίο :  

-  κα πλθροί τα κριτιρια τθσ απόωαςθσ 2002/739/ΕΚ για τθν απονομι του οικολογικοφ ςιματοσ 

(ecolabel),  

- κα προςτατεφει το χριςτθ και το περιβάλλον κατά τθν εωαρμογι,  

-  δεν κα περιζχει ςτθ ςφνκεςι του βαρζα μζταλλα, επικίνδυνεσ ουςίεσ, αμμωνία, 

ωορμαλδεψδθ και αρωματικοφσ υδρογονάνκρακεσ,  

- κα χαρακτθρίηεται από ευκολία εωαρμογισ, υψθλι καλυπτικότθτα και απόδοςθ, άριςτεσ 

αντοχζσ ςτισ διεργαςίεσ κακαριςμοφ (πλφςιμο - κακάριςμα), αντοχι ςε κλιματολογικζσ 

καταπονιςεισ και ςχεδόν ανφπαρκτο πιτςίλιςμα κατά τθν εωαρμογι.  

Ο ωορζασ ςτιριξθσ των γυψοςανίδων κα ςτθριχκεί κατάλλθλα ςτο κλιμακοςτάςιο μετά από 

υπόδειξθ τθσ τεχνικισ υπθρεςίασ, κα γίνει πρόβλεψθ ϊςτε να τοποκετθκοφν κατάλλθλα οι 

απαραίτθτεσ πυράντοχεσ κφρεσ ϊςτε να μθν εμποδίηεται θ κυκλοωορία ςτουσ διαδρόμουσ και να 

τθροφνται οι ανάγκεσ για τθν αςωάλεια.  Τυχόν διάκενα κα πρζπει να πλθρωκοφν  κατάλλθλα ϊςτε να 

δθμιουργοφνται αυτοτελι πυροδιαμερίςματα. 

 Οι ποςότθτεσ των εν λόγω υλικϊν αναωζρονται ςτο αντίςτοιχο ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙΙ. Στθ τιμι 

περιλαμβάνονται επίςθσ όλα τα μικροχλικά κάκε υλικό ςτερζωςθσ/ςυγκόλλθςθσ/ςφνδεςθσ, κακϊσ και 

κάκε άλλο που δεν κατονομάηεται ρθτά αλλά είναι απαραίτθτο για τθν πλιρθ λειτουργία (όπωσ 

επικαλφψεισ, χρωματιςμοί και  θ αποκατάςταςθ ωκορϊν ςτουσ τοίχουσ και δάπεδα τοπικά, θ εργαςία 
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διανοίξεωσ αυλακιϊν και οπϊν και θ αποκατάςταςι τουσ, κακϊσ και κάκε άλλθ ςχετικι εργαςία 

πλιρουσ αποκατάςταςθσ, δοκιμϊν και παράδοςθσ ςε πλιρθ λειτουργία).  

 

17.   Αυτόματο - χειροκίνθτο κατάςβεςθσ τοπικισ εφαρμογισ (ΑΧΣΚΤΕ) 

Σφςτθμα τοπικισ κατάςβεςθσ κατάλλθλο για κατάςβεςθ μαγειρικϊν ελαίων και λιπϊν δθλαδι για 

πυρκαγιζσ κατθγορίασ Α και Β κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 2  και τθν πυροςβεςτικι διάταξθ 15/2014, κατάλλθλθσ 

χωρθτικότθτασ.   Ο πυροςβεςτιρασ κα ωζρει ςιμανςθ CE.   

 Στθν κουηίνα υπάρχει φοφςκα μικουσ 1,50 μ με ζναν αεραγωγό. Οι ςυςκευζσ που υπάρχουν 

είναι μαγειρικι εςτία με 6 μάτια και φοφρνοσ.  

Κα τοποκετθκεί ςφςτθμα  με φιάλθ wet chemical 9lt 25F, με 5 ακροφφςια κατάλλθλου τφπου.   

 Το Σφςτθμα κα  διακζτει Αυτόματθ & Χειροκίνθτθ Λειτουργία.    

Θ ανίχνευςθ τθσ πυρκαγιάσ πραγματοποιείται με χριςθ ενόσ πιςτοποιθμζνου UL/FM καλωδίου 

γραμμικισ ανίχνευςθσ κερμοκραςίασ (κερμοκραςιϊν ενεργοποίθςθσ 138oC, 180οC ι 250οC). Το 

καλϊδιο αυτό ςυνδζεται με ζναν πίνακα ελζγχου εωαρμογισ Wet Chemical ο οποίοσ ελζγχει τθν 

αυτόματθ λειτουργία του ςυςτιματοσ.  

ΛΕΛΤΟΥΓΛΑ ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ  

 Το καλϊδιο γραμμικισ ανίχνευςθσ κερμότθτασ δφναται να ανιχνεφςει  κερμότθτα ςε οποιο-

διποτε ςθμείο κακ’ όλο το μικοσ του. Το καλϊδιο αποτελείται από δφο αγωγοφσ ατομικά μονωμζνουσ 

με ζνα κερμικά ευαίςκθτο πολυμερζσ.  

Σε περίπτωςθ πυρκαγιάσ, κατά τθν αυτόματθ λειτουργία του ςυςτιματοσ, το καλϊδιο ανίχνευςθσ 

ενεργοποιείται και μεταδίδει ςιμα ςυναγερμοφ ςτον πίνακα ελζγχου εωαρμογισ Wet Chemical ο 

οποίοσ εκτελεί αμζςωσ ςυνεχι οπτικοακουςτικι ςιμανςθ ςυναγερμοφ.  

 Εν ςυνεχεία, μετά τθν πάροδο εργοςταςιακά ρυκμιςμζνθσ χρονοκακυςτζρθςθσ 40 δευτερολζπτων 

(detonator time delay) ο πίνακασ ενεργοποιεί τον πυροκροτθτι του κλείςτρου τθσ ωιάλθσ.  

 Θ κροφςθ του πυροκροτθτι του πυροςβεςτιρα ωκεί το ζμβολο του κλείςτρου με τζτοιο τρόπο 

ϊςτε το καταςβεςτικό υλικό αρχίηει να ρζει από το δοχείο του πυροςβεςτιρα μζςω Υδραυλικοφ 

δικτφου ςωλθνϊςεων χαλκοφ προσ ειδικοφ τφπου εκτοξευτιρεσ από τουσ οποίουσ  εκτοξεφεται ςε 

μορωι υδρονζωωςθσ ςτισ υπό προςταςία ςυςκευζσ- περιοχζσ τθσ κουηίνασ, καταςτζλλοντασ τθν 

πυρκαγιά. Θ εκτόξευςθ του καταςβεςτικοφ υλικοφ πραγματοποιείται ταυτόχρονα-παράλλθλα από 

όλουσ τουσ εκτοξευτιρεσ αποτρζποντασ τθν μετάδοςθ τθσ πυρκαγιάσ.  

 Ο πίνακασ  διακζτει ενςωματωμζνθ μπαταρία αυτονομίασ  90 λεπτϊν με πλιρεσ ωορτίο και 72 

ωρϊν ςε κατάςταςθ θρεμίασ, διαςωαλίηοντασ τθν ενεργοποίθςθ του ςυςτιματοσ ςε περίπτωςθ 

διακοπισ θλεκτρικοφ ρεφματοσ ςτο μαγειρείο.   

 Κακ’ όλθ τθν διάρκεια τθσ χρονοκακυςτζρθςθσ, θ οποία δφναται να ελαττωκεί θ να αυξθκεί από 

0-80sec, ο τελικόσ χριςτθσ μπορεί να ακυρϊςει τθν ενεργοποίθςθ του ςυςτιματοσ πιζηοντασ το  
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κομβίο ακφρωςθσ κατάςβεςθσ (Emergency Stop) ςε περίπτωςθ εςωαλμζνου ςυναγερμοφ 

ι κατάςβεςθσ τθσ πυρκαγιάσ με άλλα μζςα.  

Θ χειροκίνθτθ ενεργοποίθςθ του ςυςτιματοσ πραγματοποιείται ακολοφκωσ:  

1. Κομβίο κατάςβεςθσ «Press Here».  

2. Απομακρυςμζνο θλεκτρικό κομβίο. 

3. Απομακρυςμζνθ λαβι ςυρματόςχοινου – ςφνδεςθ με ζμβολο κλείςτρου.   

4. Το ζμβολο του κλείςτρου του πυροςβεςτιρα – χειροκίνθτθ ϊκθςθ.     

Οι ποςότθτεσ των εν λόγω υλικϊν αναωζρονται ςτο αντίςτοιχο ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙΙ. Στθν 

προςωερόμενθ τιμι κα περιλαμβάνονται επίςθσ όλα τα μικροχλικά κάκε υλικό 

ςτερζωςθσ/ςυγκόλλθςθσ/ςφνδεςθσ, κακϊσ και κάκε άλλο που δεν κατονομάηεται ρθτά αλλά είναι 

απαραίτθτο για τθν πλιρθ λειτουργία (όπωσ θ αποκατάςταςθ ωκορϊν ςτουσ τοίχουσ και δάπεδα 

τοπικά, θ εργαςία διανοίξεωσ αυλακιϊν και οπϊν και θ αποκατάςταςι τουσ, κακϊσ και κάκε άλλθ 

ςχετικι εργαςία πλιρουσ αποκατάςταςθσ, δοκιμϊν και παράδοςθσ ςε πλιρθ λειτουργία).  

 

18. Ρλινκοδομαί πάχουσ μιασ πλίνκου (μπατικαί) 

Ρλινκοδομαί πάχουσ μιασ πλίνκου (μπατικαί) διά διακζνων οπτοπλίνκων διαςτάςεων 19 Χ 9 Χ 6 

cm και αςβεςτοτςιμεντοκονιάματοσ 1 : 2 1/2 των 150 kg τςιμζντου ι τςιμεντοαςβεςτοκονιάματοσ των 

400 kg τςιμζντου και 0,1 m3 αςβζςτου. 

Οι ποςότθτεσ των εν λόγω υλικϊν αναωζρονται ςτο αντίςτοιχο ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙΙ. Στθν 

προςωερόμενθ τιμι κα περιλαμβάνονται επίςθσ όλα τα μικροχλικά κάκε υλικό 

ςτερζωςθσ/ςυγκόλλθςθσ/ςφνδεςθσ, κακϊσ και κάκε άλλο που δεν κατονομάηεται ρθτά αλλά είναι 

απαραίτθτο για τθν πλιρθ λειτουργία (όπωσ επικαλφψεισ, χρωματιςμοί και θ αποκατάςταςθ ωκορϊν 

ςτουσ τοίχουσ και δάπεδα τοπικά, θ εργαςία διανοίξεωσ αυλακιϊν και οπϊν και θ αποκατάςταςι τουσ, 

κακϊσ και κάκε άλλθ ςχετικι εργαςία πλιρουσ αποκατάςταςθσ, δοκιμϊν και παράδοςθσ ςε πλιρθ 

λειτουργία).  

 

19. Καταςκευι λεκάνθ αςφαλείασ ςτθν δεξαμενι πετρελαίου 

Για τθν καταςκευι τθσ δεξαμενισ πετρελαίου λεκάνθ αςωαλείασ, ςτεγανι ορκογωνικϊν 

διαςτάςεων 3,5 μ Χ 1,7μ, και φψουσ  0,6 μ πάχουσ 0,15μ., από ςκυρόδεμα κατθγορίασ C16/20 πλιρωσ 

εγκατεςτθμζνθ και ςυνδεδεμζνθ ςε πλιρθ λειτουργία. 

 Το τςιμζντο κα είναι πρόςωατθσ παραγωγισ, Portland, κακαρό και κα ςυμωωνεί με το πρότυπο 

ΕΛΟΤ ΕΝ 197 ι και το DIN 1164. Δεν κα χρθςιμοποιείται τςιμζντο θλικίασ πζραν των 3 μθνϊν. Το 

τςιμζντο που χρθςιμοποιείται κα είναι του ίδιου τφπου κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ των 

εργαςιϊν. 
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Σθμειϊνεται ότι πρϊτα κα απομακρυνκεί θ υωιςτάμενθ δεξαμενι ϊςτε να γίνει κακαριςμόσ τθσ 

επιωάνειασ και κα γίνουν οι απαραίτθτεσ ενζργειεσ ϊςτε να καταςκευαςτεί θ λεκάνθ (τοιχία και 

δάπεδο).  

Οι ποςότθτεσ των εν λόγω υλικϊν αναωζρονται ςτο αντίςτοιχο ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙΙ. Στθν 

προςωερόμενθ τιμι κα περιλαμβάνονται επίςθσ όλα τα μικροχλικά κάκε υλικό 

ςτερζωςθσ/ςυγκόλλθςθσ/ςφνδεςθσ, κακϊσ και κάκε άλλο που δεν κατονομάηεται ρθτά αλλά είναι 

απαραίτθτο για τθν πλιρθ λειτουργία (όπωσ επικαλφψεισ, χρωματιςμοί και θ αποκατάςταςθ ωκορϊν, 

θ εργαςία διανοίξεωσ αυλακιϊν και οπϊν και θ αποκατάςταςι τουσ, κακϊσ και κάκε άλλθ ςχετικι 

εργαςία πλιρουσ αποκατάςταςθσ, δοκιμϊν και παράδοςθσ ςε πλιρθ λειτουργία).  

 

20. Εκςκαφι και επαναπλιρωςθ χανδάκων υπόγειου δικτφου ςωλθνϊςεων με άμμο 

προελεφςεωσ λατομείου 

(α) Εκςκαωι χάνδακα για τθν τοποκζτθςθ ςωλθνϊςεων δικτφων πλάτουσ ορφγματοσ μικρότερου ι 

μζχρι 1,00 m και ςε βάκοσ μζχρι 1,00 m με οποιονδιποτε τρόπο ι μζςο εκςκαωισ και ςε κάκε είδοσ 

εδάωουσ. 

(β) Στρϊςεισ ζδραςθσ και εγκιβωτιςμόσ ςωλινων ΜΥΡΔ εντόσ ορφγματοσ με άμμο προζλευςθσ 

λατομείου, ςφμωωνα με τθν ΕΤΕΡ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωςθ ορυγμάτων υπογείων δικτφων''. 

Θ επιμζτρθςθ προκφπτει από τα προβλεπόμενα μζτρα ςωλθνϊςεων από τθν μελζτθ 

πυραςωάλειασ.  

Στο παρόν ςυμπεριλαμβάνεται θ ςυμπλιρωςθ του υπολοίπου όγκου του ορφγματοσ, μετά τθν 

τοποκζτθςθ και τον εγκιβωτιςμό τθσ ςωλινωςθσ, με τα προϊόντα τθσ εκςκαωισ και ςτρϊςθσ με άμμο 

λατομείου θ ςυμπίεςθ των ςτρϊςεων με χειρωνακτικά ι μθχανικά μζςα κακϊσ και θ ωορτοεκωόρτωςθ 

και μεταωορά των πλεοναηόντων προϊόντων εκςκαωισ ςε οποιαδιποτε απόςταςθ. 

Στθν προςωερόμενθ τιμι κα περιλαμβάνονται επίςθσ και κάκε άλλο που δεν κατονομάηεται ρθτά 

αλλά είναι απαραίτθτο για τθν πλιρθ λειτουργία  κακϊσ και κάκε άλλθ ςχετικι εργαςία πλιρουσ 

αποκατάςταςθσ, δοκιμϊν και παράδοςθσ ςε πλιρθ λειτουργία.  

 

ΡΑΑΤΘΘΣΘ   

Ο προςφζρων οικονομικόσ φορζασ υποχρεοφται με ποινι αποκλειςμοφ να υποβάλει με τθν τεχνικι 

προςφορά του ΥΡΕΥΚΥΝΘ ΔΘΛΩΣΘ τθσ παρ.4 του άρκρου 8 του Ν. 1599/1986 όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, 

ςε εφαρμογι των άρκρων 1 και 3 του Ν. 4250/26-03-2014 όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ςτθν οποία κα 

δθλϊνει τα εξισ:  

 Ρριν τθν υποβολι τθσ προςφοράσ του προζβθ ςε αυτοψία ςτον χϊρο και ζχει λάβει υπόψιν 

του τισ κτιριακζσ εγκαταςτάςεισ, τθ κζςθ και τα μεγζκθ των πυράντοχων κυρϊν και των υπό 

καταςκευι πυροδιαμεριςμάτων, τθ κζςθ και τθ διάταξθ του αντλιοςταςίου, τθ κζςθ των 

υφιςτάμενων ΡΦ και τθ μορφολογία του εδάφουσ. 
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 Οι όροι τθσ διακιρυξθσ είναι ανεπιφφλακτα αποδεκτοί.  

 Τα ςτοιχεία που αναφζρονται ςτθν προςφορά είναι αλθκι και ακριβι.  

 Σε οποιαδιποτε απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ για αναβολι, ακφρωςθ, ματαίωςθ του 

διαγωνιςμοφ παραιτείται από κάκε δικαίωμα αποηθμίωςθσ του.  

  Θ ςυμμετοχι του αφορά μια μόνο προςφορά ςτο πλαίςιο του εν λόγω διαγωνιςμοφ. 

 Θ τεχνικι προςφορά του ςυντάχκθκε ςφμφωνα με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ διακιρυξθσ τισ 

οποίεσ ζλαβε πλιρθ και ανεπιφφλακτθ γνϊςθ. 

                                                        

ΜΕΟΣ Β - ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟ ΑΝΤΛΚΕΛΜΕΝΟ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ- ΡΛΝΑΚΑΣ ΤΛΜΩΝ ΚΑΛ ΡΟΣΟΤΘΤΩΝ 

Χρθματοδότθςθ : Θ παροφςα ςφμβαςθ χρθματοδοτείται από το ΓΝΡΡ «ΚΑΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ», κατόπιν 
τθσ αρικ. 10555/19-12-2019 απόωαςθσ Διοικθτι 6θσ ΥΡΕ, με τθν οποία εγκρίκθκε θ ζκτακτθ 
επιχοριγθςθ του Νοςοκομείου μασ για τθ ςυγκεκριμζνθ προμικεια. 
Θ δαπάνθ για τθν εν λόγω ςφμβαςθ βαρφνει τθν με Κ.Α. : 9579 ςχετικι πίςτωςθ του προχπολογιςμοφ 
του οικονομικοφ ζτουσ 2020 του Φορζα. 

Εκτιμϊμενθ αξία ςφμβαςθσ ςε ευρϊ, χωρίσ ΦΡΑ:  116.935,48€ 

Εκτιμϊμενθ αξία ςφμβαςθσ ςε ευρϊ, με ΦΡΑ 24% :  145.000,00€ 

ΤΓΚΔΝΣΡΩΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ YΛIKΩΝ ΠΡΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ /ΔΡΓΑΙΩΝ 

Α/Α Ρεριγραφι Εργαςίασ Μονάδα Ροςότθτα 

Α ΥΛΛΚΑ     

1 Διευκυνςιοδοτθμζνοσ ωωτοθλεκτρικόσ ανιχνευτισ καπνοφ Τεμ. 300 

2 Διευκυνςιοδοτθμζνοσ κερμοδιαωορικόσ ανιχνευτισ Τεμ. 8 

3 
Διευκυνςιοδοτοφμενα Κομβία-μπουτόν Χειροκίνθτθσ 
ενεργοποίθςθσ-Αναγγελίασ Ρυρκαγιάσ  Τεμ. 17 

4 Διευκυνςιοδοτοφμενθ  ωαροςειρινα   Τεμ. 17 

5 Διευκυνςιοδοτοφμενοσ πίνακασ πυρανίχνευςθσ Τεμ. 1 

  υποπίνακασ αναγγελιασ πυρκαγιάσ Τεμ. 1 

6 Δίδυμο ωωτιςτικό αςωαλείασ Τεμ. 43 

7 Φωτιςτικό αςωαλείασ 18 W 'εξόδου' Τεμ. 13 

8 Καλϊδια  Αποκοπι 1 

9 Κομβίο stop Τεμ. 3 

10 Ανιχνευτισ εκρθκτικϊν μιγμάτων Τεμ. 2 

11 Αυτόματο - χειροκίνθτο ςφςτθμα ολικισ κατάκλιςθσ Τεμ. 3 

12 
Ρυροςβεςτικι ωωλεά επίτοιχθ ι χωνευτι με ζνα  
πυροςβεςτικό κρουνό Τεμ. 39 

13 Α 
Στακμόσ Ειδικϊν Ρυροςβεςτικϊν Εργαλείων και Μζςων 
(ΣΕΡΕΜ), πλιρθσ. Τφπου Α Τεμ. 13 

13 Β 
Στακμόσ Ειδικϊν Ρυροςβεςτικϊν Εργαλείων και Μζςων 
(ΣΕΡΕΜ),  πλιρθσ. Τφπου Β Τεμ. 4 

14 
Σιδθροςωλινασ γαλβανιςμζνοσ με ραωι Διαμζτρου 2 ins 
Ράχουσ 6,05 mm Μζτρο 500 
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15 
Θφρεσ μεταλλικζσ πυραςωαλείασ, ανοιγόμενεσ, 
μονόωυλλεσ. Θφρεσ πυραςωαλείασ Τεμ. 24 

16 Ρυράντοχοσ διαχωριςμόσ Αποκοπι 1 

17 Αυτόματο – χειροκίνθτο ςφςτθμα τοπικισ εωαρμογισ Τεμ. 1 

18 Ρλινκοδομζσ πάχουσ μιασ πλίνκου (μπατικζσ) τ.μ.  24 

19 Μπετόν C16/20  κ.μ. 1 

20 άμμο προελεφςεωσ λατομείου κ.μ. 70 

  
 

(Α) ΣΥΝΟΛΟ 
ΥΛΛΚΩΝ (με ΦΡΑ)   103.500,00   

Β  ΕΓΑΣΛΕΣ     

1 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ ΡΥΑΝΙΧΝΕΥΣΘΣ Αποκοπι 1 

2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ ΡΥΟΣΒΕΣΘΣ  Αποκοπι 1 

3 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΡΥΑΝΤΟΧΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Αποκοπι 1 

4 ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΑΣΙΕΣ Αποκοπι 1 

5 ΥΔΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΑΣΙΕΣ Αποκοπι 1 

6 ΕΓΑΣΙΕΣ ΧΩΜΑΤΟΥΓΙΚΕΣ Αποκοπι 1 

7 
ΕΓΑΣΙΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ( ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ-ΧΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 
ΡΥΟΔΙΑΜΕΙΣΜΑΤΩΝ) Αποκοπι 1 

8 Καταςκευι λεκάνθσ αςωαλείασ ςτθν δεξαμενι πετρελαίου Αποκοπι 1 

9 

Εκςκαωι και ςτρϊςεισ ζδραςθσ, εγκιβωτιςμόσ με άμμο 
προελεφςεωσ λατομείου υπογείων δικτφων ςωλθνϊςεων 
ςε κάκε είδοσ εδάωθ και επαναπλιρωςθ χανδάκων m3 270 

  
 

(Β) ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΓΑΣΛΩΝ (με 
ΦΡΑ)  41.500,00   

        

  
 

ΣΥΝΟΛΟ (Α)+ (Β) 
(με ΦΡΑ)    145.000,00   

 

 

Επιςθμαίνεται ότι απαιτείται θ κατάκεςθ αναλυτικισ οικονομικισ προςφοράσ ανά 
είδοσ/εργαςία, το ςφνολο των οποίων να μθν ξεπερνά τθν προχπολογιηόμενθ δαπάνθ, 
όπωσ κακορίηεται ςτον πίνακα.   

 

 

 

 

 

ΡΑΑΤΘΜΑ IΛ – ΤΟΡΟΓΑΦΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΚΤΙΙΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 

ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΓΑΜΜΕΝΕΣ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΡΑΕΜΒΑΣΕΩΝ ΡΟΥ ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΥΝ. 

Ζχουν καταχωρθκεί ωσ ςυνθμμζνα του διαγωνιςμοφ ςτθν διαδικτυακι πφλθ του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. :  
http://www.promitheus.gov.gr. 

 

         

http://www.promitheus.gov.gr/
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ΡΑΑΤΘΜΑ IΛΛ – Σχζδιο Σφμβαςθσ                 
 

 

 

 

 

 

ΤΜΒΑΗ ππ’αξηζκ. …../2020 

 

ΜΕΣΑΞΤ ΣΟΤ Γ.Ν.Π.Π. «ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ» 

ΚΑΙ 

ΣH ΕΣΑΙΡΕΙΑ…………………….. 

 

 

ΓΙΑ ΣΗΝ  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ……………………………….  

 

υμβατικού Σιμήματος ………………..€ συμπεριλαμβανομένου του Υ.Π.Α. 

 

. 
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                                                    ΤΜΒΑΗ ΤΠ. ΑΡΙΘ  …./2020 

 

τη Πάτρα σήμερα την ………….. του έτους 2020 οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι: 

 

Αφενός 

Σο Γενικό Νοσοκομείο ‘’ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ’’  που εδρεύει στη Πάτρα και εκπροσωπείται νόμιμα για 

την υπογραφή της παρούσας από τον Διοικητή του Νοσοκομείου, κ. Αθανασόπουλο Παύλο του 

Ιωάννη και το οποίο στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «η Αναθέτουσα Αρχή» 

 

και αφετέρου 

 

Η εταιρεία με την επωνυμία ………. που εδρεύει στην ……… ., έχει ΑΥΜ ………. υπάγεται στη ΔΟΤ: 

……………. και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κο……………. …………………………………., και η 

οποία στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «ο Προμηθευτής», 

 

Λαμβάνοντας υπόψη : 

1) Σην αριθ…. ./2020 διακήρυξη 

2) Σην αριθ………… προσφορά του Προμηθευτή,  

3) Σην αριθ ………………….. απόφαση Δ.. της Αναθέτουσας Αρχής για την κατακύρωση της 

υπηρεσίας στον προμηθευτή,  

υμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: 

 

ΑΡΘΡΟ 1. ΟΡΙΜΟΙ 

Αντίκλητος: Σο πρόσωπο που ο ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ με έγγραφη δήλωσή του, στην οποία 

περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, 

αριθμός τηλεφώνου, fax, κλπ.) ορίζει ως υπεύθυνο για τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας της 

Αναθέτουσας Αρχής με αυτόν και αυτός με υπεύθυνη δήλωσή του αποδέχθηκε το διορισμό αυτό. 

Διοικητική εντολή: οιαδήποτε οδηγία ή εντολή δίδεται γραπτώς από την Αναθέτουσα Αρχή ή την 

Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής  στον Προμηθευτή  σχετικά με την υλοποίηση της 

προμήθειας. 

 

Έγγραφο: κάθε χειρόγραφη, δακτυλογραφημένη ή έντυπη ειδοποίηση, εντολή ή οδηγία ή 

πιστοποιητικό που εκδίδεται βάσει της ύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των τηλετυπιών, των 

τηλεγραφημάτων και των τηλεομοιοτυπιών. 

Προμήθεια: …………………….., όπως εξειδικεύεται στη ύμβαση. 

Ημερομηνία έναρξης ισχύος της σύμβασης:  …………..  Ημέρα: ………….. 

Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής (ΕΠΠ): Σο αρμόδιο συλλογικό όργανο που ορίζεται 

από την Αναθέτουσα Αρχή, με βασικές αρμοδιότητες την επίβλεψη για την καλή εκτέλεση των 

όρων της σύμβασης του έργου και την παραλαβή της προμήθειας  (τμηματική – οριστική). 

Παραδοτέα: Όλα τα ενδιάμεσα ή τελικά προϊόντα που ο Προμηθευτής θα παραδώσει ή οφείλει να 

παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με τη ύμβαση. 
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Προθεσμίες: τα αναφερόμενα στη ύμβαση χρονικά διαστήματα σε Ημέρες, που αρχίζουν να 

υπολογίζονται από την επομένη της πράξης, ενέργειας ή γεγονότος που ορίζεται στη ύμβαση ως 

αφετηρία. Όταν η τελευταία ημέρα του χρονικού διαστήματος συμπίπτει με μη εργάσιμη ημέρα, η 

προθεσμία λήγει στο τέλος της πρώτης εργάσιμης ημέρας μετά την τελευταία ημέρα του χρονικού 

διαστήματος. 

Προσφορά: η αριθ…………. προσφορά του Προμηθευτή προς την Αναθέτουσα Αρχή. 

ύμβαση: η παρούσα συμφωνία που συνάπτουν και υπογράφουν τα συμβαλλόμενα μέρη για 

την εκτέλεση της προμήθειας, όπως είναι δυνατό να τροποποιηθεί ή συμπληρωθεί. 

υμβατικά τεύχη : Σα τεύχη της ύμβασης μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Προμηθευτή, 

καθώς και όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συμπληρώνουν και περιλαμβάνουν κατά σειρά 

ισχύος : α) τη ύμβαση, β) τη Διακήρυξη, γ) την Προσφορά του Προμηθευτή.. 

υμβατικό τίμημα: ……………………………………….   

 

ΑΡΘΡΟ 2:ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΗ ΠΑΡΟΤΑ ΤΜΒΑΗ 

Με την παρούσα, η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει και ο Προμηθευτής αναλαμβάνει, έναντι της 

αμοιβής που αναφέρεται πιο κάτω στην παρούσα, την υλοποίηση της προμήθειας 
«…..……………………..». Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την προσφορά του 

Προμηθευτή, σε συνδυασμό με τους όρους της ……… διακήρυξης και την υπ’ αριθμ. 

…………απόφαση Δ..  κατακύρωσης της Αναθέτουσας Αρχής. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΗ ΤΜΒΑΗ – ΦΡΟΝΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 

Η συνολική διάρκεια υλοποίησης της ύμβασης ορίζεται σε ……………. μήνες, ήτοι από 

…………..έως……………...Η παράδοση των ειδών θα πραγματοποιείται εντός δέκα ημερών από τη 

σχετική παραγγελία. 

 

ΑΡΘΡΟ 4.  ΑΜΟΙΒΗ – ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΨΜΗ 

Η αμοιβή που θα καταβληθεί από την Αναθέτουσα Αρχή στον Προμηθευτή  ανέρχεται στο ποσό 

των …………………………………… Ο Προμηθευτής αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης 

θεωρώντας το συμβατικό αντάλλαγμα επαρκές, νόμιμο και εύλογο για την εκτέλεση του 

αντικειμένου της παρούσας μετά από συνολική έρευνα που πραγματοποίησε πριν την κατάθεση 

της προσφοράς του. το τίμημα περιλαμβάνονται όλες οι ενδεχόμενες αμοιβές τρίτων καθώς και 

οι δαπάνες του προμηθευτή για την εκτέλεση της προμήθειας, χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση 

του Νοσοκομείου. Η πληρωμή της αξίας των προϊόντων/ υλικών στον Προμηθευτή θα γίνει 

τμηματικά σύμφωνα με το πλάνο τμηματικών παραδόσεων που ορίζεται στο άρθρο 3 της 

παρούσας και με τμηματική εξόφληση της συμβατικής αξίας που αναλογεί στο εκάστοτε 

παραδοθέν τμήμα μετά την οριστική παραλαβή του τμήματος αυτού.  Οι πληρωμές θα γίνονται 

σε ευρώ με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται 

από τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού προβλέπεται από τα έγραφα 

της σύμβασης και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση 

των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων. Για την πληρωμή του Αναδόχου εφαρμόζονται και ισχύουν 

οι προβλεπόμενες διατάξεις του Ν. 4152/2013 (ΥΕΚ Α/107/09-05-2013). Ο Προμηθευτής βαρύνεται 

με τις νόμιμες κρατήσεις επί του τιμήματος των υπηρεσιών και των ειδών. Οι κρατήσεις που 

διενεργούνται είναι οι ακόλουθες: 

i)Τπέρ των Οργανισμών Χυχικής Τγείας (2% επί της αξίας του τιμολογίου της σύμβασης μετά την 

αφαίρεση του ΥΠΑ και κάθε άλλου παρακρατούμενου ποσού υπέρ τρίτων), η οποία εισήχθη με 

το άρθρο 3 παρ. ββ (μετά την αναρίθμηση μέσω του Ν. 3846/2010, άρθρο 24) εδάφιο ε του 

Ν.3580/2007, και επανεμφανίζεται στο άρθρο 24&6 Ν. 38424/2010 (ΥΕΚ 2424Α/11-5-2010): 2,00%.  
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ii) Κράτηση 0,07% για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων υμβάσεων η οποία επιβαρύνεται με το νόμιμο τέλος χαρτοσήμου 3% και της επ’ αυτού 

εισφοράς υπέρ ΟΓΑ 20% ως και κάθε άλλη τυχόν προβλεπόμενη νόμιμη επιβάρυνση. 

 iii) Κατά την πληρωμή του τιμήματος παρακρατείται φόρος εισοδήματος:  

 4% για αγαθά 

• 8% για υπηρεσίες 

• 20% σε ελεύθερους επαγγελματίες 

 επί του καθαρού ποσού. 

 iv) Κράτηση σε ποσοστό 0,02% επί της συμβατικής αξίας (πλην ΥΠΑ) υπέρ του Δημοσίου, που 

παρακρατείται από την αναθέτουσα αρχή κατά την κάθε πληρωμή στο όνομα και για 

λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων υμβάσεων και Προμηθειών.  

v) Κράτηση σε ποσοστό 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων 

και κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής 

Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016). 

Όλα τα τιμήματα της παρούσας ύμβασης (συνολικά και τιμές μονάδος), παραμένουν σταθερά 

και δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση ή αύξηση έως την συμβατική ημερομηνία ολοκλήρωσης 

της προμήθειας. 

 

ΑΡΘΡΟ 5. ΕΓΓΤΗΗ ΚΑΛΗ ΕΚΣΕΛΕΗ  

Για την καλή εκτέλεση της παρούσας, ο Προμηθευτής  κατέθεσε στην Αναθέτουσα Αρχή τη με 

αριθμό …………………………. εγγυητική επιστολή της …………….. ΣΡΑΠΕΖΑ, ποσού 

…………………….. ευρώ (………………. €) (5% της συμφωνούμενης με την παρούσα αμοιβής του 

Προμηθευτή, χωρίς τον φόρο προστιθέμενης αξίας), ισχύος μέχρι την επιστροφή της. 

 

ΑΡΘΡΟ 6. ΤΠΟΦΡΕΨΕΙ ΑΝΑΔΟΦΟΤ 

Καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της προμήθειας, ο Προμηθευτής θα πρέπει να συνεργάζεται 

στενά με την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε 

παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση της προμήθειας. 

Απαγορεύεται στον Προμηθευτή να αναθέσει σε τρίτους οποιεσδήποτε υπευθυνότητες και 

ευθύνες, που απορρέουν για αυτόν από την παρούσα. 

Ο προμηθευτής καθ’ όλη την διάρκεια της σύμβασης οφείλει να τηρεί τις υποχρεώσεις στους 

τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, συλλογικές συμβάσεις, 

που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς 

διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου. 

 

ΑΡΘΡΟ 7. ΑΝΨΣΕΡΑ ΒΙΑ 

Σα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους 

υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. 

Ο Προμηθευτής, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε 

γεγονός που εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί 

προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής 

προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα 

αποδεικτικά στοιχεία. 

 

ΑΡΘΡΟ 8. ΑΝΑΣΟΛΗ – ΚΑΣΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΛΤΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει την εφαρμογή μέρους ή του συνόλου της 

παρούσας με έγγραφη γνωστοποίηση στον Προμηθευτή  σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ν. 
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4412/2016 άρθρο 133. την γνωστοποίηση αυτή προσδιορίζονται οι λόγοι που καθιστούν 

αναγκαία την αναστολή, η ημερομηνία έναρξης της καθώς και η πιθανολογούμενη διάρκεια της. 

Από την ημερομηνία έναρξης της αναστολής ο  Προμηθευτής απαλλάσσεται εκείνων των 

συμβατικών υποχρεώσεων η εκπλήρωση των οποίων έχει ανασταλεί. 

ε περίπτωση λύσης ή πτώχευσης του Προμηθευτή  που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας ή 

θέσης της περιουσίας αυτού σε αναγκαστική διαχείριση, τότε η παρούσα σύμβαση λύεται 

αυτοδίκαια από την ημέρα επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων. ε τέτοια περίπτωση καταπίπτουν 

υπέρ του Δημοσίου και η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που προβλέπεται στην παρούσα. 

Σροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 

132 του Ν. 4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 9. ΕΚΣΕΛΕΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 202 του Ν. 

4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 10. ΛΟΙΠΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ 

Ο Ν. 4412/2016, η αριθ……….. διακήρυξη του σχετικού διαγωνισμού και η αριθ………κατατεθείσα 

προσφορά του Προμηθευτή αποτελούν συμπληρωματικά της παρούσας σύμβασης συμβατικά 

τεύχη. ε περίπτωση ασάφειας ή διαφορετικής ρύθμισης μεταξύ των συμβατικών τευχών , η σειρά 

προτεραιότητας και ισχύος είναι η ακόλουθη: 

α) Η παρούσα σύμβαση 

β) Ο Ν. 4412/2016 

γ) Η διακήρυξη του διαγωνισμού 

δ) Η προσφορά του Προμηθευτή 

Για τα θέματα που καθορίζονται στην παρούσα, κανένα συναφές κείμενο ή έγγραφο ή στοιχείο 

προϋπάρχον αυτής δεν έχει οποιαδήποτε ισχύ ή μπορεί να ληφθεί υπ΄ όψη για την ερμηνεία των 

όρων της παρούσας, εκτός αν ρητώς καθορίζεται διαφορετικά στη παρούσα σύμβαση. 

 

ΑΡΘΡΟ 11. ΕΥΑΡΜΟΣΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΥΟΡΨΝ 

Ο Προμηθευτής  και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν κάθε διαφορά που 

τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος της σύμβασης που θα 

υπογραφεί, με βάση της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. 

Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριμένα τα 

δικαστήρια Πατρών, σύμφωνα με το άρθρο 175 Ν. 4412/2016. 

Ε ΠΙΣΨΗ ΣΨΝ ΑΝΨΣΕΡΨ συνετάγη το παρόν σε δύο πρωτότυπα, ένα έλαβε έκαστο 

συμβαλλόμενο μέρος. 

 

                                                     ΣΑ ΤΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

 

ΓΙΑ ΣΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΨΝ ΠΑΣΡΨΝ                                      ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΣΑΙΡΕΙΑ 

 « ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ »  

 

 ΠΑΤΛΟ Ι. ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ 
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ΡΑΑΤΘΜΑ ΛV –ΤΕΥΔ 
(Σο παρόν Συποποιθμζνο Ζντυπο Τπεφκυνθσ Διλωςθσ αναρτάται και ςε επεξεργάςιμθ μορφι 
προκειμζνου να ςυντάξουν οι οικονομικοί φορείσ τθ ςχετικι απάντθςθ τουσ)  

ΤΥΡΟΡΟΛΘΜΕΝΟ ΕΝΤΥΡΟ ΥΡΕΥΚΥΝΘΣ ΔΘΛΩΣΘΣ (TEΥΔ) 

*άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)+ 

 για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν 

Μζροσ Λ: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ανακζτουςα αρχι/ανακζτοντα φορζαi  και τθ διαδικαςία 
ανάκεςθσ 

Ραροχι πλθροφοριϊν δθμοςίευςθσ ςε εκνικό επίπεδο, με τισ οποίεσ είναι δυνατι θ 
αδιαμφιςβιτθτθ ταυτοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Α: Ονομαςία, διεφκυνςθ και ςτοιχεία επικοινωνίασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ (αα) 
- Ονομαςία: Γενικό Νοςοκομείο Ραίδων Ρατρϊν «ΚΑΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ» 
- Κωδικόσ  Ανακζτουςασ Αρχισ / Ανακζτοντα Φορζα ΚΘΜΔΘΣ : 99221934 
- Ταχυδρομικι διεφκυνςθ / Ρόλθ / Ταχ. Κωδικόσ: Ερυκροφ Σταυροφ 40/Ράτρα/26331 
- Αρμόδιοσ για πλθροωορίεσ: Μαρία Σγοφρου 
- Τθλζωωνο: 2610635141 
- Θλ. ταχυδρομείο: promithies.karaman@gmail.com  

Β: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 
- Τίτλοσ ι ςφντομθ περιγραωι τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνου του ςχετικοφ 
CPV): προμικεια ανταλλακτικϊν Ρυρανίχνευςθσ και Ρυρόςβεςθσ και υπθρεςίασ αποκατάςταςθσ 
προβλθμάτων Ρυραςωάλειασ για τθν χοριγθςθ πιςτοποιθτικοφ πυραςωάλειασ ςτο κτίριο του 
Νοςοκομείου/ CPV : 35111400-9/εξοπλιςμόσ πυραςωάλειασ και 45343100-4/εργαςίεσ 
πυροπροςταςίασ. 
- Θ ςφμβαςθ είναι μικτι και αναωζρεται ςε: ΡΟΜΘΘΕΙΑ YΛΙΚΩΝ και ΕΓΑΣΙΕΣ 

- Αρικμόσ αναωοράσ που αποδίδεται ςτον ωάκελο από τθν ανακζτουςα αρχι : 5/2020 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΡΟΛΟΙΡΕΣ ΡΛΘΟΦΟΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΘΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΡΛΘΩΘΟΥΝ ΑΡΟ 
ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΕΑ  
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Μζροσ II: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Α: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Στοιχεία αναγνώριςθσ: 
Απάντθςθ: 

Ρλιρθσ Επωνυμία: [   ] 

Αρικμόσ ωορολογικοφ μθτρϊου (ΑΦΜ): 
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ ςτθ χϊρα εγκατάςταςθσ 
του οικονομικοφ ωορζα, αναωζρετε άλλον 
εκνικό αρικμό ταυτοποίθςθσ, εωόςον 
απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Αρμόδιοσ ι αρμόδιοιii : 
Τθλζωωνο: 
Θλ. ταχυδρομείο: 
Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ 
δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): 

*……+ 
*……+ 
*……+ 
*……+ 

Γενικζσ πλθροφορίεσ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ ωορζασ είναι πολφ μικρι, μικρι 
ι μεςαία επιχείρθςθiii; 

 

Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ ωορζασ είναι 
εγγεγραμμζνοσ ςε επίςθμο κατάλογο/Μθτρϊο 
εγκεκριμζνων οικονομικϊν ωορζων ι διακζτει 
ιςοδφναμο πιςτοποιθτικό (π.χ. βάςει εκνικοφ 
ςυςτιματοσ (προ)επιλογισ); 

*+ Ναι *+ Πχι *+ Άνευ αντικειμζνου 

Εάν ναι: 
Απαντιςτε ςτα υπόλοιπα τμιματα τθσ 
παροφςασ ενότθτασ, ςτθν ενότθτα Β και, όπου 
απαιτείται, ςτθν ενότθτα Γ του παρόντοσ 
μζρουσ, ςυμπλθρϊςτε το μζροσ V κατά 
περίπτωςθ, και ςε κάκε περίπτωςθ 
ςυμπλθρϊςτε και υπογράψτε το μζροσ VI.  
α) Αναωζρετε τθν ονομαςία του καταλόγου ι 
του πιςτοποιθτικοφ και τον ςχετικό αρικμό 
εγγραωισ ι πιςτοποίθςθσ, κατά περίπτωςθ: 
β) Εάν το πιςτοποιθτικό εγγραωισ ι θ 
πιςτοποίθςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναωζρετε: 
γ) Αναωζρετε τα δικαιολογθτικά ςτα οποία 
βαςίηεται θ εγγραωι ι θ πιςτοποίθςθ και, 
κατά περίπτωςθ, τθν κατάταξθ ςτον επίςθμο 
κατάλογοiv: 
δ) Θ εγγραωι ι θ πιςτοποίθςθ καλφπτει όλα 
τα απαιτοφμενα κριτιρια επιλογισ; 
Εάν όχι: 
Επιπροςκζτωσ, ςυμπλθρϊςτε τισ 
πλθροφορίεσ που λείπουν ςτο μζροσ IV, 
ενότθτεσ Α, Β, Γ, ι Δ κατά περίπτωςθ ΜΟΝΟ 
εφόςον αυτό απαιτείται ςτθ ςχετικι 
διακιρυξθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ: 
ε) Ο οικονομικόσ ωορζασ κα είναι ςε κζςθ να 

 
 
 
 
 
 
 
α) *……+ 
 
 
β) (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):*……+*……+*……+*……+ 
γ) *……+ 
 
 
 
δ) *+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
ε) *+ Ναι *+ Πχι 
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προςκομίςει βεβαίωςθ πλθρωμισ ειςωορϊν 
κοινωνικισ αςωάλιςθσ και ωόρων ι να 
παράςχει πλθροωορίεσ που κα δίνουν τθ 
δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον 
ανακζτοντα ωορζα να τθ λάβει απευκείασ 
μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων 
ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται 
δωρεάν; 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναωζρετε:  

 
 
 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): 
*……+*……+*……+*……+ 

Τρόποσ ςυμμετοχισ: 
Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ ωορζασ ςυμμετζχει ςτθ 
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ από 
κοινοφ με άλλουσv; 

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν ναι, μεριμνιςτε για τθν υποβολι χωριςτοφ εντφπου ΣΕΤΔ από τουσ άλλουσ εμπλεκόμενουσ 
οικονομικοφσ φορείσ. 

Εάν ναι: 
α) Αναωζρετε τον ρόλο του οικονομικοφ 
ωορζα ςτθν ζνωςθ ι κοινοπραξία   
(επικεωαλισ, υπεφκυνοσ για ςυγκεκριμζνα 
κακικοντα …): 
β) Ρροςδιορίςτε τουσ άλλουσ οικονομικοφσ 
ωορείσ που ςυμμετζχουν από κοινοφ ςτθ 
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 
γ) Κατά περίπτωςθ, επωνυμία τθσ 
ςυμμετζχουςασ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ. 

 
α) *……+ 
 
 
 
β) *……+ 
 
 
γ) *……+ 

Τμιματα Απάντθςθ: 

Κατά περίπτωςθ, αναωορά του τμιματοσ  ι 
των τμθμάτων για τα οποία ο οικονομικόσ 
ωορζασ επικυμεί να υποβάλει προςωορά. 

[   ] 
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Β: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ του οικονομικοφ φορζα 

Κατά περίπτωςθ, αναφζρετε το όνομα και τθ διεφκυνςθ του προςϊπου ι των προςϊπων που είναι 
αρμόδια/εξουςιοδοτθμζνα να εκπροςωποφν τον οικονομικό φορζα για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ 
διαδικαςίασ ανάκεςθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Εκπροςώπθςθ, εάν υπάρχει: Απάντθςθ: 

Ονοματεπϊνυμο 
ςυνοδευόμενο από τθν θμερομθνία και τον 
τόπο γζννθςθσ εωόςον απαιτείται: 

*……+ 
*……+ 

Θζςθ/Ενεργϊν υπό τθν ιδιότθτα *……+ 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Τθλζωωνο: *……+ 

Θλ. ταχυδρομείο: *……+ 

Εάν χρειάηεται, δϊςτε λεπτομερι ςτοιχεία 
ςχετικά με τθν εκπροςϊπθςθ (τισ μορωζσ τθσ, 
τθν ζκταςθ, τον ςκοπό …): 

*……+ 
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Γ: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ ςτιριξθ ςτισ ικανότθτεσ άλλων ΦΟΕΩΝvi  

Στιριξθ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ ωορζασ ςτθρίηεται ςτισ 
ικανότθτεσ άλλων οικονομικϊν ωορζων 
προκειμζνου να ανταποκρικεί ςτα κριτιρια 
επιλογισ που κακορίηονται ςτο μζροσ IV και 
ςτα (τυχόν) κριτιρια και κανόνεσ που 
κακορίηονται ςτο μζροσ V κατωτζρω;  

*+Ναι *+Πχι 

Εάν ναι, επιςυνάψτε χωριςτό ζντυπο ΣΕΤΔ με τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ 
ενότθτεσ Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ, για κάκε ζνα από τουσ ςχετικοφσ 
φορείσ, δεόντωσ ςυμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο από τουσ νομίμουσ εκπροςϊπουσ αυτϊν.  

Επιςθμαίνεται ότι κα πρζπει να περιλαμβάνονται επίςθσ το τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ υπθρεςίεσ, 
είτε ανικουν απευκείασ ςτθν επιχείρθςθ του οικονομικοφ φορζα είτε όχι, ιδίωσ οι υπεφκυνοι για τον 
ζλεγχο τθσ ποιότθτασ και, όταν πρόκειται για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων, το τεχνικό προςωπικό ι οι 
τεχνικζσ υπθρεςίεσ που κα ζχει ςτθ διάκεςι του ο οικονομικόσ φορζασ για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.  

Εφόςον είναι ςχετικζσ για τθν ειδικι ικανότθτα ι ικανότθτεσ ςτισ οποίεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ 
φορζασ, παρακαλείςκε να ςυμπεριλάβετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τα μζρθ IV 
και V για κάκε ζνα από τουσ οικονομικοφσ φορείσ. 
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Μζροσ III: Λόγοι αποκλειςμοφ 

Α: Λόγοι αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσvii 

Στο άρκρο 73 παρ. 1 ορίηονται οι ακόλουκοι λόγοι αποκλειςμοφ: 

1. ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθviii· 

2. δωροδοκίαix,x· 

3. απάτθxi· 

4. τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσxii· 

5. νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασxiii· 

6. παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπωνxiv. 

Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ: Απάντθςθ: 

Υπάρχει αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ 
εισ βάροσ του οικονομικοφ φορζα ι 
οποιουδιποτε προςϊπουxv το οποίο είναι 
μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι 
εποπτικοφ του οργάνου ι ζχει εξουςία 
εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποωάςεων ι ελζγχου 
ςε αυτό για ζναν από τουσ λόγουσ που 
παρατίκενται ανωτζρω (ςθμεία 1-6), ι 
καταδικαςτικι απόωαςθ θ οποία ζχει εκδοκεί 
πριν από πζντε ζτθ κατά το μζγιςτο ι ςτθν 
οποία ζχει οριςτεί απευκείασ περίοδοσ 
αποκλειςμοφ που εξακολουκεί να ιςχφει;  

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι 
διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι 
ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 
*……+*……+*……+*……+xvi 

Εάν ναι, αναωζρετεxvii: 
α) Θμερομθνία τθσ καταδικαςτικισ απόωαςθσ 
προςδιορίηοντασ ποιο από τα ςθμεία 1 ζωσ 6 
αωορά και τον λόγο ι τουσ λόγουσ τθσ 
καταδίκθσ, 
β) Ρροςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί * +· 
γ) Εάν ορίηεται απευκείασ ςτθν 
καταδικαςτικι απόφαςθ: 

 
α) Θμερομθνία:*   +,  
ςθμείο-(-α): *   +,  
λόγοσ(-οι):*   + 
 
β) *……+ 
γ) Διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ *……+ 
και ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) *   + 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι 
διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι 
ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 
*……+*……+*……+*……+xviii 

Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόωαςθσ, ο 
οικονομικόσ ωορζασ ζχει λάβει μζτρα που να 
αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν 
φπαρξθ ςχετικοφ λόγου αποκλειςμοφ 

(«αυτοκάθαρση»)xix; 

*+ Ναι *+ Πχι  
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Εάν ναι, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιωκθκανxx: 
 
 

*……+ 
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Β: Λόγοι που ςχετίηονται με τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ  

Πλθρωμι φόρων ι ειςφορών κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ: 

 Απάντθςθ: 

1) Ο οικονομικόσ ωορζασ ζχει εκπλθρϊςει όλεσ 
τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν 
πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσxxi, ςτθν Ελλάδα και ςτθ χϊρα ςτθν 
οποία είναι τυχόν εγκατεςτθμζνοσ ; 

*+ Ναι *+ Πχι  

 
 
 
Εάν όχι αναωζρετε:  
α) Χϊρα ι κράτοσ μζλοσ για το οποίο 
πρόκειται: 
β) Ροιο είναι το ςχετικό ποςό; 
γ)Ρωσ διαπιςτϊκθκε θ ακζτθςθ των 
υποχρεϊςεων; 
1) Μζςω δικαςτικισ ι διοικθτικισ απόωαςθσ; 
- Θ εν λόγω απόωαςθ είναι τελεςίδικθ και 
δεςμευτικι; 
- Αναωζρατε τθν θμερομθνία καταδίκθσ ι 
ζκδοςθσ απόωαςθσ 
- Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόωαςθσ, 
εωόςον ορίηεται απευκείασ ςε αυτιν, τθ 
διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ: 
2) Με άλλα μζςα;  Διευκρινίςτε: 
δ) Ο οικονομικόσ ωορζασ ζχει εκπλθρϊςει τισ 
υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ 
ωόρουσ ι τισ ειςωορζσ κοινωνικισ αςωάλιςθσ 
που οωείλει ςυμπεριλαμβανόμενων  κατά 
περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των 
προςτίμων, είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό 
διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ ;xxii 

ΦΟΟΛ 
 

ΕΛΣΦΟΕΣ 
ΚΟΛΝΩΝΛΚΘΣ 
ΑΣΦΑΛΛΣΘΣ 

 
α)*……+· 
 
β)*……+ 
 
 
γ.1) *+ Ναι *+ Πχι  
-*+ Ναι *+ Πχι  
 
-*……+· 
 
-*……+· 
 
 
γ.2)*……+· 
δ) *+ Ναι *+ Πχι  
Εάν ναι, να 
αναωερκοφν 
λεπτομερείσ 
πλθροωορίεσ 
*……+ 

 
α)*……+· 
 
β)*……+ 
 
 
γ.1) *+ Ναι *+ Πχι  
-*+ Ναι *+ Πχι  
 
-*……+· 
 
-*……+· 
 
 
γ.2)*……+· 
δ) *+ Ναι *+ Πχι  
Εάν ναι, να 
αναωερκοφν 
λεπτομερείσ 
πλθροωορίεσ 
*……+ 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν 
καταβολι των φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): xxiii 
*……+*……+*……+ 
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Γ: Λόγοι που ςχετίηονται με αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι επαγγελματικό παράπτωμα 

Πλθροφορίεσ ςχετικά με πικανι 
αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι 
επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ ωορζασ ζχει, εν γνϊςει του, 
ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του ςτουσ τομείσ 
του περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και 
εργατικοφ δικαίουxxiv; 

*+ Ναι *+ Πχι 

 
 
Εάν ναι, ο οικονομικόσ ωορζασ ζχει λάβει 
μζτρα που να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του 
παρά τθν φπαρξθ αυτοφ του λόγου 
αποκλειςμοφ («αυτοκάκαρςθ»); 
*+ Ναι *+ Πχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιωκθκαν: *…….............+ 

Βρίςκεται ο οικονομικόσ ωορζασ ςε 
οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ 
καταςτάςεισxxv : 
α) πτϊχευςθ, ι  
β) διαδικαςία εξυγίανςθσ, ι 
γ) ειδικι εκκακάριςθ, ι 
δ) αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι 
από το δικαςτιριο, ι 
ε) ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 
ςυμβιβαςμοφ, ι  
ςτ) αναςτολι επιχειρθματικϊν 
δραςτθριοτιτων, ι  
η) ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ 
προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία 
προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου 
Εάν ναι: 
- Ραρακζςτε λεπτομερι ςτοιχεία: 
- Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ 
ωςτόςο ο οικονομικόσ ωορζασ, κα δφναται να 
εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβανόμενθσ υπόψθ 
τθσ εωαρμοςτζασ εκνικισ νομοκεςίασ και των 
μζτρων ςχετικά με τθ ςυνζχιςθ τθσ 
επιχειρθματικισ του λειτουργίασ υπό αυτζσ τισ 
περιςτάςεισxxvi  
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναωζρετε: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-[.......................] 
-[.......................] 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 



 

Σελίδα 75 

Μζροσ IV: Κριτιρια επιλογισ 

Α: Καταλλθλότθτα 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να  παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ ζχουν 
προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

Καταλλθλότθτα Απάντθςθ 
Ο οικονομικόσ φορζασ είναι εγγεγραμμζνοσ ςτα 
ςχετικά επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα που 
τθροφνται ςτθν Ελλάδα ι ςτο κράτοσ μζλοσ 
εγκατάςταςισxxvii

; του: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*…+ 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):  
*……+*……+*……+ 
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Μζροσ VI: Τελικζσ δθλϊςεισ 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι τα ςτοιχεία που ζχω αναφζρει ςφμφωνα με τα μζρθ Ι 
– IV ανωτζρω είναι ακριβι και ορκά και ότι ζχω πλιρθ επίγνωςθ των ςυνεπειϊν ςε περίπτωςθ 
ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων. 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι είμαι ςε κζςθ, κατόπιν αιτιματοσ και χωρίσ 
κακυςτζρθςθ, να προςκομίςω τα πιςτοποιθτικά και τισ λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων που 
αναφζρονταιxxviii, εκτόσ εάν : 

α) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει τθ δυνατότθτα να λάβει τα ςχετικά δικαιολογθτικά 
απευκείασ με πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται 
δωρεάνxxix. 

β) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχουν ιδθ ςτθν κατοχι τουσ τα ςχετικά ζγγραφα. 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ δίδω επιςιμωσ τθ ςυγκατάκεςι μου ςτ... *προςδιοριςμόσ τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ ι του ανακζτοντα φορζα, όπωσ κακορίηεται ςτο μζροσ Ι, ενότθτα Α+, προκειμζνου να αποκτιςει 
πρόςβαςθ ςε δικαιολογθτικά των πλθροφοριϊν τισ οποίεσ ζχω υποβάλλει ςτ... *να προςδιοριςτεί το 
αντίςτοιχο μζροσ/ενότθτα/ςθμείο+ του παρόντοσ Συποποιθμζνου Εντφπου Τπεφκυνθσ Διλωςθσ για 
τουσ ςκοποφσ τ... *προςδιοριςμόσ τθσ διαδικαςίασ προμικειασ: (ςυνοπτικι περιγραωι, παραπομπι ςτθ 
δθμοςίευςθ ςτον εκνικό τφπο, ζντυπο και θλεκτρονικό, αρικμόσ αναωοράσ)+. 

 

Ημερομθνία, τόποσ και, όπου ηθτείται ι είναι απαραίτθτο, υπογραφι(-ζσ): *……+    
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i Σε περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι /ανακζτων ωορζασ είναι περιςςότερεσ (οι) τθσ (του) μίασ (ενόσ) κα 

αναωζρεται το ςφνολο αυτϊν 

ii
 Επαναλάβετε τα ςτοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επϊνυμο, όςεσ ωορζσ χρειάηεται. 

iii
 Βλζπε ςφςταςθ τθσ Επιτροπισ, τθσ 6θσ Μαΐου 2003, ςχετικά με τον οριςμό των πολφ μικρϊν, των μικρϊν και 

των μεςαίων επιχειριςεων (ΕΕ L 124 τθσ 20.5.2003, ς. 36). Οι πλθροωορίεσ αυτζσ απαιτοφνται μόνο για 
ςτατιςτικοφσ ςκοποφσ.  

 Ρολφ μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 10 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο 
ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμφρια ευρϊ. 

 Μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 50 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο ετιςιοσ 
κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμφρια ευρϊ. 

 Μεςαίεσ επιχειριςεισ: επιχειριςεισ που δεν είναι οφτε πολφ μικρζσ οφτε μικρζσ και οι οποίεσ απαςχολοφν 
λιγότερουσ από 250 εργαηομζνουσ και των οποίων ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν δεν υπερβαίνει τα 50 
εκατομμφρια ευρϊ και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμφρια ευρϊ. 
iv
 Τα δικαιολογθτικά και θ κατάταξθ, εάν υπάρχουν, αναωζρονται ςτθν πιςτοποίθςθ. 

v
 Ειδικότερα ωσ μζλοσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ ι άλλου παρόμοιου κακεςτϊτοσ. 

vi
  Επιςθμαίνεται ότι ςφμωωνα με το δεφτερο εδάωιο του άρκρου 78 “Όςον αφορά τα κριτιρια που ςχετίηονται 

με τουσ τίτλουσ ςπουδϊν και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτϋ του Μζρουσ ΙΙ του 
Παραρτιματοσ ΧΙΙ του Προςαρτιματοσ Αϋ ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία, οι οικονομικοί φορείσ, 
μποροφν ωςτόςο να βαςίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων μόνο εάν οι τελευταίοι κα εκτελζςουν τισ εργαςίεσ 
ι τισ υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ.” 

vii
 Σφμωωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 73 παρ. 3 α, εωόςον προβλζπεται ςτα ζγγραωα τθσ ςφμβαςθσ είναι 

δυνατι θ κατ' εξαίρεςθ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό  για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου 
ςυμωζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ.  

viii
 Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόωαςθσ-πλαίςιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, 

για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008, ς. 42). 

ix
 Σφμωωνα με άρκρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) αναωζρεται ωσ “διαωκορά”. 

x
 Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ Σφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ δωροδοκίασ ςτθν οποία ενζχονται 

υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 
1) και ςτθν παράγραωο 1 του άρκρου 2 τθσ απόωαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 22ασ Ιουλίου 
2003 για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54). Ρεριλαμβάνει 
επίςθσ τθ διαωκορά όπωσ ορίηεται ςτο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κφρωςθ και εφαρμογι τθσ φμβαςθσ 
ποινικοφ δικαίου για τθ διαφκορά και του Πρόςκετου ςϋ αυτιν Πρωτοκόλλου» (αφορά ςε  προςκικθ κακόςον 
ςτο ν. Άρκρο 73 παρ. 1 β αναφζρεται θ κείμενθ νομοκεςία). 

xi
 Κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθ προςταςία των οικονομικϊν ςυμωερόντων των 

Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48)
  

όπωσ κυρϊκθκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) 
"Κφρωςθ τθσ φµβαςθσ ςχετικά µε τθν προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων 
και των ςυναφϊν µε αυτιν Πρωτοκόλλων. 

xii
 Ππωσ ορίηονται ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόωαςθσ-πλαίςιο του Συμβουλίου, τθσ 13θσ Ιουνίου 2002 για τθν 

καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3). Αυτόσ ο λόγοσ αποκλειςμοφ περιλαμβάνει επίςθσ 
τθν θκικι αυτουργία ι τθν απόπειρα εγκλιματοσ, όπωσ αναωζρονται ςτο άρκρο 4 τθσ εν λόγω απόωαςθσ-
πλαίςιο. 

xiii
 Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 1 τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 

26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ 
νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 
25.11.2005, ς.15) 

 
που ενςωματϊκθκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόλθψθ και καταςτολι τθσ 

νομιμοποίθςθσ εςόδων από εγκλθματικζσ δραςτθριότθτεσ και τθσ χρθματοδότθςθσ τθσ τρομοκρατίασ και άλλεσ 
διατάξεισ”. 

xiv
 Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 

5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των 
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κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόωαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 
τθσ 15.4.2011, ς. 1) θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόλθψθ και 
καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και προςταςία των κυμάτων αυτισ και άλλεσ διατάξεισ.". 

xv
 Θ εν λόγω υποχρζωςθ αωορά ιδίωσ: α) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε) και 

προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε και Ε.Ε), τουσ διαχειριςτζσ, β) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε), τον 
Διευκφνοντα Σφμβουλο κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάωιο τθσ παρ. 1 του 
άρκρου 73 ) 

xvi
 Επαναλάβετε όςεσ ωορζσ χρειάηεται. 

xvii
 Επαναλάβετε όςεσ ωορζσ χρειάηεται. 

xviii
 Επαναλάβετε όςεσ ωορζσ χρειάηεται. 

xix Οικονομικόσ ωορζασ που ζχει αποκλειςτεί με τελεςίδικθ απόωαςθ από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δε μπορεί να κάνει χριςθ αυτισ τθσ δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο 
αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόωαςθ (άρκρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάωιο)  

xx
 Λαμβανομζνου υπόψθ του χαρακτιρα των εγκλθμάτων που ζχουν διαπραχκεί (μεμονωμζνα, κατ᾽ 

εξακολοφκθςθ, ςυςτθματικά ...), θ επεξιγθςθ πρζπει να καταδεικνφει τθν επάρκεια των μζτρων που λιωκθκαν.  

xxi
 Στθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ ωορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι 

υποχρεϊςεισ του που αωοροφν τισ ειςωορζσ κοινωνικισ αςωάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν 
επικουρικι αςωάλιςθ (άρκρο 73 παρ. 2 δεφτερο εδάωιο).  

xxii
 Σθμειϊνεται ότι, ςφμωωνα με το άρκρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εωόςον προβλζπεται ςτα ζγγραωα τθσ 

ςφμβαςθσ είναι δυνατι θ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό λόγω ακζτθςθσ υποχρεϊςεων 
καταβολισ ωόρων ι αςωαλιςτικϊν ειςωορϊν κατ’ εξαίρεςθ, για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμωζροντοσ, 
όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ ι/και  όταν ο αποκλειςμόσ κα ιταν ςαωϊσ 
δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά των ωόρων ι των ειςωορϊν κοινωνικισ αςωάλιςθσ δεν ζχουν 
καταβλθκεί, ι όταν ο οικονομικόσ ωορζασ ενθμερϊκθκε ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οωείλεται λόγω 
ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αωορά ςτθν καταβολι ωόρων ι ειςωορϊν κοινωνικισ αςωάλιςθσ ςε χρόνο 
κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να λάβει μζτρα, ςφμωωνα με το τελευταίο εδάωιο τθσ παραγράωου 2 του 
άρκρου 73, πριν από τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι ςε ανοικτζσ διαδικαςίεσ τθσ προκεςμίασ 
υποβολισ προςωοράσ  

xxiii
 Επαναλάβετε όςεσ ωορζσ χρειάηεται. 

xxiv
 Ππωσ αναωζρονται για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτισ κείμενεσ 

διατάξεισ, ςτα ζγγραωα τθσ ςφμβαςθσ  ι ςτο άρκρο 18 παρ. 2 . 

xxv
 . Θ απόδοςθ όρων είναι ςφμωωνθ με τθν παρ. 4 του άρκρου 73 που διαωοροποιείται από τον Κανονιςμό ΕΕΕΣ 

(Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 

xxvi
 Άρκρο 73 παρ. 5. 

xxvii
 Ππωσ περιγράωεται ςτο Ραράρτθμα XI του Ρροςαρτιματοσ Α, οι οικονομικοί φορείσ από οριςμζνα κράτθ 

μζλθ οφείλουν να ςυμμορφϊνονται με άλλεσ απαιτιςεισ που κακορίηονται ςτο Ραράρτθμα αυτό. 

xxviii
 Ρρβλ και άρκρο 1 ν. 4250/2014 

xxix
 Υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο οικονομικόσ ωορζασ ζχει παράςχει τισ απαραίτθτεσ πλθροωορίεσ (διαδικτυακι 

διεφκυνςθ, αρχι ι φορζα ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων) που παρζχουν τθ δυνατότθτα 
ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα φορζα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα ςτοιχεία αυτά πρζπει να 
ςυνοδεφονται από τθ ςχετικι ςυγκατάκεςθ για τθν εν λόγω πρόςβαςθ.  
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