
 

Σελίδα 1 

 

 

          

       ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ                                                
                 ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                                                          
ΓΕΝΛΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΛΟ ΠΑΛΔΩΝ ΠΑΣΡΩΝ                                              ΡΑΤΑ:      03/11/2020                                                          
             « ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΛΟ »                                                        Αρικμ. Ρρωτ.: 15026 
 

 

 

 

 

 

 

ΟΡΚΘ ΕΠΑΝΑΛΘΨΘ 
                                                                                                                

Διακιρυξθ αρικ. 31/2020 για φμβαςθ 
 προμικειασ Ξενοδοχειακοφ Εξοπλιςμοφ για τθ 

λειτουργία τθσ Ψυχιατρικισ Κλινικισ Παιδιϊν και 
Εφιβων προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ 41.698,00€ άνευ 

ΦΠΑ 

 
 

 
 

 

 

 

 

ΑΔΑ: 6ΣΦΥ469076-ΜΟ5 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Σελίδα 2 

ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

 

ANAΘΕΣΟΤΑ ΑΡΦΗ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΨΝ ΠΑΣΡΨΝ 

«ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ»  

Ερυθρού   ταυρού 40  

 Σ.Κ.26331 ΠΑΣΡΑ 

ΕΙΔΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΤΝΟΠΣΙΚΟ (ΠΡΟΦΕΙΡΟ) ΔΙΑΓΨΝΙΜΟ του 

άρθρου 117 του Ν.4412/2016 

ΣΙΣΛΟ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Προμήθεια Ξενοδοχειακού Εξοπλισμού για τη 

λειτουργία της Χυχιατρικής Κλινικής Παιδιών 

και Εφήβων 

ΚΩΔΙΚΟ CPV 39313000-9/ξενοδοχειακός εξοπλισμός 

ΚΩΔΙΚΟ ΕΞΟΔΟΤ (KAE) 9579 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΘΕΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  41698,00 € άνευ ΥΠΑ 

ΠΗΓΗ ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ Σακτικός προϋπολογισμός του Γ.Ν. ΠΑΙΔΨΝ 

ΠΑΣΡΨΝ «ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ» 

ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΤΠΟΒΟΛΗ  

ΠΡΟΥΟΡΩΝ 

Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 14:00 

ΣΡΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΥΟΡΩΝ φραγισμένες Προσφορές 

ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΥΟΡΩΝ  ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΨΝ ΠΑΣΡΨΝ  

«ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ» 

Ερυθρού   ταυρού 40   

Σ.Κ.26331 ΠΑΣΡΑ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΥΡΑΓΙΗ ΠΡΟΥΟΡΩΝ 
Σρίτη 17 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 10:00 π.μ. 

ΣΟΠΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΨΝ ΠΑΣΡΨΝ  

«ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ» 

Ερυθρού   ταυρού 40   

Σ.Κ.26331 ΠΑΣΡΑ  

ΓΡΑΥΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΨΝ 

ΔΗΜΟΙΕΤΗ https://diavgeia.gov.gr 

http://www.eprocurement.gov.gr 
https://www.karamandaneio.gov.gr/ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΙΕΤΗ 
 Σρίτη 03 Νοεμβρίου 2020 

ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά αποκλειστικά βάσει της 

χαμηλότερης τιμής 

https://diavgeia.gov.gr/
http://www.eprocurement.gov.gr/
https://www.karamandaneio.gov.gr/


 

Σελίδα 3 

ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ ΤΜΜΕΣΟΦΗ Εγγυητική συμμετοχής σε συνοπτικό 

διαγωνισμό δεν απαιτείται 

ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΕΚΣΕΛΕΗ 
Απαιτείται για συμβάσεις άνω των 20.000,00€ 

ΦΡΟΝΟ ΙΦΤΟ ΠΡΟΥΟΡΑ Σέσσερις (4) μήνες από την επόμενη της 

διενέργειας (ημερομηνία αποσφράγισης 

προσφορών) του διαγωνισμού 

ΑΠΟΣΟΛΗ ΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Δεν απαιτείται 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΜΒΑΗ 
Ένας μήνaς  

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΕΙΔΩΝ /ΠΟΟΣΗΣΑ/ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΣΡΗΗ 
Όπως αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι 

ΑΡΜΟΔΙΟ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΕ γούρου Μαρία 

Σηλ. 2610 635141 
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Σελίδα 6 

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 

Τθλζφωνο 2610 635141 

Φαξ 2610 220511 

Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο  promithies.karaman@gmail.com 

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ 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 . 

 

τοιχεία Επικοινωνίασ  

α) Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν θλεκτρονικι 
πρόςβαςθ ςτον ιςτότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/(ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ), ςτον ιςτότοπο τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ https://www.karamandaneio.gov.gr/ και ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό Μθτρϊο 
Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ). Για εξυπθρζτθςθ των οικονομικϊν φορζων ςτον ιςτότοπο του 
νοςοκομείου είναι αναρτθμζνα επίςθσ ςε επεξεργάςιμθ μορφι τα Παραρτιματα Λ, ΛΛ και ΛV τθσ 
παροφςασ.  

β) Ρεραιτζρω πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ από τθν Ανακζτουςα Αρχι ςτα προαναφερκζντα ςτοιχεία 
επικοινωνίασ. 

1.2 ηνηρεία Γηαδηθαζίαο - Υξεκαηνδόηεζε 

υνοπτικόσ πίνακασ τόπου και χρόνου διενζργειασ διαγωνιςμοφ 

ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ 

ΠΡΟΥΟΡΨΝ 

ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΤΠΟΒΟΛΗ 

ΠΡΟΥΟΡΨΝ 

ΣΟΠΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΑΠΟΥΡΑΓΙΗ 

ΠΡΟΥΟΡΨΝ 

ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ 

ΠΑΙΔΨΝ ΠΑΣΡΨΝ 

«ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ» 

 

 16 Νοεμβρίου 2020  

ΗΜΕΡΑ Δευτέρα 

& ώρα 14:00 

. 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ 

ΠΑΙΔΨΝ ΠΑΣΡΨΝ 

«ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ» 

ΓΡ.ΠΡΟΜΗΘΕΙΨΝ 

  

17 Νοεμβρίου 2020 

ΗΜΕΡΑ Σρίτη 

& ώρα 10:00 

http://et.diavgeia.gov.gr/
https://www.karamandaneio.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».  Θ δαπάνθ για 
τθν εν λόγω ςφμβαςθ βαρφνει τθν με Κ.Α. : 9579 ςχετικι πίςτωςθ του προχπολογιςμοφ του οικονομικοφ 
ζτουσ 2020 του Φορζα.  

1.3 πλνπηηθή Πεξηγξαθή θπζηθνύ θαη νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο  

Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι θ προμικεια Ξενοδοχειακοφ Εξοπλιςμοφ για τθ λειτουργία τθσ 
Ψυχιατρικισ Κλινικισ Ραιδιϊν και Εφιβων και ςυγκεκριμζνα των κάτωκι ειδϊν: 

Α/Α ΕΛΔΟ 
ΠΟOTHTA 
Ε ΣΕΜΑΧΛΑ  

1 
ΚΛΙΝΘ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΤΥΡΟΥ-ΚΟΜΟΔΙΝΟ-
ΣΤΩΜΑ 

7 

2 ΚΟΥΝΙΑ ΜΕ ΚΑΓΚΕΛΟ ΚΑΙ ΣΤΩΜΑ 2 

3 ΓΑΦΕΙΟ 1.40 ΜΕ 1 ΣΥΤΑOΘΘΚΘ      2 

4 ΕΜΑΙΟ - ΒΙΤΙΝΑ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ 1 

5 ΕΜΑΙΟ ΦΑΜΑΚΩΝ, ΜΕ ΚΛΕΙΔΑΙΑ                                                    1 

6 ΕΜΑΙΟ ΡΛΕΥΙΚΟ 0,80Χ0,40Χ0,80 2 

7 
ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΘ ΒΙΤΙΝΑ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΕΜΑΙΟ 
0,80Χ0,45Χ2,00 

5 

8 ΚΑΛΟΓΕΟΣ 10 

9 ΡΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ, ΜΕΣΑΙΟΣ 3 

10 ΡΙΝΑΚΑΣ ΜΑΚΑΔΟΟΥ, ΑΣΡΟΣ, ΜΕΓΑΛΟΣ 4 

11 ΤΑΡΕΗΙ ΑΝΑΜΟΝΘΣ ΜΙΚΟ 0,65x0,65 2 

12 ΤΑΡΕΗΙ ΦΑΓΘΤΟΥ 2 

13 ΤΑΡΕΗΙ ΓΕΝΙΚΘΣ ΧΘΣΘΣ 1,60Χ1,00 1 

14 ΤΑΡΕΗΙ ΓΕΝΙΚΘΣ ΧΘΣΘΣ, ΜΙΚΟ 1,20Χ0,70 2 

15 ΤΑΡΕΗΙ ΣΥΝΕΓΑΣΙΑΣ - ΣΤΟΓΓΥΛΟ 3 

16 ΤΑΡΕΗΙ ΣΥΣΚΕΨΕΩΝ  1 

17 ΤΑΡΕΗΙ ΞΥΛΙΝΟ ΡΑΙΔΙΚΟ ΧΑΜΘΛΟ 3 

18 ΚΑΘΙΣΜΑ ΓΕΝΙΚΘΣ ΧΘΣΘΣ 30 

19 ΚΑΘΙΣΜΑ ΣΥΝΕΓΑΣΙΑΣ ΧΩΙΣ ΜΡΑΤΣΑ 15 

20 ΚΑΘΙΣΜΑ ΓΑΦΕΙΟΥ ΜΕ ΜΡΑΤΣΑ ΚΥΛ.                                     10 

21 ΚΑΘΙΣΜΑ ΣΥΝΕΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΜΡΑΤΣΑ                                                                       10 

22 
ΚΑΘΙΣΜΑ  ΓΑΦΕΙΟΥ ΜΕ ΜΡΑΤΣΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΤΘ, 
ΚΥΛΙΟΜΕΝΟ                                     

1 

23 
ΚΑΘΙΣΜΑ ΡΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΜΡΑΤΣΑ ΕΞΩΤΕΙΚΟΥ 
ΧΩΟΥ ΛΕΥΚΟ 

30 

24 ΚΑΘΙΣΜΑ ΞΥΛΙΝΟ ΡΑΙΔΙΚΟ 15 
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25 
ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ 2 ΑΤΟΜΩΝ + 
ΤΑΡΕΗΙ  

3 

26 
ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ 3 ΑΤΟΜΩΝ + 
ΤΑΡΕΗΙ 

2 

27 ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ 2 ΑΤΟΜΩΝ 4 

28 ΤΕΝΑΚΙ ΚΑΘΙΣΤΙΚΟ ΜΕ ΤΑ 2 ΡΩΤΑ ΒΑΓΟΝΙΑ 1 

29 
ΡΑΓΚΑΚΙ ΑΡΟ NIANGON ΜΕ ΧΩΜΑΤΙΣΜΟ ΓΙΑ 
ΕΞΩΤΕΙΚΟ ΧΩΟ (ΔΙΧΩΜΟ) 

1 

30 ΡΟΛΥΘΟΝΑ 5 

31 ΚΑΝΑΡΕΣ 2 ΑΤΟΜΩΝ 3 

32 ΚΑΝΑΡΕΣ 3 ΑΤΟΜΩΝ 3 

33 ΡΟΛΥΘΟΝΙΤΣΑ ΧΩΜΑΤΙΣΤΘ 4 

34 ΡΑΓΚΟΣ ΑΡΟΔΥΤΘΙΟΥ 2 

35 ΤΑΣΑΚΙ ΕΞΩΤΕΙΚΟΥ ΧΩΟΥ 3 

36 ΚΑΔΟΣ ΧΩΟΥ ΑΝΑΜΟΝΘΣ 2 

37 ΚΑΔΟΣ ΓΑΦΕΙΟΥ 10 

38 ΚΑΔΟΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΡΟΔΟΚΙΝΘΤΟΣ                                                                           4 

39 ΚΑΔΟΣ ΡΟΔΟΚΙΝΘΤΟΣ ΜΕΓΑΛΟΣ 1 

40 ΚΑ∆ΟΣ ΑΡΟΙΜΜΑΤΩΝ ΒΑΤΑΧΟΣ  1 

41 ΑΦΙΑ ΑΡΟΘΘΚΘΣ ΜΟΝΑ 38 ΕΚ.(Μ ΜΘΚΟΥΣ) 2 

42 ΑΦΙΑ ΑΡΟΘΘΚΘΣ ΜΟΝΑ 46 ΕΚ 3 

43 ΑΦΙΑ ΑΡΟΘΘΚΘΣ ΔΙΡΛΑ 92 ΕΚ 1 

44 ΦΩΤΟΤΥΡΙΚΟ ΕΡΙΔΑΡΕΔΙΟ 20 ΣΕΛ/ΛΕΡΤΟ 2 

45 ΦΑΞ LASER 20 ΣΕΛ/ΛΕΡΤΟ 1 

46 
ΤΘΛΕΟΑΣΘ 50-55ϋϋ- IPS PANEL-4K ULTRA HD-
SMART TV 

2 

47 ΤΘΛΕΟΑΣΘ 32ϋϋ SMART TV-FULL HD 10 

48 DVD BLUY RAY 3 

49 ΚΟΥΗΙΝΑ ΘΛΕΚΤΙΚΘ ΜΕ ΚΕΑΜΙΚΕΣ ΕΣΤΙΕΣ 1 

50 ΑΡΟΟΦΘΤΘΑΣ (ΓΙΑ ΚΟΥΗΙΝΑ) 1 

51 ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΥΚΤΘΣ 350 LT 1 
 

Ρροςφορζσ υποβάλλονται για ζνα, οριςμζνα ι όλα τα είδθ του διαγωνιςμοφ. 

Τα παρεχόμενα είδθ κατατάςςονται ςτον κωδικό του Κοινοφ Λεξιλογίου δθμοςίων ςυμβάςεων (CPV): 
39313000-9/ξενοδοχειακόσ εξοπλιςμόσ. 

Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των 51.705,52€ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 
[41.698,00€ + 10.007,52 (24%ΦΡΑ)+.   

Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε ζνα μινα. 

Αναλυτικι περιγραφι του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ δίδεται ςτο 
ΡΑΑΤΘΜΑ Ι τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.  

Θ ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφοράσ, 
βάςει τθσ χαμθλότερθσ τιμισ.  
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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…»,  

 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) Απόφαςθ του Υπουργοφ Ψθφιακισ 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) Απόφαςθσ 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) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ 
«Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων 
υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..)»,  
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 τισ ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, τισ λοιπζσ διατάξεισ που 
αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ,  κακϊσ και το 
ςφνολο των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ 
δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται 
ρθτά παραπάνω, 

 τθν  με αρικ. 1/28-01-2019 (κζμα ΕΘΔ 3) απόφαςθ ΔΣ του Νοςοκομείου με τθν οποία εγκρίκθκαν οι 
επιτροπζσ ςφνταξθσ τεχνικϊν προδιαγραφϊν για «Ανακαίνιςθ των χϊρων του παλαιοφ νοςοκομείου 
που ςτεγάηεται το Κοινοτικό Κζντρο Ψυχικισ Υγείασ Ραιδιϊν και Εφιβων του ΓΝΡΡ προκειμζνου να 
λειτουργιςει θ Ψυχιατρικι Κλινικι Ραιδιϊν και Εφιβων», 

 τθν με αρικ. 7111/20-06-2019 απόφαςθ Διοικθτι 6θσ ΥΡΕ με κζμα : «Ζγκριςθ ςκοπιμότθτασ για τθν 
προμικεια υλικϊν, εργαςιϊν και εξοπλιςμοφ για τισ μετατροπζσ του κτθρίου του Ραλαιοφ 
Νοςοκομείου ςτθν οδό Κορφλλων 2 για τθ λειτουργία Ψυχιατρικισ Κλινικισ Ραιδιϊν και Εφιβων ςτο 
ΓΝ Ραίδων Ρατρϊν «ΚΑΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ», 

 τθν με αρικ. 374/15015/27-10-2020 απόφαςθ Διοικθτι με κζμα : «1) Ζγκριςθ διενζργειασ 
διαγωνιςμοφ για τθν προμικεια Ξενοδοχειακοφ Εξοπλιςμοφ για τθ λειτουργία τθσ Ψυχιατρικισ 
Κλινικισ Ραιδιϊν και Εφιβων προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ 41.218,00€ άνευ ΦΡΑ, 2) ζγκριςθ 
τεχνικϊν προδιαγραφϊν, 3) ςυγκρότθςθ επιτροπισ διενζργειασ – αξιολόγθςθσ του διαγωνιςμοφ και 
4) ζγκριςθ προςχεδίου διακιρυξθσ του διαγωνιςμοφ». 

 

1.5 Πξνζεζκία παξαιαβήο πξνζθνξώλ θαη δηελέξγεηα δηαγσληζκνύ  

Θ καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν είναι θ 16 Νοεμβρίου 2020 θμζρα Δευτζρα και 
ϊρα 14:00 μ.μ. 
Θ διαδικαςία κα διενεργθκεί τθν 17 Νοεμβρίου 2020, θμζρα Σρίτθ και ϊρα 10:00 π.μ. 

1.6 Γεκνζηόηεηα 

Θ παροφςα Διακιρυξθ καταχωρικθκε ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων 
(ΚΘΜΔΘΣ).  

Καταχωρικθκε επίςθσ ςτο διαδίκτυο, ςτον ιςτότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/(ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) 
και ςτον ιςτότοπο τθσ ανακζτουςασ αρχισ https://www.karamandaneio.gov.gr/. 

 

1.7 Αξρέο εθαξκνδόκελεο ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο  

Οι οικονομικοί φορείσ δεςμεφονται ότι: 

α) τθροφν και κα εξακολουκιςουν να τθροφν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν,  τισ 
υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ 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, εφόςον επιλεγοφν, 

http://et.diavgeia.gov.gr/
https://www.karamandaneio.gov.gr/
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γ) λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα για να διαφυλάξουν τθν εμπιςτευτικότθτα των πλθροφοριϊν που 
ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ τζτοιεσ. 
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2. ΓΕΝΛΚΟΛ ΚΑΛ ΕΛΔΛΚΟΛ ΟΡΟΛ ΤΜΜΕΣΟΧΘ 

2.1 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο 

2.1.1 Έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο 

Τα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ  είναι : 

θ παροφςα Διακιρυξθ με τα Ραραρτιματα που αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ :  

ΡΑΑΤΘΜΑ Ι : Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ - Οικονομικό Αντικείμενο τθσ Σφμβαςθσ,  

ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙ : Υπόδειγμα Φφλλου Συμμόρφωςθσ, 

ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙI : Σχζδιο Σφμβαςθσ, 

ΡΑΑΤΘΜΑ ΙV : ΤΕΥΔ. 

2.1.2 Γιώζζα 

Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.  

Τυχόν ενςτάςεισ ι προδικαςτικζσ προςφυγζσ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι 
ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια 
και άλλα ζντυπα -εταιρικά ι μθ- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μποροφν να υποβάλλονται ςτθν αγγλικι 
γλϊςςα. 

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

Ειδικότερα, όλα τα δθμόςια ζγγραφα που αφοροφν αλλοδαποφσ οικονομικοφσ φορείσ και που κα 
κατατεκοφν από τουσ προςφζροντεσ ςτθν παροφςα διαδικαςία, κα είναι νόμιμα επικυρωμζνα, και θ 
μετάφραςθ των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τθ μεταφραςτικι υπθρεςία του ΥΡ.ΕΞ., είτε 
από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικθγόρο κατά τθν ζννοια των άρκρων 454 του Κ.Ρολ.Δ. και 53 του 
Κϊδικα περί Δικθγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραςτι τθσ χϊρασ προζλευςθσ, αν υφίςταται ςτθ χϊρα 
αυτι τζτοια υπθρεςία. 

Επιτρζπεται αντίςτοιχα θ κατάκεςθ οιουδιποτε δθμόςιου εγγράφου και δικαιολογθτικοφ που αφορά 
αλλοδαπι Επιχείρθςθ με τθ μορφι επικυρωμζνθσ φωτοτυπίασ προερχόμενθσ είτε από το νόμιμο 
επικυρωμζνο ζγγραφο από το αρμόδιο Ρροξενείο τθσ χϊρασ του προςφζροντοσ, είτε από το πρωτότυπο 
ζγγραφο με τθν ςφραγίδα ‘’Apostile” ςφμφωνα 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. 

Τα αλλοδαπά ιδιωτικά ζγγραφα μποροφν να ςυνοδεφονται από μετάφραςι 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 ζγγραφο. 

Κάκε μορφισ επικοινωνία με τθν ανακζτουςα αρχι, κακϊσ και μεταξφ αυτισ και του αναδόχου, κα 
γίνονται υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 
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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 φυςικά ι νομικά 
πρόςωπα και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, 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 Συμφωνίασ, κακϊσ και  

δ) τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει 
διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ 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 
ςυμφωνίεσ από τισ οποίεσ δεςμεφεται θ Ζνωςθ.  

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

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

2.2.2 Λόγνη απνθιεηζκνύ  

Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ (διαγωνιςμό) προςφζρων 
οικονομικόσ φορζασ, εφόςον ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμζνο φυςικό ι 
νομικό πρόςωπο) ι ςε ζνα από τα μζλθ του (εάν πρόκειται για ζνωςθ οικονομικϊν φορζων) ζνασ ι 
περιςςότεροι από τουσ ακόλουκουσ λόγουσ: 

2.2.2.1.  Πταν υπάρχει ςε βάροσ του αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ 
ακόλουκουσ λόγουσ :  

α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-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 διαφκοράσ ςτθν 
οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 
25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-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 φορζα,  

γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν 
ςυμφερόντων 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 απόφαςθσ-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,  
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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 μορφζσ 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 απόφαςθσ-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 φορζασ αποκλείεται, επίςθσ, όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε 
αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου 
του ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό.  

Στισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και 
IKE ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν, θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου  αφορά  ςτουσ 
διαχειριςτζσ. 

Στισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά ςτον 

Διευκφνοντα Σφμβουλο, κακϊσ και ςε όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 

Στισ περιπτϊςεισ Συνεταιριςμϊν, θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά ςτα μζλθ του 

Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 

Σε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, θ υποχρζωςθ των προθγοφμενων εδαφίων 

αφορά ςτουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ. 

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.  

2.2.2.2. Στισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ : 

α) όταν ο προςφζρων ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν 
κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ και 
δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα 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 προςφζρων ζχει ακετιςει 
τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 

Αν ο προςφζρων είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ του 
που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι 
αςφάλιςθ. 

Δεν αποκλείεται ο προςφζρων οικονομικόσ φορζασ, όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του είτε 
καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει, 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 φορζα, μζςα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ 
τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ: αα) τρεισ (3) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια 
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ελεγκτικά όργανα του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που 
χαρακτθρίηονται, ςφμφωνα με τθν υπουργικι απόφαςθ 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 αφοροφν 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.  

2.2.2.3. Κατ' εξαίρεςθ, ο προςφζρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλειςμόσ, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 
2.2.2.2, κα ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά των φόρων ι των ειςφορϊν 
κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ ενθμερϊκθκε ςχετικά με το 
ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων 
ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να λάβει μζτρα, 
ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 2 του άρκρου 73 ν. 4412/2016, πριν από τθν εκπνοι τθσ 
προκεςμίασ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ. 

2.2.2.4. Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, προςφζρων 
οικονομικόσ φορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ:  

(α) εάν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 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 φορζα ο οποίοσ 
βρίςκεται ςε μία εκ των καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ αυτι, υπό τθν προχπόκεςθ ότι 
αποδεικνφει ότι ο εν λόγω φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ 
ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ,  
Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) και (β) θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ 
απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε τρία (3) ζτθ από τθν θμερομθνία του ςχετικοφ γεγονότοσ. 

2.2.2.5. Ο προςφζρων 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.  

2.2.2.6. Ρροςφζρων οικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτισ 
παραγράφουσ 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ) και 2.2.3.4 μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία προκειμζνου να αποδείξει 
ότι τα μζτρα που ζλαβε επαρκοφν για να αποδείξουν τθν αξιοπιςτία του, παρότι ςυντρζχει ο ςχετικόσ 
λόγοσ αποκλειςμοφ (αυτoκάκαρςθ). Εάν τα ςτοιχεία κρικοφν επαρκι, ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ δεν 
αποκλείεται από τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Τα μζτρα που λαμβάνονται από τουσ οικονομικοφσ 
φορείσ αξιολογοφνται ςε ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα και τισ ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του ποινικοφ 
αδικιματοσ ι του παραπτϊματοσ. Αν τα μζτρα κρικοφν ανεπαρκι, γνωςτοποιείται ςτον οικονομικό 
φορζα το ςκεπτικό τθσ απόφαςθσ αυτισ. Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί, ςφμφωνα με τισ 
κείμενεσ διατάξεισ, με τελεςίδικθ απόφαςθ, ςε εκνικό επίπεδο, από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ 
ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δεν μπορεί να κάνει χριςθ τθσ ανωτζρω δυνατότθτασ 
κατά τθν περίοδο του αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ. 

2.2.2.7. Θ απόφαςθ για τθν διαπίςτωςθ τθσ επάρκειασ ι μθ των επανορκωτικϊν μζτρων κατά τθν 
προθγοφμενθ παράγραφο εκδίδεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ παρ. 8 και 9 του άρκρου 73 του ν. 
4412/2016. 

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

2.2.3  Κξηηήξηα Πνηνηηθήο Δπηινγήο  
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Καταλλθλότθτα για τθν άςκθςθ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ 

Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απαιτείται 
να αςκοφν εμπορικι ι βιομθχανικι ι βιοτεχνικι δραςτθριότθτα ςυναφι με το αντικείμενο τθσ 
προμικειασ.  Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο 
Βιοτεχνικό ι Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε 
άλλο κράτοσ  (βλ. άρκρο 2.2.1. Δικαίωμα Συμμετοχισ) απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα 
επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα που τθροφνται ςτο κράτοσ εγκατάςταςισ τουσ. 

2.2.4  Καλόλεο απόδεημεο πνηνηηθήο επηινγήο  

2.2.4.1 Προκαταρκτικι απόδειξθ κατά τθν υποβολι προςφορϊν  

Ρροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ α) δεν βρίςκονται ςε μία από τισ 
καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.2 και β) πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ των παραγράφων 2.2.3 
τθσ παροφςθσ προςκομίηουν κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ 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), ςφμφωνα 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 Απόφαςθσ 158/2016 τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ και ςυμπλθρϊνεται από τουσ προςφζροντεσ οικονομικοφσ 
φορείσ ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ Κατευκυντιριασ Οδθγίασ 15/2016 (ΑΔΑ:  ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΘ). Το ΤΕΥΔ 
ςε επεξεργάςιμθ μορφι είναι αναρτθμζνο ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ (www.eaadhsy.gr) και 
(www.hsppa.gr).  

Σε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, όπου περιςςότερα από ζνα φυςικά πρόςωπα είναι μζλθ του διοικθτικοφ, 
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου ενόσ οικονομικοφ φορζα ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ 
αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό, υποβάλλεται ζνα Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ), το 
οποίο είναι δυνατό να φζρει μόνο τθν υπογραφι του κατά περίπτωςθ εκπροςϊπου του οικονομικοφ 
φορζα ωσ προκαταρκτικι απόδειξθ των λόγων αποκλειςμοφ του άρκρου 2.2.2.1 τθσ παροφςασ για το 
ςφνολο των φυςικϊν προςϊπων που είναι μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του 
ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτόν.  

Ωσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα για τθν εφαρμογι του παρόντοσ άρκρου, νοείται ο νόμιμοσ 
εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ προκφπτει από το ιςχφον καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του κατά 
το χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ ι αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι το αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο φυςικό 
πρόςωπο να εκπροςωπεί τον οικονομικό φορζα 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 προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, το Τυποποιθμζνο Ζντυπο 
Υπεφκυνθσ Διλωςθσ ( ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριςτά από κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ. 

Σο ΣΕΤΔ μπορεί να υπογράφεται ζωσ δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ 
των προςφορϊν. 

2.2.4.2 Αποδεικτικά μζςα 

Α. Το δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν φορζων και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ τουσ, 
όπωσ ορίηονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.1 ζωσ 2.2.4, κρίνονται κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ, 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. 

Οι οικονομικοί φορείσ 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 
ςυναφείσ πλθροφορίεσ απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ 

http://www.eaadhsy.gr/
http://www.hsppa.gr/
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- μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, θ οποία διατίκεται δωρεάν, όπωσ εκνικό μθτρϊο ςυμβάςεων, εικονικό φάκελο 
επιχείρθςθσ, θλεκτρονικό ςφςτθμα αποκικευςθσ εγγράφων 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 φορείσ 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 παραγράφου 2.2.2 οι 
προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν αντίςτοιχα τα παρακάτω δικαιολογθτικά: 

α) για τθν παράγραφο 2.2.2.1 απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου ι, 
ελλείψει αυτοφ, ιςοδφναμο ζγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του 
κράτουσ-μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ, 
από το οποίο προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ. Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω 
αποςπάςματοσ αφορά και ςτα μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω 
οικονομικοφ φορζα ι ςτα πρόςωπα που ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε 
αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτθν ωσ άνω παράγραφο, 

β) για τισ παραγράφουσ 2.2.2.2 και 2.2.2.4 περίπτωςθ βϋ πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια 
αρχι του οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ. Απαιτείται επιπλζον υπεφκυνθ διλωςθ του προςωρινοφ 
αναδόχου αναφορικά με τουσ οργανιςμοφσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ (ςτθν περίπτωςθ που ο προςωρινόσ 
ανάδοχοσ ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα αφορά Οργανιςμοφσ κφριασ και επικουρικισ 
αςφάλιςθσ) ςτουσ οποίουσ οφείλει να καταβάλει ειςφορζσ.  

Ειδικότερα για τουσ οικονομικοφσ φορείσ 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 
φορζα. Το πιςτοποιθτικό  ότι το νομικό πρόςωπο δεν ζχει τεκεί υπό εκκακάριςθ με δικαςτικι απόφαςθ 
εκδίδεται από το οικείο Ρρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα, το δε πιςτοποιθτικό ότι δεν ζχει 
τεκεί υπό εκκακάριςθ με απόφαςθ των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Θ., ςφμφωνα με τισ κείμενεσ 
διατάξεισ, ωσ κάκε φορά ιςχφουν. Τα φυςικά πρόςωπα (ατομικζσ επιχειριςεισ) δεν προςκομίηουν 
πιςτοποιθτικό περί μθ κζςεωσ ςε εκκακάριςθ. Θ μθ αναςτολι των επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων του 
οικονομικοφ φορζα, για τουσ εγκατεςτθμζνουσ ςτθν Ελλάδα οικονομικοφσ φορείσ αποδεικνφεται μζςω 
τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων. 

Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφο ι πιςτοποιθτικό ι όπου το 
ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό αυτό δεν καλφπτει όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ 
παραγράφουσ 2.2.2.1 και 2.2.2.2 και ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 2.2.2.4, το ζγγραφο 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 ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ 
δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ 
οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο 
οικονομικόσ φορζασ. 

Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία 
αναφζρεται ότι δεν εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ παραγράφου ι ότι τα 
ζγγραφα αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.2.1 και 
2.2.2.2 και ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 2.2.2.4. 

Για τισ περιπτϊςεισ του άρκρου 2.2.2.2γ τθσ παροφςασ, πιςτοποιθτικό από τθ Διεφκυνςθ 
Ρρογραμματιςμοφ και Συντονιςμοφ τθσ Επικεϊρθςθσ Εργαςιακϊν Σχζςεων, από το οποίο να 
προκφπτουν οι πράξεισ επιβολισ προςτίμου που ζχουν εκδοκεί ςε βάροσ του οικονομικοφ φορζα ςε 
χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ 
προςφοράσ. Μζχρι να καταςτεί εφικτι θ ζκδοςθ του ανωτζρω πιςτοποιθτικοφ, αυτό αντικακίςταται από 
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υπεφκυνθ διλωςθ του οικονομικοφ φορζα, χωρίσ να απαιτείται επίςθμθ διλωςθ του ΣΕΡΕ ςχετικά με 
τθν ζκδοςθ του πιςτοποιθτικοφ 

γ) για τθν περίπτωςθ αϋ τθσ παραγράφου 2.2.2.4 υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ 
φορζα ότι δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι ςτθν παράγραφο λόγοι αποκλειςμοφ. 

δ) για τθν παράγραφο 2.2.2.8. υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα ότι δεν ζχει 
εκδοκεί ςε βάροσ του απόφαςθ αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 74 του ν. 4412/2016. 

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 φορείσ 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 αφενόσ θ εγγραφι τουσ ςε αυτό και αφετζρου το ειδικό επάγγελμά τουσ. Στθν 
περίπτωςθ που χϊρα δεν τθρεί τζτοιο μθτρϊο, το ζγγραφο 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 ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, 
ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ 
χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ 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 φορείσ προςκομίηουν βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο οικείο 
Επαγγελματικό Επιμελθτιριο. 

Β. 3. Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ 
φορζασ είναι νομικό πρόςωπο, προςκομίηει τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και 
νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ (όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, ςυγκρότθςθ 
Δ.Σ. ςε ςϊμα, ςε περίπτωςθ Α.Ε. κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του διαγωνιηομζνου). Από τα 
ανωτζρω ζγγραφα 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 υπογραφισ 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 φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, 
κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ, ςφμφωνα με 
τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

Β. 5. Τα αποδεικτικά μζςα γίνονται αποδεκτά κατά τον ακόλουκο τρόπο: 

α) τα δικαιολογθτικά που αφοροφν τθν παράγραφο 2.2.2.1, τθν περίπτωςθ γϋ τθσ παραγράφου 2.2.2.2 
 και τθν περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 2.2.2.4  τθσ παροφςασ εφόςον ζχουν εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ 
πριν από τθν υποβολι τουσ, 
β) τα λοιπά δικαιολογθτικά που αφοροφν τθν περίπτωςθ αϋ τθσ παραγράφου 2.2.2.2. εφόςον είναι εν 
ιςχφ κατά το χρόνο υποβολισ τουσ, άλλωσ, ςτθν περίπτωςθ που δεν αναφζρεται χρόνοσ ιςχφοσ, να ζχουν 
εκδοκεί κατά τα οριηόμενα ςτθν προθγοφμενθ περίπτωςθ, 
 γ) τα δικαιολογθτικά που αφοροφν τθν καταλλθλότθτα για τθν άςκθςθ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ, 
τα αποδεικτικά ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ ςε περίπτωςθ νομικϊν προςϊπων, εφόςον ζχουν εκδοκεί ζωσ 
τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι τουσ,                                                  
δ) οι ζνορκεσ βεβαιϊςεισ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι τουσ και  
ε) οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν 
υποβολι των δικαιολογθτικϊν. 
Τα ανωτζρω ζγγραφα υποβάλλονται, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ν. 4250/2014 (Αϋ 94). Ειδικά τα 
αποδεικτικά τα οποία αποτελοφν ιδιωτικά ζγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και ςε απλι 
φωτοτυπία, εφόςον ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ, θ 

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
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οποία φζρει υπογραφι ζωσ και δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των 
προςφορϊν.  
Τα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι 
τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ 
Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188). Ειδικά τα αλλοδαπά 
ιδιωτικά ζγγραφα ςυνοδεφονται από μετάφραςι 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 ζγγραφο.   
 

2.3 Κριτιριο Ανάκεςθσ   

Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ Σφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά 
αποκλειςτικά βάςει τιμισ.  
 

2.4 Κατάρτιςθ - Περιεχόμενο Προςφορϊν 

2.4.1 Γεληθνί όξνη ππνβνιήο πξνζθνξώλ 

Οι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτο Ραράρτθμα I τθσ Διακιρυξθσ. 

Προςφορζσ υποβάλλονται για ζνα, οριςμζνα ι και όλα τα είδθ του διαγωνιςμοφ. 

Θ οικονομικι προςφορά δεν μπορεί να ξεπερνά ανά είδοσ τθν προχπολογιηόμενθ δαπάνθ.    

Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ. 

Θ προςφορά και κάκε διλωςθ του προςφζροντα που τυχόν απαιτείται, υπογράφεται από τον ίδιο ι από 
τον νόμιμο εκπρόςωπό του. Ωσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα για τθν εφαρμογι του παρόντοσ 
άρκρου, νοείται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ προκφπτει από το ιςχφον καταςτατικό ι το 
πρακτικό εκπροςϊπθςισ του κατά το χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ ι αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι το 
αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο φυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεί τον οικονομικό φορζα για διαδικαςίεσ 
ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. 

Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 
θλεκτρονικά είτε από όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό 
τουσ νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο. Στθν προςφορά, 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. 

2.4.2 Υξόλνο θαη Σξόπνο ππνβνιήο πξνζθνξώλ  

2.4.2.1. Οι προςφορζσ υποβάλλονται ςτθ Διεφκυνςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ (Νοςοκομείο) : Ερυκροφ   
Σταυροφ 40  Τ.Κ.26331 Ράτρα, μζχρι και τθν Δευτζρα  16/11/2020 και ϊρα 14:00 π.μ. 
Ρροςφορζσ που υποβάλλονται εκπρόκεςμα απορρίπτονται ωσ μθ κανονικζσ και επιςτρζφονται χωρίσ να 
αποςφραγιςκοφν. 

2.4.2.2. Οι προςφορζσ υποβάλλονται ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα μζςα ςε ςφραγιςμζνο φάκελο. Στον φάκελο 
κάκε προςφοράσ πρζπει να αναγράφονται ευκρινϊσ: 

 Θ λζξθ «ΡΟΣΦΟΑ» 
 Ο αρικμόσ και το κζμα τθσ Διακιρυξθσ. 
 Θ θμερομθνία αποςφράγιςθσ προςφορϊν του διαγωνιςμοφ. 
 Τα ςτοιχεία του αποςτολζα. 

Εντόσ του παραπάνω κυρίωσ φακζλου προςφοράσ τοποκετοφνται τα εξισ: 
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 Φάκελοσ Δικαιολογθτικϊν Συμμετοχισ με τθν ζνδειξθ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ» με όλα 
τα απαιτοφμενα κατά το ςτάδιο αυτό δικαιολογθτικά και ςτοιχεία.  

 Φάκελοσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ με τθν ζνδειξθ «ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ» με όλα τα τεχνικά και 
λοιπά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ πρωτότυπο.  

 Φάκελοσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ με τθν ζνδειξθ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ» με τα οικονομικά 
ςτοιχεία τθσ προςφοράσ πρωτότυπα.  

 Οι τρεισ παραπάνω φάκελοι φζρουν τισ ενδείξεισ του κυρίωσ φακζλου. 
Σε περίπτωςθ που τα τεχνικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να 
τοποκετθκοφν ςτον κυρίωσ φάκελο, τότε αυτά ςυςκευάηονται χωριςτά και ακολουκοφν τον κυρίωσ 
φάκελο με τθν ζνδειξθ «ΡΑΑΤΘΜΑ ΡΟΣΦΟΑΣ» και τισ λοιπζσ ενδείξεισ του κυρίωσ φακζλου. 

Ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί ςτθν προςφορά του να χαρακτθρίηει κάποιεσ πλθροφορίεσ ωσ 

εμπιςτευτικζσ, λόγω φπαρξθσ τεχνικοφ ι εμπορικοφ απορριτου. Εφόςον προβεί ςε ςχετικι διλωςθ, κα 

πρζπει ςε αυτι να αναφζρει ρθτά όλεσ τισ ςχετικζσ διατάξεισ νόμου ι διοικθτικζσ πράξεισ που 

επιβάλλουν τθν εμπιςτευτικότθτα τθσ ςυγκεκριμζνθσ πλθροφορίασ. θμειϊνεται ότι δεν επιτρζπεται θ 

ςιμανςθ του ςυνόλου τθσ τεχνικισ προςφοράσ (φάκελοσ «Τεχνικι Προςφορά») ωσ εμπιςτευτικοφ 

χαρακτιρα. 

Δεν χαρακτθρίηονται ωσ εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ τιμζσ μονάδοσ, τισ προςφερόμενεσ 
ποςότθτεσ, τθν οικονομικι προςφορά και τα ςτοιχεία τθσ τεχνικισ προςφοράσ που χρθςιμοποιοφνται 
για τθν αξιολόγθςι τθσ. 

Οι προςφορζσ δεν πρζπει να ζχουν ξφςματα, ςβθςίματα, προςκικεσ, διορκϊςεισ. Εάν υπάρχει ςτθν 
προςφορά οποιαδιποτε προςκικθ ι διόρκωςθ, αυτι πρζπει να είναι κακαρογραμμζνθ και 
υπογεγραμμζνθ από τον προςφζροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβισ και αποςφράγιςθσ των 
προςφορϊν, κατά τον ζλεγχο, μονογράφει και ςφραγίηει τθν τυχόν διόρκωςθ ι προςκικθ. Θ προςφορά 
απορρίπτεται, όταν υπάρχουν ς’ αυτι διορκϊςεισ που τθν κακιςτοφν αςαφι, κατά τθν κρίςθ του 
οργάνου αξιολόγθςθσ των προςφορϊν. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να καλεί εγγράφωσ τουσ 
προςφζροντεσ να διευκρινίηουν ι να ςυμπλθρϊςουν τα ζγγραφα-δικαιολογθτικά που ζχουν υποβάλλει 
ςε εφλογο χρονικό διάςτθμα, ςφμφωνα με το άρκρο 102 του Ν. 4412/2016.  
Οι προςφορζσ μπορεί να αποςτζλλονται ςτθν ανακζτουςα αρχι με οποιοδιποτε τρόπο και Οι 
προςφορζσ μπορεί να αποςτζλλονται ςτθν ανακζτουςα αρχι με οποιοδιποτε τρόπο και 
παραλαμβάνονται με απόδειξθ ( αρ. πρωτοκόλλου ), με τθν απαραίτθτθ, όμωσ, προχπόκεςθ ότι αυτζσ 
κα περιζρχονται ςτθν ανακζτουςα αρχι, προ τθσ εκπνοισ τθσ προκεςμίασ που κακορίηεται από τθ 
Διακιρυξθ. Oι προςφορζσ, δεν αποςφραγίηονται αλλά παραδίδονται κατά τθν θμερομθνία διενζργειασ 
του διαγωνιςμοφ ςτα αρμόδια όργανα αποςφράγιςθσ και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν.  
 

2.4.3 Πεξηερόκελα Δπηκέξνπο Φαθέισλ Πξνζθνξάο 

2.4.3.1 Ο φάκελοσ «Δικαιολογθτικά υμμετοχισ» περιζχει επί ποινι αποκλειςμοφ το ΤΕΥΔ 
ςυμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 2.2.5.1 τθσ παροφςασ.  
Σε περίπτωςθ που ο προςφζρων είναι νομικό πρόςωπο, το ΤΕΥΔ υποβάλλεται υπογεγραμμζνο με μόνθ 
τθν υπογραφι του κατά περίπτωςθ εκπροςϊπου του οικονομικοφ φορζα για τθν προκαταρκτικι 
απόδειξθ των λόγων αποκλειςμοφ που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.2. για το ςφνολο των φυςικϊν 
προςϊπων που είναι μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχουν εξουςία 
εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτόν. Ωσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα για τθν 
εφαρμογι του παρόντοσ άρκρου, νοείται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ προκφπτει από το ιςχφον 
καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του κατά το χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ ι αίτθςθσ 
ςυμμετοχισ ι το αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο φυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεί τον οικονομικό φορζα για 
διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ (άρκρο 107 του ν. 
4497/2017). 
Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάκε 
οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ. 
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2.4.3.2 H τεχνικι προςφορά κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ προδιαγραφζσ που 
ζχουν τεκεί από τθν ανακζτουςα αρχι με το κεφάλαιο “Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ” του Ραραρτιματοσ I 
τθσ Διακιρυξθσ, περιγράφοντασ ακριβϊσ πϊσ οι ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ και προδιαγραφζσ 
πλθροφνται. Περιλαμβάνει ιδίωσ ςυμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο Φφλλο υμμόρφωςθσ με το 
ςφνολο των Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν  (Παράρτθμα Λ) ςφμφωνα με το Τπόδειγμα του Παραρτιματοσ 
ΛΛ κακϊσ και όςα δικαιολογθτικά αποδεικνφουν κατά τθν κρίςθ των ςυμμετεχόντων τθ ςυμμόρφωςθ 
ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ.  

2.4.3.3 Ο φάκελοσ «Οικονομικι προςφορά» κα περιζχει τθν οικονομικι προςφορά υπογεγραμμζνθ και 
ςφραγιςμζνθ ςε κάκε ςελίδα από τον νόμιμο/-ουσ εκπρόςωπο/ -ουσ του οικονομικοφ φορζα. Σε 
περίπτωςθ ζνωςθσ θ οικονομικι προςφορά υπογράφεται είτε από όλουσ τουσ φορείσ που τθν 
αποτελοφν είτε από τον κοινό εκπρόςωπό τουσ. 

Θ προςφερόμενθ τιμι δίνεται ςε ευρϊ.  

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

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

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

2.4.4 Υξόλνο ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ  

Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα 
τεςςάρων (4) μθνϊν από τθν επόμενθ τθσ θμερομθνίασ αποςφράγιςθσ προςφορϊν του διαγωνιςμοφ.  

Ρροςφορά θ οποία ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από τον ανωτζρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα 
αρχι, πριν από τθ λιξθ τθσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 97 του ν. 4412/2016, 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 προςφοράσ, τα 
αποτελζςματα τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ματαιϊνονται, εκτόσ αν θ ανακζτουςα αρχι κρίνει, κατά 
περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα, ότι θ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, οπότε οι 
οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία μποροφν να επιλζξουν είτε να παρατείνουν τθν 
προςφορά και τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ τουσ, εφόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο του ανωτζρω 
ανϊτατου ορίου παράταςθσ τθσ προςφοράσ τουσ είτε όχι. Στθν τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία 
ςυνεχίηεται με όςουσ παρζτειναν τισ προςφορζσ τουσ και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείσ. 

2.4.5 Λόγνη απόξξηςεο πξνζθνξώλ 

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

α) θ οποία δεν υποβάλλεται εμπρόκεςμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίηεται πιο πάνω και 
ςυγκεκριμζνα ςτισ παραγράφουσ 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν), 2.4.2. (Χρόνοσ και τρόποσ 
υποβολισ προςφορϊν), 2.4.3. (Ρεριεχόμενα Επιμζρουσ Φακζλων Ρροςφοράσ), 2.4.4. (Χρόνοσ ιςχφοσ 
προςφορϊν), 3.1. (Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν), 3.2 (Ρρόςκλθςθ υποβολισ 
δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου) τθσ παροφςασ,  
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β) θ οποία περιζχει ατζλειεσ, ελλείψεισ, αςάφειεσ ι ςφάλματα, εφόςον αυτά δεν επιδζχονται 
ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ ι εφόςον επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ, δεν ζχουν αποκαταςτακεί 
κατά τθν αποςαφινιςθ και τθν ςυμπλιρωςι τθσ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.1.1. τθσ παροφςθσ 
διακιρυξθσ, 

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

δ) θ οποία είναι εναλλακτικι προςφορά,  

ε) θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςφζροντα που ζχει υποβάλλει δφο ι περιςςότερεσ προςφορζσ.  

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 ζγγραφα τθσ 
παροφςθσ διακιρυξθσ και αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ ςφμβαςθσ. 
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3. ΔΛΕΝΕΡΓΕΛΑ ΔΛΑΔΛΚΑΛΑ - ΑΞΛΟΛΟΓΘΘ ΠΡΟΦΟΡΩΝ   

3.1 Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν  

Θ αποςφράγιςθ των προςφορϊν (δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ, τεχνικι προςφορά και οικονομικι 
προςφορά) δφναται, ςφμφωνα με το άρκρο 117 του ν. 4412/2016, να διενεργθκεί ςε μία δθμόςια 
ςυνεδρίαςθ, ιτοι τθν 17θ Νοεμβρίου 2020 θμζρα Σρίτθ και ϊρα 10.00 π.μ. από τριμελι επιτροπι, θ 
οποία κα ςυντάξει ζνα μόνο πρακτικό με τα αποτελζςματα και των τριϊν ςταδίων. Οι εξουςιοδοτθμζνοι 
εκπρόςωποι των οικονομικϊν φορζων  που υπζβαλαν προςφορά δφναται να παρευρίςκονται ςτθν 
διαδικαςία αποςφράγιςθσ των προςφορϊν. Κατά τθν θμζρα αυτι και μόνον αυτι, μποροφν εφόςον το 
επικυμοφν να λάβουν γνϊςθ για τα ζγγραφα ςυμμετοχισ των ςυμμετεχόντων.  

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να καλζςει τουσ οικονομικοφσ φορείσ να ςυμπλθρϊςουν ι να διευκρινίςουν 
τα ζγγραφα ι δικαιολογθτικά που ζχουν υποβλθκεί, ι να διευκρινίςουν το περιεχόμενο τθσ τεχνικισ ι 
οικονομικισ προςφοράσ τουσ, ςφμφωνα με το άρκρο 102 του ν. 4412/2016. 

 Θ επιτροπι ςφμφωνα με το άρκρο 100 του ν. 4412/2016, αφοφ εξετάςει τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ 
(α’ ςτάδιο) και τθν τεχνικι προςφορά (β’ ςτάδιο), ςτθ ςυνζχεια κα προβεί ςτθν αξιολόγθςθ των 
οικονομικϊν προςφορϊν (γ’ ςτάδιο) με κριτιριο τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ 
προςφορά αποκλειςτικά βάςει τιμισ και κα ςυντάξει ςχετικό Ρρακτικό. 

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

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

Το πρακτικό με τα αποτελζςματα των ανωτζρω ςταδίων κα επικυρωκεί με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ, θ οποία κα κοινοποιθκεί με επιμζλεια αυτισ ςτουσ προςφζροντεσ. Κατά τθσ ανωτζρω απόφαςθσ 
χωρεί ζνςταςθ, ςφμφωνα με το άρκρο 127 του Ν.4412/2016 και τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 3.4 
τθσ παροφςασ. 
 

3.2 Πρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου - Δικαιολογθτικά 
προςωρινοφ αναδόχου 

Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι ειδοποιεί εγγράφωσ τον προςφζροντα, 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 
ζγγραφα νομιμοποίθςθσ και τα πρωτότυπα ι αντίγραφα που εκδίδονται, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του 
άρκρου 1 του ν. 4250/2014 (Αϋ 74) όλων των δικαιολογθτικϊν που περιγράφονται ςτθν παράγραφο 
2.2.5.2. τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, ωσ αποδεικτικά ςτοιχεία για τθ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ 
τθσ παραγράφου 2.2.2 τθσ διακιρυξθσ, κακϊσ και για τθν πλιρωςθ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ 
τθσ παραγράφου 2.2.3 αυτισ. Τα δικαιολογθτικά υποβάλλονται εμπρόκεςμα ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, ο 
οποίοσ παραδίδεται ςτθν αρμόδια επιτροπι. 
Αν δεν προςκομιςκοφν τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υποβλικθκαν 
παρζχεται προκεςμία ςτον προςωρινό ανάδοχο να τα προςκομίςει ι να τα ςυμπλθρϊςει εντόσ πζντε (5) 
θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ ςε αυτόν. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να 
παρατείνει τθν ωσ άνω προκεςμία, εφόςον αιτιολογείται αυτό επαρκϊσ και κατ’ ανϊτατο όριο για πζντε 
(5) επιπλζον θμζρεσ. 
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Πςοι υπζβαλαν παραδεκτζσ προςφορζσ λαμβάνουν γνϊςθ των παραπάνω δικαιολογθτικϊν που 
κατατζκθκαν. 

Απορρίπτεται θ προςφορά του προςωρινοφ αναδόχου και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που 
υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, 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 αντίγραφα 
των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ι  
iii) από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφονται οι όροι 
και οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με το άρκρο 2.2.2 (λόγοι αποκλειςμοφ) και 2.2.3 τθσ 
παροφςασ. 

Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ 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 φακζλου ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ για τθ λιψθ απόφαςθσ 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 απόφαςθ κατακφρωςθσ. 

 

3.3 Κατακφρωςθ - ςφναψθ ςφμβαςθσ  

Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο όλων των πρακτικϊν τθσ 
διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε κάκε προςφζροντα που ζχει υποβάλει 
αποδεκτι προςφορά, ςφμφωνα με το άρκρο 100 του ν. 4412/2016, εκτόσ από τον προςωρινό ανάδοχο, 
με κάκε πρόςφορο τρόπο, όπωσ με τθλεομοιοτυπία, θλεκτρονικό ταχυδρομείο κλπ. επί αποδείξει. Κατά 
τθσ απόφαςθσ αυτισ χωρεί ζνςταςθ του άρκρου 127 του Ν.4412/16 (βλζπε άρκρο 3.4 τθσ παροφςασ). 
Τα ζννομα αποτελζςματα τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και ιδίωσ θ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ επζρχονται 
εφόςον ςυντρζξουν ςωρευτικά τα κάτωκι: 

α) άπρακτθ πάροδοσ των προκεςμιϊν άςκθςθσ των προβλεπόμενων ςτθν παράγραφο 3.4. τθσ παροφςασ 
βοθκθμάτων και μζςων ςτο ςτάδιο τθσ προδικαςτικισ και δικαςτικισ προςταςίασ και από τισ αποφάςεισ 
αναςτολϊν επί αυτϊν,  

β)κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο, εφόςον αυτόσ υποβάλει  ζπειτα 
από ςχετικι πρόςκλθςθ, υπεφκυνθ διλωςθ, που υπογράφεται κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 79Α του Ν. 
4412/2016, ςτθν οποία κα δθλϊνεται ότι, δεν ζχουν επζλκει ςτο πρόςωπό του οψιγενείσ μεταβολζσ 
κατά τθν ζννοια του άρκρου 104  του Ν. 4412/2016 και μόνον ςτθν περίπτωςθ τθσ άςκθςθσ 
προδικαςτικισ προςφυγισ κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ. Θ υπεφκυνθ διλωςθ ελζγχεται από το 
αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, το οποίο ςυντάςςει πρακτικό που ςυνοδεφει τθ ςφμβαςθ. 

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

Στθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμφωνθτικό 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 προςφζροντα που 
υπζβαλε τθν  αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά.  

http://www.eaadhsy.gr/n4412/art79a
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art104
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3.4 Ενςτάςεισ 

Ενςτάςεισ – προςφυγζσ υποβάλλονται για τουσ λόγουσ και με τθ διαδικαςία που προβλζπεται από τα 
άρκρα 127 & 205 του Ν. 4412/2016. 
Σε περίπτωςθ ζνςταςθσ κατά πράξθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ προκεςμία άςκθςισ τθσ είναι πζντε (5) 
θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορζα ι από 
τθ ςυντζλεςθ τθσ παράλειψθσ.  
Θ ζνςταςθ κατά τθσ διακιρυξθσ υποβάλλεται ςε προκεςμία που εκτείνεται μζχρι το ιμιςυ του χρονικοφ 
διαςτιματοσ από τθ δθμοςίευςθ τθσ διακιρυξθσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία 
υποβολισ των προςφορϊν. Για τον υπολογιςμό τθσ προκεςμίασ αυτισ ςυνυπολογίηονται και οι 
θμερομθνίεσ τθσ δθμοςίευςθσ και τθσ υποβολισ των προςφορϊν. 

Θ ζνςταςθ υποβάλλεται ενϊπιον τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία αποφαςίηει, ςφμφωνα με τα 
οριηόμενα και ςτο άρκρο 221 του Ν.4412/2016, εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν, μετά τθν άπρακτθ 
πάροδο τθσ οποίασ τεκμαίρεται θ απόρριψθ τθσ ζνςταςθσ.  Στθν περίπτωςθ τθσ ζνςταςθσ κατά τθσ 
διακιρυξθσ ι τθσ πρόςκλθςθσ θ ανακζτουςα αρχι αποφαςίηει ςε κάκε περίπτωςθ πριν τθν καταλθκτικι 
θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν. 

Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ ζνςταςθσ, απαιτείται με τθν κατάκεςθ τθσ ζνςταςθσ θ καταβολι 
παραβόλου υπζρ του Δθμοςίου ποςοφ ίςου με το ζνα τοισ εκατό (1%) επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ 
ςφμβαςθσ. Το παράβολο αυτό αποτελεί δθμόςιο ζςοδο. Το παράβολο επιςτρζφεται με πράξθ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ, αν θ ζνςταςθ γίνει δεκτι από το αποφαςίηον διοικθτικό όργανο. 
Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ ζνςταςθσ και θ άςκθςι τθσ κωλφουν τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ. Κατά τα 
λοιπά, θ άςκθςθ τθσ ζνςταςθσ δεν κωλφει τθν πρόοδο τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ.  

 Πποιοσ ζχει ζννομο ςυμφζρον, μπορεί να ηθτιςει τθν αναςτολι εκτζλεςθσ και τθν ακφρωςθ τθσ πράξθσ 
ι τθσ παράλειψθσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ που εκδίδεται ι ςυντελείται επί τθσ ζνςταςθσ τθσ 
προθγοφμενθσ παραγράφου, ενϊπιον του Διοικθτικοφ Εφετείου τθσ ζδρασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, κατά 
τα οριηόμενα ςτο π.δ. 18/1989 (Αϋ 8).  

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 ςφάλματα ι παραλείψεισ ςε 
οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, μπορεί, μετά από γνϊμθ του αρμόδιου οργάνου, να 
ακυρϊςει μερικϊσ τθ διαδικαςία ι να αναμορφϊςει ανάλογα το αποτζλεςμά τθσ ι να αποφαςίςει τθν 
επανάλθψι τθσ από το ςθμείο που εμφιλοχϊρθςε το ςφάλμα ι θ παράλειψθ.  
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4. ΟΡΟΛ ΕΚΣΕΛΕΘ ΣΘ ΤΜΒΑΘ  

4.1 Εγγφθςθ  καλισ εκτζλεςθσ 

Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ εφόςον θ αξία τθσ ξεπερνά το ποςό των 20.000,00 € απαιτείται θ 
παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα 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 υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.  Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να γίνει αποδεκτι, πρζπει να 
περιλαμβάνει κατ' ελάχιςτον τα αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 2.1.5. ςτοιχεία τθσ παροφςασ και 
επιπλζον τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ. Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ 
καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ 
τθσ ανακζτουςασ αρχισ ζναντι του αναδόχου. Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά τθν 
παράγραφο 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 
επιςτρζφεται ςτο ςφνολό τθσ ι ςτθν περίπτωςθ που τα υλικά είναι διαιρετά και θ παράδοςθ γίνεται 
τμθματικά αποδεςμεφεται τμθματικά, κατά το ποςό που αναλογεί ςτθν αξία του μζρουσ του 
τμιματοσ των υλικϊν που παραλιφκθκε οριςτικά μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι 
του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. Εάν ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ 
αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ επιςτροφι τθσ ωσ άνω εγγφθςθσ 
γίνεται μετά τθν αντιμετϊπιςθ των παρατθριςεων και του εκπροκζςμου. 

4.2  υμβατικό Πλαίςιο - Εφαρμοςτζα Νομοκεςία  

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

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του περιβαλλοντικοφ, 
κοινωνικοαςφαλιςτικοφ, εργατικοφ δικαίου και τθσ νομοκεςίασ περί υγείασ και αςφάλειασ των 
εργαηομζνων και πρόλθψθσ του επαγγελματικοφ κινδφνου, που ζχουν κεςπιςκεί με το δίκαιο τθσ 
Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, 
κοινωνικοαςφαλιςτικοφ 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. 

4.3 Τπεργολαβία 

4.3.1. 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 
παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβουσ δεν αίρει τθν ευκφνθ του κυρίου αναδόχου.  

4.3.2. Κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ο κφριοσ ανάδοχοσ υποχρεοφται να αναφζρει ςτθν ανακζτουςα 
αρχι το όνομα, τα ςτοιχεία επικοινωνίασ και τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ των υπεργολάβων του, οι 
οποίοι ςυμμετζχουν ςτθν εκτζλεςθ αυτισ, εφόςον είναι γνωςτά τθ ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςτιγμι.  
Επιπλζον, υποχρεοφται να γνωςτοποιεί ςτθν ανακζτουςα αρχι κάκε αλλαγι των πλθροφοριϊν αυτϊν, 
κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και τισ απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με κάκε νζο 
υπεργολάβο, τον οποίο ο κφριοσ ανάδοχοσ χρθςιμοποιεί εν ςυνεχεία ςτθν εν λόγω ςφμβαςθ, 
προςκομίηοντασ τα ςχετικά ςυμφωνθτικά/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, οφείλει δε να διαςφαλίςει τθν ομαλι 
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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.  

4.3.3. Θ ανακζτουςα αρχι επαλθκεφει τθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ για τουσ υπεργολάβουσ, 
όπωσ αυτοί περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.2 και με τα αποδεικτικά μζςα τθσ παραγράφου 2.2.4.2 
τθσ παροφςασ, εφόςον το(α) τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχοσ προτίκεται να 
ανακζςει υπό μορφι 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.  

4.4 Σροποποίθςθ ςφμβαςθσ κατά τθ διάρκειά τθσ  

Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016 και 
κατόπιν γνωμοδότθςθσ τθσ Επιτροπισ τθσ περ. β  τθσ παρ. 11 του άρκρου 221 του ν. 4412. 

4.5 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, εφόςον: 

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 
αναφζρονται ςτθν παράγραφο 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 απόφαςθ του 
Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΣΛΕΕ. 
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5. ΕΛΔΛΚΟΛ ΟΡΟΛ ΕΚΣΕΛΕΘ ΣΘ ΤΜΒΑΘ  

5.1 Xρόνοσ και τρόποσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ 

Θ ςφμβαςθ κα εκτελεςτεί πλιρωσ ςε διάρκεια ενόσ μινα. 

5.2 Σρόποσ πλθρωμισ  

5.2.1 Θ πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιθκεί εξολοκλιρου με το αντίςτοιχο ςυμφωνθκζν τίμθμα 
μετά τθν παράδοςθ των ειδϊν. 
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.  

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

α) Κράτθςθ 0,07% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων 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 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ 
αρχικισ κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν 
Ρροςφυγϊν (άρκρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016). 

γ) Υπζρ των Οργανιςμϊν Ψυχικισ Υγείασ (2% επί τθσ αξίασ του τιμολογίου τθσ ςφμβαςθσ μετά τθν 
αφαίρεςθ 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) εδάφιο ε του Ν. 3580/2007, 
και επανεμφανίηεται ςτο άρκρο 24&6 Ν. 3846/2010 (ΦΕΚ 66Α/11-5-2010): 2,00%. 

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

Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ φόρου 
ειςοδιματοσ  επί του κακαροφ ποςοφ. 

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

5.3 Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ  

Ο ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ  από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που απορρζει 
από αυτιν, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, 
εφόςον δεν φορτϊςει, παραδϊςει ι αντικαταςτιςει τα ςυμβατικά υλικά ι δεν επιςκευάςει ι 
ςυντθριςει αυτά μζςα ςτον ςυμβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο παράταςθσ που του δοκεί, ςφμφωνα με όςα 
προβλζπονται ςτο άρκρο 206 του ν. 4412/2016. 

 Δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ  όταν: 

α) το υλικό δεν φορτωκεί ι παραδοκεί ι αντικαταςτακεί με ευκφνθ του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ, 

β) ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ 

Στον οικονομικό φορζα που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, επιβάλλεται, με απόφαςθ του 
αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά 
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καλεί τον ανάδοχο προσ παροχι εξθγιςεων, ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ 
ςφμβαςθσ. 

Αν το υλικό/θ εργαςία φορτωκεί - παραδοκεί ι αντικαταςτακεί μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου και 
μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, ςφμφωνα με το άρκρο 206 του Ν.4412/16, 
επιβάλλεται πρόςτιμο 5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ποςότθτασ που παραδόκθκε εκπρόκεςμα. 

Το παραπάνω πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ των εκπρόκεςμα παραδοκζντων υλικϊν, 
χωρίσ ΦΡΑ. Εάν τα υλικά που παραδόκθκαν εκπρόκεςμα επθρεάηουν τθ χρθςιμοποίθςθ των υλικϊν που 
παραδόκθκαν εμπρόκεςμα, το πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ςυνολικισ 
ποςότθτασ αυτϊν. 

Κατά τον υπολογιςμό του χρονικοφ διαςτιματοσ τθσ κακυςτζρθςθσ για φόρτωςθ- παράδοςθ ι 
αντικατάςταςθ των υλικϊν, με απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του 
αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψθ ο χρόνοσ που παριλκε πζραν του εφλογου, κατά τα διάφορα 
ςτάδια των διαδικαςιϊν, για το οποίο δεν ευκφνεται ο ανάδοχοσ και παρατείνεται, αντίςτοιχα, ο χρόνοσ 
φόρτωςθσ - παράδοςθσ. 

Θ είςπραξθ του προςτίμου γίνεται με παρακράτθςθ από το ποςό πλθρωμισ του αναδόχου ι, ςε 
περίπτωςθ ανεπάρκειασ ι ζλλειψθσ αυτοφ, με ιςόποςθ κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, 
εφόςον ο ανάδοχοσ δεν κατακζςει το απαιτοφμενο ποςό. 

Σε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, το πρόςτιμο επιβάλλεται αναλόγωσ ςε όλα τα μζλθ τθσ 
ζνωςθσ. 

5.4 Διοικθτικζσ προςφυγζσ κατά τθ διαδικαςία εκτζλεςθσ των ςυμβάςεων   

 Ο ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει των όρων 
των άρκρων 5.3 (Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ), 6.3. (Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν 
– αντικατάςταςθ),  κακϊσ και κατ’ εφαρμογι των ςυμβατικϊν όρων να αςκιςει προςφυγι για λόγουσ 
νομιμότθτασ και ουςίασ ενϊπιον του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία 
(30) θμερϊν από τθν θμερομθνία τθσ κοινοποίθςθσ ι τθσ πλιρουσ γνϊςθσ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ. Θ 
εμπρόκεςμθ άςκθςθ τθσ προςφυγισ αναςτζλλει τισ επιβαλλόμενεσ κυρϊςεισ. Επί τθσ προςφυγισ 
αποφαςίηει το αρμοδίωσ αποφαινόμενο όργανο, φςτερα από γνωμοδότθςθ του προβλεπόμενου ςτισ 
περιπτϊςεισ βϋ και δϋ τθσ παραγράφου 11 του άρκρου 221 του ν.4412/2016 οργάνου, εντόσ προκεςμίασ 
τριάντα (30) θμερϊν από τθν άςκθςι τθσ, άλλωσ κεωρείται ωσ ςιωπθρϊσ απορριφκείςα. Κατά τθσ 
απόφαςθσ αυτισ δεν χωρεί θ άςκθςθ άλλθσ οποιαςδιποτε φφςθσ διοικθτικισ προςφυγισ. Αν κατά τθσ 
απόφαςθσ που επιβάλλει κυρϊςεισ δεν αςκθκεί εμπρόκεςμα θ προςφυγι ι αν απορριφκεί αυτι από το 
αποφαινόμενο αρμοδίωσ όργανο, θ απόφαςθ κακίςταται οριςτικι. Αν αςκθκεί εμπρόκεςμα προςφυγι, 
αναςτζλλονται οι ςυνζπειεσ τθσ απόφαςθσ μζχρι αυτι να οριςτικοποιθκεί. 

5.5 Δικαςτικι επίλυςθ διαφορϊν 

Κάκε διαφορά μεταξφ των ςυμβαλλόμενων μερϊν που προκφπτει από τισ ςυμβάςεισ που ςυνάπτονται 
ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ διακιρυξθσ , επιλφεται με τθν άςκθςθ προςφυγισ ι αγωγισ ςτο Διοικθτικό 
Εφετείο τθσ Ρεριφζρειασ, 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 προςφυγισ ςτο 
Διοικθτικό Εφετείο προθγείται υποχρεωτικά θ τιρθςθ τθσ προβλεπόμενθσ ςτο άρκρο 205 ενδικοφανοφσ 
διαδικαςίασ, διαφορετικά θ προςφυγι απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 
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6. ΕΛΔΛΚΟΛ ΟΡΟΛ ΕΚΣΕΛΕΘ  

6.1   Παραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ  

Θ παραλαβι των παραδοτζων γίνεται από επιτροπι παραλαβισ, που ςυγκροτείται ςφμφωνα με τθν 
παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρκρου 221 του ν. 4412/2016, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 208 
του ωσ άνω νόμου. 

6.2  Απόρριψθ παραδοτζων – Αντικατάςταςθ  

6.2.1. Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρθσ ι μζρουσ τθσ ςυμβατικισ ποςότθτασ των υλικϊν, 
με απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να 
εγκρίνεται αντικατάςταςι τθσ με άλλθ, που να είναι ςφμφωνθ με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε 
τακτι προκεςμία που ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι. 

6.2.2. 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 απορρίφκθκαν μζςα ςτθν προκεςμία που του τάχκθκε 
και εφόςον ζχει λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ 
κυρϊςεισ. 

6.3  Καταγγελία τθσ ςφμβαςθσ- Τποκατάςταςθ αναδόχου 

6.3.1 Στθν περίπτωςθ που, κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ καταδικαςτεί αμετάκλθτα για 
ζνα από τα αδικιματα που αναφζρονται ςτθν παρ. 2.2.3.1 τθσ παροφςασ, θ ανακζτουςα αρχι δφναται 
να καταγγείλει μονομερϊσ τθ ςφμβαςθ και να αναηθτιςει τυχόν αξιϊςεισ αποηθμίωςθσ, ςφμφωνα με τισ 
ςχετικζσ διατάξεισ του ΑΚ, περί αμφοτεροβαρϊν ςυμβάςεων.  

6.3.2 Εάν ο ανάδοχοσ πτωχεφςει ι υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τεκεί υπό 
αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 
ςυμβιβαςμοφ ι αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε 
ανάλογθ κατάςταςθ, προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ 
νόμου, θ ανακζτουςα αρχι δφναται, ομοίωσ, να καταγγείλει μονομερϊσ τθ ςφμβαςθ και να αναηθτιςει 
τυχόν αξιϊςεισ αποηθμίωςθσ, ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ διατάξεισ του ΑΚ.  

6.3.3 Σε αμφότερεσ τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ καταγγελίασ τθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα αρχι δφναται να 
προςκαλζςει τον/τουσ επόμενο/ουσ, κατά ςειρά, μειοδότθ/εσ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ τθσ 
ςυγκεκριμζνθσ ςφμβαςθσ και να του/τουσ προτείνει να αναλάβει/ουν τθν παροχι των υπθρεςιϊν του 
εκπτϊτου αναδόχου, με τουσ ίδιουσ όρουσ και προχποκζςεισ και βάςει τθσ προςφοράσ που είχε 
υποβάλει ο ζκπτωτοσ (ρθτι ριτρα υποκατάςταςθσ). 

                                                                 

                                                                    Ράτρα     03/11/2020 

                                                             Ο ΔΛΟΛΚΘΣΘ   

 

 

                                                     ΠΑΤΛΟ Λ. ΑΚΑΝΑΟΠΟΤΛΟ   
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ΠΑΡΑΡΣΘΜΑΣΑ 

ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Λ – Αναλυτικι Περιγραφι Φυςικοφ και Οικονομικοφ Αντικειμζνου τθσ φμβαςθσ  

ΜΕΡΟ Α – ΣΕΧΝΛΚΕ ΠΡΟΔΛΑΓΡΑΦΕ 

 

1. ΘΙΗΛΖ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΑΘΝ ΡΞΝ-ΘΝΚΝΓΗΛΝ-ΠΡΟΥΚΑ 

 H επιφάνεια κατάκλιςθσ να αποτελείται από 4 τμιματα: πλάτθσ, λεκάνθσ, μθρϊν και ποδιϊν, 

καταςκευαςμζνα από προςκαφαιροφμενο πλαςτικό υλικό. 

 Να διακζτει ελαςτικοφσ προςκρουςτιρεσ ςτισ τζςςερισ γωνίεσ τθσ κλίνθσ. 

 Να δζχεται βάροσ τουλάχιςτον 100 Kg. (αςφαλζσ φορτίο λειτουργίασ). Μεγαλφτερο κα 

εκτιμθκεί. 

 Να διακζτει μετϊπεσ κεφαλισ και ποδιϊν οι οποίεσ να προςκαφαιροφνται εφκολα και να 

είναι από πλαςτικό υλικό. Να διακζτουν ςφςτθμα κλειδϊματοσ ςτο ςαςί. Οι μετϊπεσ να 

διατίκενται ςε πολλζσ  διαφορετικζσ αποχρϊςεισ RAL, αλλά και ςε ςχζδια παιδικά, 

προκειμζνου το κρεβάτι να ταιριάηει χρωματικά με τον περιβάλλοντα χϊρο και να είναι 

αιςκθτικά ευχάριςτο για τα παιδιά. Να κατατεκεί με τθν προςφορά χρωματολόγιο. 

 Να διακζτει πλαϊνά κιγκλιδϊματα τα οποία να καλφπτουν το μεγαλφτερο μζροσ τθσ 

επιφάνειασ  κατάκλιςθσ (τουλάχιςτον τα ¾ τθσ επιφάνειασ, μεγαλφτερο κα εκτιμθκεί. Να 

διακζτουν μθχανιςμό εφκολθσ αναδίπλωςθσ και προςκαφαίρεςθσ. 

 Να διακζτει θλεκτρικά ρυκμιηόμενεσ τισ ακόλουκεσ κζςεισ: 

 Εφροσ διακφμανςθσ φψουσ από 40-80 cm περίπου (±10%). 

 Τμιματοσ πλάτθσ τουλάχιςτον 65ο μοίρεσ. 

 Τμιματοσ μθρϊν τουλάχιςτον 30ο  

 Trendelburg \ anti-trendelenburg τουλάχιςτον 15ο. 

 Να διακζτει χειριςτιριο νοςθλευτι για κλείδωμα των κινιςεων & θλεκτρικό CPR. Ιδιαίτερα 

για το CPR, θ κλίνθ να οριηοντιϊνεται και να κατεβαίνει ςτο κατϊτερο ςθμείο φψουσ για 

εφκολθ διαχείριςθ τθσ διαδικαςίασ ΚΑΡΑ από οποιονδιποτε. 

 Να διακζτει επιπλζον ενςφρματο χειριςτιριο για τθν ρφκμιςθ τθσ πλάτθσ, μθρϊν, του φψουσ 

και τθσ κζςθσ autocontour από τθν πλευρά του αςκενι.  

 Το χειριςτιριο να μπορεί να αποςυνδζεται εφκολα για τθν άμεςθ αντικατάςταςθ του ακόμα 

και από μθ τεχνικό προςωπικό. 

 Το τμιμα τθσ πλάτθσ να ζχει ενςωματωμζνθ λειτουργία μετακινιςεωσ προσ τα πίςω κακϊσ 

αναςθκϊνεται, προσ αποφυγι των πιζςεων που αςκοφνται ςτθν κοιλιακι χϊρα. Να 

αναφερκεί το μικοσ ανοίγματοσ. Επίςθσ, να διακζτει μθχανικό ςφςτθμα άμεςθσ 

οριηοντίωςθσ για περίπτωςθ εκτάκτων αναγκϊν CPR. 

 Να διακζτει ενςωματωμζνθ υποδοχι ςτθν μετϊπθ των ποδιϊν για τθν εναπόκεςθ των 

κλινοςκεπαςμάτων και τθν εξυπθρζτθςθ του νοςθλευτικοφ προςωπικοφ, κατά τθν αλλαγι 

τουσ. 
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 Να φζρει τζςςερισ (4) πλαςτικοφσ τροχοφσ διαμζτρου  Ø125 χιλ. τουλάχιςτον με κεντρικό 

ςφςτθμα  φρζνων. Να μπορεί να δεχτεί και 5ο τροχό για τθν εφκολθ μεταφορά / ευελιξία ςε 

διαδρόμουσ και αςανςζρ. Να προςφερκεί προσ επιλογι. 

 Να προςφερκεί με τα παρακάτω αξεςουάρ: 

 Δυο κζςεισ για ςτατϊ οροφ. 

 άγα ςτιριξθσ και άγκιςτρα με κζςεισ λιψθσ διαφόρων παρελκομζνων. 

 Να περιλαμβάνεται ςτθν βαςικι ςφνκεςθ κάκε κλίνθσ ςτρϊμα με τα παρακάτω τεχνικά 

χαρακτθριςτικά: 

 Διαςτάςεισ: Κατάλλθλεσ για χριςθ με τισ παραπάνω κλίνεσ και καταςκευισ τουλάχιςτον 

2 ςτρϊςεων με πάχοσ τουλάχιςτον 14 cm. 

 Να διακζτει ςφςτθμα (όπωσ ειδικζσ ςτρϊςεισ κλπ) για τθν βζλτιςτθ διανομι και 

διατιρθςθ ιδανικισ κερμοκραςίασ κάτω από τον αςκενι. 

 Βάροσ (kg): Να ςτθρίηει αςκενι τουλάχιςτον 100 Kg. 

 Υλικό: Υψθλισ πυκνότθτασ και αντοχισ. Να αναφερκεί. 

 Ρροςαρμογι ςτθν κλίνθ: Ναι. Να ακολουκεί τθν κίνθςθ τθσ κλίνθσ. 

 

ΚΟΜΟΔΛΝΟ ΝΟΟΚΟΜΕΛΑΚΟ ΜΕ ΑΝΕΞΑΡΣΘΣΘ ΣΡΟΧΘΛΑΣΘ ΣΡΑΠΕΗΟΣΟΤΑΛΕΣΑ 

1. Κομοδίνο νοςοκομειακό με ανεξάρτθτθ τροχιλατθ τραπεηοτουαλζτα, θ οποία να 
προςαρμόηεται και από τισ δφο πλευρζσ του κομοδίνου προσ αποκικευςθ, όταν δεν 
χρθςιμοποιείται. Επίςθσ να μπορεί να αποςπάται για τθν ςίτιςθ των αςκενϊν, χωρίσ να 
χρειάηεται θ μετακίνθςθ του κομοδίνου. 

2. Το κομοδίνο κα πρζπει να αποτελεί χρωματικά ενιαίο ςφνολο με το κρεβάτι. 
3. Να είναι ςχεδιαςμζνο με τζτοιο τρόπο ϊςτε να προςαρμόηεται ςτο πλάι και από τισ δφο 

πλευρζσ θ τροχιλατθ τραπεηοτουαλζτα θ οποία να αποςπάται όταν χρειάηεται για τθν ςίτιςθ 
του παιδιοφ χωρίσ να μετακινείται το κομοδίνο. 

4. Το κομοδίνο κα πρζπει vα διακζτει διπλό καπάκι με κενό ενδιάμεςο χϊρο ςτον οποίο κα 
προςαρμόηεται θ τραπεηοτουαλζτα όταν δεν χρθςιμοποιείται προσ αποφυγι πτϊςθσ 
αντικειμζνων που κα βρίςκονται ςτθν επάνω επιφάνεια του κομοδίνου κατά τθν 
προςαρμογι τθσ τραπεηοτουαλζτασ ςε αυτό. 

5. Το κομοδίνο να είναι ζτςι καταςκευαςμζνο ϊςτε να μπορεί να προςαρμόηεται θ 
τραπεηοτουαλζτα χωρίσ να υπάρχει κίνδυνοσ ανατροπισ των αντικειμζνων που βρίςκονται 
ςτθνάνω επιφάνεια του κομοδίνου. Δθλαδι να διακζτει κενό ενδιάμεςο χϊρο (διπλό 
καπάκι) για τθν αποκικευςθ τθσ τραπεηοτουαλζτασ. 

6. Το κομοδίνο και θ τραπεηοτουαλζτα να είναι μεταλλικά βαμμζνα θλεκτροςτατικά με εποξικι 
βαφι. 

7. Το κομοδίνο να διακζτει ςυρτάρι και ντουλάπι. 
8. Το ςυρτάρι να διακζτει προςκαφαιροφμενθ πλαςτικι κικθ και τθλεςκοπικοφσ οδθγοφσ. 
9. Το ντουλάπι να διακζτει πόρτα με κλειδί και προςκαφαιροφμενο εςωτερικό ράφι. 
10. Οι άνω επιφάνειεσ του κομοδίνου και τθσ τραπεηοτουαλζτασ να είναι από καλουπωτό ABS, 

ανκεκτικό ςτθν χάραξθ και με υπερυψωμζνο χείλοσ, τουλάχιςτον ςτισ 3 πλευρζσ.  
11. Οι προςόψεισ του κομοδίνου να είναι επίςθσ από καλουπωτό ABS, με ζγχρωμθ διακοςμθτικι 

φάςα και αντιτραυματικζσ χειρολαβζσ τφπου «χοφφτασ», διαμορφωμζνεσ από το ίδιο υλικό. 
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12. Το κομοδίνο και θ τραπεηοτουαλζτα να εδράηονται ςε διπλοφσ πλαςτικοφσ τροχοφσ 
διαμζτρου Ø50 χιλ (±10%) τουλάχιςτον. 

13. Οι διαςτάςεισ του κομοδίνου να είναι περίπου 55 x 45 x 90 cm. 
14. Οι διαςτάςεισ τθσ επιφάνειασ του τραπεηιοφ να είναι περίπου 60 x 35 cm. 
15. Θ τραπεηοτουαλζτα να ρυκμίηεται κακ’ φψοσ, μζςω χειροκίνθτου μθχανιςμοφ 

ςτακεροποίθςθσ (τφπου button, όχι βίδα) και να ζχει εφροσ περίπου 25cm, και να διακζτει 
πνευματικό μθχανιςμό υποβοικθςθσ.  

 

2. ΘΝΛΗΑ ΚΔ ΘΑΓΘΔΙΝ ΘΑΗ ΠΡΟΥΚΑ 

1. Το πλαίςιο είναι καταςκευαςμζνο από ςωλινεσ 

χάλυβα με εποξικι επικάλυψθ ι χρϊμιο, 

εξοπλιςμζνο με 4 ολοκλθρωμζνεσ ράβδουσ και 

ρυκμιηόμενα πόμολα. 

2. Το  πλαίςιο του κρεβατιοφ ςτθρίηεται ςε 4 τροχοφσ 

ςχεδιαςμοφ Ø 100 χιλιοςτϊν με φρζνα. 

3. Θ πλατφόρμα ςτρϊματοσ να είναι με κλίςθ ςε 2 

τμιματα (κεφαλισ και ποδϊν) 

4. Τα προςτατευτικά πλαίςια να είναι από δοκοφσ 

χαλυβδοςωλινων. 

5. Τα προςτατευτικά πλαίςια μποροφν να τεκοφν ςε 3 διαφορετικζσ κζςεισ: χαμθλότερθ , 

μεςαία   και υψθλότερθ κζςθ. 

6. Τα βυκιηόμενα προςτατευτικά πλαίςια να γλιςτροφν πάνω ςε  2 ςτερεζσ ράγεσ οδιγθςθσ 

χάλυβα. 

7. Τα προςτατευτικά πλαίςια μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν μόνο με τθ χριςθ και των δφο 

χεριϊν     

8. Να διακζτει 4 ελαςτικοφσ προςκρουςτιρεσ ςτισ 4 γωνίεσ και 4 υποδοχζσ για ςτατϊ οροφ.    

9. Οι μετϊπεσ να είναι από πλαςτικό με εςωτερικό πλζγμα  

10. Να αντζχει ςτα κοινά προϊόντα κακαριςμοφ.  

11. Να είναι διαςτάςεων  70 Χ 157 cm  

Να περιλαμβάνεται ςτθν βαςικι ςφνκεςθ κάκε κλίνθσ ΣΡΩΜΑ με τα παρακάτω τεχνικά 
χαρακτθριςτικά: 
1. Διαςτάςεισ: 65 x 150 x 12 cm , τουλάχιςτον 2 ςτρϊςεων  
2. Βάροσ (kg): Πςο το δυνατό πιο ελαφρφ. 
3. Υλικό: Υψθλισ πυκνότθτασ και αντοχισ. Να αναφερκεί. 
4. Να προςαρμόηεται ςτθν κλίνθ να ακολουκεί τθν κίνθςθ τθσ κλίνθσ. 
5. Να φζρει κατανομι πιζςεων ςχεδιαςμζνθ για τθν πρόλθψθ των κατακλίςεων αςκενϊν 
υψθλοφ κινδφνου. Να κατατεκοφν ςχετικζσ µελζτεσ ι πιςτοποιθτικά. 

6. Να φζρει κάλυµµα µε φερμουάρ, το οποίο να είναι αδιάβροχο, αντιµικροβιακό, 
αντιςτατικό, υψθλισ αντοχισ. Να περιγραφεί ο τρόποσ απολφμανςθσ. 

7. Να είναι βραδφκαυςτο. Να κατατεκεί το πιςτοποιθτικό ςφμφωνα µε τθ ςχετικι 
Ευρωπαϊκι οδθγία. 

 

3. ΓΟΑΦΔΗΝ ΚΔ ΠΟΡΑΟOΘΖΘΖ 
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Αϋ ΓΡΑΦΕΛΟ   ΔΛΑΣΑΕΛ: 140(Μ) Χ 80 (Π) Χ 72(Τ) cm 

Αποτελείται από τα εξισ μζρθ:   
Επιφάνεια Εργαςίασ (τεμ. 1):  
Να είναι καταςκευαςμζνθ από ινοςανίδα (MDF) ι μοριοςανίδα υψθλισ πιζςεωσ 3 
ςτρϊςεων, πάχουσ 25 χιλιοςτϊν, επενδυμζνθ αμφιπλεφρωσ με μελαμινικό, laminate(HPL) 
πάχουσ 0,3mm ςε χρϊμα απομίμθςθσ οξυάσ. Ρεριμετρικά, θ επιφάνεια εργαςίασ να ζχει 
ταινία ABS, πάχουσ 3mm ςτρογγυλεμζνθ ςε όλεσ τισ ακμζσ και γωνίεσ. Από τθν κάτω όψθ τθσ 
επιφάνειασ εργαςίασ, κα βρίςκονται ενςωματωμζνεσ, φωλιζσ με ςπείρωμα, για τθ ςφνδεςθ 
τθσ επιφάνειασ εργαςίασ με τα μεταλλικά πόδια του γραφείου. Θ ςφνδεςθ να 
πραγματοποιείται με τθ χριςθ των κατάλλθλων βιδϊν τφπου “allen”. 
 Μεταλλικό Πόδι τφπου ανεςτραμμζνου «Θ» (τεμ. 2): Να είναι λυόμενθ μεταλλικι 
καταςκευι, θ οποία αποτελείται από τα εξισ μζρθ: - 
 Βάςθ μεταλλικοφ ποδιοφ: είναι διαςτάςεων 680x90hmm περίπου. Καταςκευαςμζνθ από 
χαλφβδινθ λαμαρίνα πάχουσ 2mm διαμορφωμζνθ καταλλιλωσ. Εντόσ τθσ βάςθσ να 
υπάρχουν ενςωματωμζνα πζλματα. Το πζλμα να είναι υψθλισ ανκεκτικότθτασ PVC με 
αντιολιςκθτικζσ και προςτατευτικζσ, για το δάπεδο, ιδιότθτεσ.  
Κορμόσ μεταλλικοφ ποδιοφ: να είναι διαςτάςεων 130 X 35 X 545 h mm περίπου. Να 
αποτελείται από τθν εςωτερικι μεταλλικι καλφπτρα, θ οποία κα καταςκευάηεται από 
χαλφβδινθ λαμαρίνα πάχουσ 2mm, διαμορφωμζνθ καταλλιλωσ. Επί τθσ εςωτερικισ 
μεταλλικισ καλφπτρασ, να υπάρχουν ειδικά διαμορφωμζνεσ οπζσ, για τθν είςοδο και ζξοδο 
των καλωδίων των ιςχυρϊν και αςκενϊν ρευμάτων. 
 Άνω τμιμα μεταλλικοφ ποδιοφ: να είναι διαςτάςεων 480x10h mm περίπου. Καταςκευάηεται 
από χαλφβδινθ λαμαρίνα πάχουσ 2mm, διαμορφωμζνθ καταλλιλωσ. Τα ανωτζρω τρία 
τμιματα να ςυναρμολογοφνται μεταξφ τουσ, με τθ χριςθ καταλλιλων βιδϊν τφπου “allen”. 
Τα τρία μεταλλικά τμιματα του ποδιοφ μποροφν να ζχουν μόνιμθ ςφνδεςθ με αφανι 
θλεκτροςυγκόλλθςθ. Τα μεταλλικά πόδια του γραφείου, μπορεί να μθν ζχουν ιςομικθ 
πζλματα αρκεί να μθν επθρεάηεται θ λειτουργικότθτα και θ εργονομία τουσ.  
Καλφπτρα μεταλλικοφ ποδιοφ (τεμ. 2): να είναι διαςτάςεων 200 X 623mm περίπου. 
Καταςκευάηεται από χαλφβδινθ λαμαρίνα πάχουσ 0,8mm, διαμορφωμζνθ καταλλιλωσ, ζτςι 
ϊςτε να προςαρμόηεται ςτον κορμό του μεταλλικοφ ποδιοφ. Θ καλφπτρα του μεταλλικοφ 
ποδιοφ μπορεί να αφαιρείται και να επανατοποκετείται πολφ εφκολα, χωρίσ τθ χριςθ 
εργαλείων, ζτςι ϊςτε να είναι δυνατι θ ευχερισ πρόςβαςθ ςτα καλϊδια που είναι 
τοποκετθμζνα εντόσ του μεταλλικοφ ποδιοφ.  
Μετϊπθ : Να είναι καταςκευαςμζνθ από χαλφβδινθ λαμαρίνα διαμορφωμζνθ καταλλιλωσ. 
Να φζρει οπζσ κατάλλθλεσ για να βιδωκεί ςτθ κάτω όψθ τθσ επιφάνειασ εργαςίασ των 
γραφείων (Η1Α02 , Η1Α06,…). Οι βίδεσ κα είναι ςε βακουλωμζνθ επιφάνεια του μετάλλου 
ςτιριξθσ ϊςτε να μθν προεξζχουν. Θ ανάρτθςθ μπορεί να γίνει και με διαφορετικό τρόπο, 
αρκεί να εξαςφαλίηεται θ ευςτάκεια, θ ακαμψία και θ αιςκθτικι του γραφείου ζτςι ϊςτε 
κατά τθν τυχϊν αφαίρεςθ να μθν αφινει ατζλειεσ. Θ βαφι όλων των ανωτζρω μεταλλικϊν 
μερϊν να είναι ομοιογενισ, μθ τοξικι, υψίςτθσ μθχανικισ αντοχισ εποξεικισ ρθτίνθσ 2 
ςυςτατικϊν, εφαρμοςμζνθ με τθ μζκοδο θλεκτροςτατικοφ ψεκαςμοφ και ςτζγνωμα ςε 
φοφρνο υψθλισ κερμοκραςίασ. 
Μεταλλικι Σραβζρςα (τεμ. 1): Θ μεταλλικι τραβζρςα χρθςιμοποιείται για να ςυνδεκοφν 
μεταξφ τουσ, τα μεταλλικά πόδια του γραφείου. Να είναι ορκογωνικισ διατομισ και 
καταςκευάηεται από χαλφβδινθ λαμαρίνα πάχουσ 1,5 και 2 mm, διαμορφωμζνθ καταλλιλωσ. 
Να διακζτει, ςτα δφο άκρα τθσ, ειδικά διαμορφωμζνα «άγκιςτρα» ςφςφιξθσ και 
προςαρμογισ ςτα μεταλλικά πόδια. Επίςθσ, θ μεταλλικι τραβζρςα, να διακζτει ειδικά 
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διαμορφωμζνεσ οπζσ και πρόςκετεσ ενςωματωμζνεσ καλφπτρεσ, για τθν διευκζτθςθ των 
καλωδίων. 

Β΄ ΠΟΡΑΟΝΘΖΘΖ ΡΟΝΣΖΙΑΡΖ ΓΗΑΠΡΑΠΔΗΠ: 45x60 cm 

Αποτελείται από τα εξισ μζρθ:  

ϊμα ςυρταροκικθσ  

– Καπάκι(τεμ. 1): Να είναι καταςκευαςμζνο από ινοςανίδα (MDF) ι μοριοςανίδα υψθλισ 

πιζςεωσ 3 ςτρϊςεων, πάχουσ 25 χιλιοςτϊν, επενδυμζνο ςτισ εξωτερικζσ τουλάχιςτον 

επιφάνειεσ, αμφιπλεφρωσ με μελαμινικό, laminate πάχουσ 0,3mm ςε χρϊμα απομίμθςθσ 

καπλαμά οξυάσ. Ρεριμετρικά, θ επιφάνεια εργαςίασ να ζχει ταινία ABS, πάχουσ 3mm 

ςτρογγυλεμζνθ ςε όλεσ τισ ακμζσ και γωνίεσ. Θ υφι και το χρϊμα τθσ τελικισ επιφάνειασ να 

είναι εναρμονιςμζνθ με το γραφείο.  

– Πλαϊνά, βάςθ, πλάτθ(τεμ. 1): Να είναι καταςκευαςμζνα από ινοςανίδα (MDF) ι 

μοριοςανίδα υψθλισ πιζςεωσ 3 ςτρϊςεων, πάχουσ 18mm, επενδυμζνθ αμφιπλεφρωσ με 

μελαμίνθ laminate πάχουσ 0,3mm. ςε χρϊμα απομίμθςθσ καπλαμά οξυάσ. Να υπάρχουν 

περιμετρικά ταινίεσ ABS πάχουσ 0,5mm, ςτρογγυλεμζνεσ ςε όλεσ τισ ακμζσ και γωνίεσ. Θ υφι 

και το χρϊμα τθσ τελικισ επιφάνειασ κα είναι εναρμονιςμζνθ με τα γραφεία. 

– Μολυβοκικθ: Να είναι καταςκευαςμζνθ από ενιςχυμζνο αντιςτατικό μορφοποιθμζνο 

πολυςτυρζνιο, με κατάλλθλα διαμορφωμζνεσ κικεσ για μικροαντικείμενα.  

– Εςωτερικό ςυρταριϊν: Να είναι καταςκευαςμζνο ςε δφο βάκθ, από λαμαρίνα μαφρθ, 

πάχουσ τουλάχιςτον 0,75mm, κατάλλθλα κομμζνθ και μορφοποιθμζνθ ςε καλοφπι, 

χρωματιςμζνθ με θλεκτροςτατικι βαφι φοφρνου . Τα πλαϊνά των ςυρταριϊν μεγάλου 

βάκουσ φζρουν κατάλλθλεσ εγκοπζσ ανά 20mm για τοποκζτθςθ εγκάρςιων μεταλλικϊν 

διαχωριςτικϊν χρωματιςμζνων με θλεκτροςτατικι βαφι φοφρνου. Γίνεται αποδεκτι και 

καταςκευι από πλαςτικό χυτοπρεςςαριςτό υλικό υψθλισ αντοχισ. Οι οδθγοί των ςυρταριϊν 

να είναι «βαρζωσ τφπου» και να καταςκευάηονται από χαλφβδινα ελάςματα πάχουσ 2mm, 

ανοξείδωτα και διακζτουν νάιλον ρουλεμάν ολίςκθςθσ, τα οποία εξαςφαλίηουν τθ ςτακερι, 

ομαλι και ακόρυβθ λειτουργία των ςυρταριϊν. Οι οδθγοί των ςυρταριϊν να είναι βαμζνοι 

με εποξειδικι ρθτίνθ ςε βαφείο θλεκτροςτατικοφ ψεκαςμοφ. Οι οδθγοί των ςυρταριϊν 

προςφζρουν άνοιγμα του ςυρταριοφ κατά 85% περίπου. Θ αντοχι ςε βάροσ των ςυρταριϊν 

είναι 30 κιλά για ςτατικό και μεταφερόμενο φορτίο.  

– Μετϊπεσ ςυρταριϊν (τεμ. 4): Οι μετϊπεσ των ςυρταριϊν, περιζχουν εργονομικι 

χειρολαβι. Οι μετϊπεσ κα ζχουν τελικι επιφάνεια που κα είναι εναρμονιςμζνεσ και τθσ ίδιασ 

βιομθχανικισ ςειράσ με τα γραφεία.  

– Κεντρικι κλειδαριά αςφαλείασ (τεμ. 1): Να διακζτει κεντρικι κλειδαριά αςφαλείασ, θ 

οποία να κλειδϊνει ςυγχρόνωσ και τθ μολυβοκικθ και τα ςυρτάρια και να αποτελείται από 

τα εξισ μζρθ: τον κφλινδρο αςφαλείασ, τθ μπάρα αλουμινίου.  

– Σροχοί αςφαλείασ (τεμ. 4): Δίδυμοι περιςτρεφόμενοι τροχοί αςφαλείασ, 

καταςκευαςμζνοι από ανκεκτικό νάχλον υλικό. Ρροςαρμόηονται ςτο ςϊμα τθσ ςυρταριζρασ. 

Να είναι ίδιασ βιομθχανικισ ςειράσ με τα γραφεία. 

 

4. ΔΟΚΑΟΗΝ - ΒΗΡΟΗΛΑ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ 
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 Να χωρίηεται ςε 2 μζρθ.  
 Το κάτω μζροσ να ζχει φψοσ 75 εκ. και το άνω 125 εκ.  
 Τρόποσ καταςκευισ  

 Καπάκι, βάςθ: Ινοςανίδα (MDF) ι μοριοςανίδα πάχουσ 25 mm επενδεδυμζνθ 
αμφίπλευρα με μελαμινικό laminate ςε χρϊμα απομίμθςθσ καπλαμά οξιάσ  

 Ρλαϊνά:  Ινοςανίδα (MDF) ι μοριοςανίδα 18mm επενδεδυμζνθ αμφίπλευρα με 
μελαμινικό  laminate ςε χρϊμα απομίμθςθσ καπλαμά οξιάσ  

 Ρλάτθ : Ινοςανίδα (MDF) ι μοριοςανίδα 18mm επενδεδυμζνθ αμφίπλευρα με 
μελαμινικό laminate ςε χρϊμα απομίμθςθσ καπλαμά οξιάσ  

 άφια κινθτά : Δφο, ςτο επάνω και ζνα ςτο κάτω μζροσ, από ινοςανίδα (MDF) ι 

μοριοςανίδα πάχουσ 18 mm αμφίπλευρα επενδεδυμζνθ με μελαμινικό laminate ςε 
χρϊμα απομίμθςθσ καπλαμά οξιάσ  

 Οριηόντιο ςτακερό διαχωριςτικό : Ινοςανίδα (MDF) ι μοριοςανίδα πάχουσ 25 mm 
αμφίπλευρα επενδεδυμζνθ με μελαμινικό laminate ςε χρϊμα απομίμθςθσ καπλαμά 
οξιάσ.  

 Ρόρτεσ (τεμ. 2): Μπαίνουν ςτο κάτω μζροσ τθσ ντουλάπασ Καταςκευάηεται από 
ινοςανίδα (MDF) ι μοριοςανίδα υψθλισ πιζςεωσ τριϊν ςτρϊςεων, πάχουσ 18 χιλ. 
επενδυμζνθ αμφιπλεφρωσ με μελαμίνθ laminate πάχουσ 0,3 χιλ ςε χρϊμα απομίμθςθσ 
καπλαμά οξυάσ.  

 Ρερικϊρια: Με τθν ίδια τεχνοτροπία υπάρχουν περιμετρικά, ταινίεσ ABS πάχουσ 3 χιλ. με 
ςτρογγυλεμζνεσ με ακτίνα R 3 χιλ. ςε όλεσ τισ ακμζσ και γωνίεσ. Θ υφι και το χρϊμα τθσ 
τελικισ επιφάνειασ κα είναι εναρμονιςμζνθ με τα γραφεία.  

 Ρόμολο-Κλειδαριά αςφαλείασ (με ςπανιολζτα):  
 Αποτελείται από τα εξισ μζρθ:  
 Μεταλλικό πόμολο με «αφαλό» κλειδαριάσ (που ςυνδζεται με το ςϊμα τθσ 

κλειδαριάσ)  
 Σϊμα κλειδαριάσ 
 Βζργα – ςπανιολζτα 
 Γάντηοσ βζργασ – ςπανιολζτασ,  
 Στιριγμα – άγκιςτρο ςυγκράτθςθσ τθσ βζργασ – ςπανιολζτασ.  

 Μπινί πλαςτικό (ςε όλο το μικοσ των πορτϊν): Ρλαςτικό πθχάκι – Μπινί τοποκετείται 
εςωτερικά και ςε όλο το μικοσ τθσ αριςτερισ πόρτασ των ερμαρίων, για να 
εξαςφαλιςκεί τόςο θ κακαριότθτα του εςωτερικοφ χϊρου των ερμαρίων (ελεφκερο 
ςκόνθσ), όςο και θ ακόρυβθ λειτουργία των πορτϊν κατά το άνοιγμα και κλείςιμό τουσ. 

 
 

5. ΔΟΚΑΟΗΝ ΦΑΟΚΑΘΥΛ, ΚΔ ΘΙΔΗΓΑΟΗΑ 

 Ερμάριο αποκικευςθσ φαρμάκων, από φφλλα λαμαρίνασ.  
 Να είναι χρωματιςμζνο με θλεκτροςτατικι βαφι φοφρνου.  
 Να αποτελείται από δφο, προσ τα ζξω ςυρόμενα φφλλα (βαγονζτα), πλάτουσ 30 cm το 

κακζνα, με ανεξάρτθτουσ μθχανιςμοφσ και χειρολαβζσ αλλά με ενιαία κλειδαριά 
αςφαλείασ.  

 Κάκε φφλλο (βαγονζτο), να φζρει διπλό ςφςτθμα κφλιςθσ, άνω και κάτω, και να φζρει 
οκτϊ καλάκια αποκικευςθσ. 

 Τα καλάκια να είναι από πλζγμα κατάλλθλθσ μορφισ ϊςτε να επιτρζπει τθν ςυγκράτθςθ 
μικροφ μεγζκουσ ςυςκευαςιϊν. 
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 Τα καλάκια να είναι ρυκμιηόμενου φψουσ, προςκαφαιροφμενα, ευκόλωσ πλενόμενα και 
κακαριηόμενα,  

 Θ λειτουργία των βαγονζτων να είναι ευχερισ και εντελϊσ ακόρυβθ.  
 Να ζχουν μεγάλθ αντοχι ςε μακράσ διαρκείασ χριςθ. 

Ι 
 Να είναι καταςκευαςμζνο από bilaminate και πλαςτικό υψθλισ ανοχισ. 
 Να διακζτει 2 εξωτερικζσ πόρτεσ με 8 κικεσ τοποκζτθςθσ φαρμάκων ςτθν κάκε μια. 
 Να υπάρχουν ςτο εςωτερικό του ερμαρίου 2 ακόμθ ςτιλεσ με 16 κικεσ τοποκζτθςθσ 

φαρμάκων ςτθν κάκε μια. 
 Να διακζτει ξεχωριςτό ντουλάπι για τα ναρκωτικά, το οποίο είναι εξοπλιςμζνο με 

κλειδαριά. 
 Οι εξωτερικζσ πόρτεσ να ζχουν άνοιγμα 270ο ενϊ οι εςωτερικζσ 90ο. 
 Να διακζτει ςτθν βάςθ του 4 ςτθρίγματα μεταβλθτοφ φψουσ για τθν πλιρθ 

ςτακεροποίθςι του ςε κάνε επιφάνεια. 
 Να διακζτει κεντρικό κλείδωμα. 
 Να φζρει ςτο εςωτερικό του 4 ράφια τα οποία να ρυκμίηονται ςε φψοσ ανάλογα με τισ 

ανάγκεσ τθσ αποκικευςθσ. 

 Κάκε κυρόφυλλο να φζρει:  

a. Μεντεςζδεσ ακόρυβουσ μεταλλικοφσ, χωνευτοφσ, ρυκμιηόμενουσ ςε τρεισ 

κατευκφνςεισ, ανοίγματοσ τουλάχιςτον 95o και με ενςωματωμζνο ελατιριο 

αυτόματου κλειςίματοσ από γωνία 13o .  

ii. Θυρόφυλλα ζωσ 90cm φψοσ: 2 μεντεςζδεσ.  

iii. Θυρόφυλλα πάνω από 90cm φψοσ: 3 μεντεςζδεσ. 

b. Κλειδαριά αςφαλείασ - Απλι, ζνα τεμάχιο ςε ερμάρια (μονόφυλλα και δίφυλλα) με 

μικρό φψοσ (ζωσ 90cm). - Με ςπανιολζτα, ζνα τεμάχιο / κυρόφυλλο ςε ερμάρια 

(μονόφυλλα και δίφυλλα) με μεγάλο φψοσ (πάνω από 90cm).  

c. Χειρολαβι υψθλισ αντοχισ, μεταλλικι (επιχρωμιωμζνθ ι χρωματιςμζνθ με 

θλεκτροςτατικι βαφι φοφρνου) ι πλαςτικι, χωνευτι θ εξωτερικι, ενςωματωμζνθ 

ςτθν κλειδαριά ι μθ, εφκολα κακαριηόμενθ, χωρίσ αιχμθρζσ ι επικίνδυνεσ προεξοχζσ 

(εξωτερικά και εςωτερικά).  

d. Ελαςτικι διατομι, ζνκετθ, περιμετρικά τθσ εςωτερικισ όψθσ του φφλλου, ϊςτε να 

επιτυγχάνεται μαλακό και ακόρυβο κλείςιμο και προςταςία του εςωτερικοφ του 

ερμαρίου από ςκόνθ. 

 
 

6. ΔΟΚΑΟΗΝ ΞΙΔΟΗΘΝ 80Σ40Σ80  

Καπάκι (τεμ. 1): Να είναι καταςκευαςμζνο από ινοςανίδα (MDF) ι μοριοςανίδα υψθλισ 
πιζςεωσ τριϊν ςτρϊςεων, πάχουσ 25 χιλ., επενδυμζνθ αμφιπλεφρωσ με μελαμινικό 
laminate πάχουσ 0,3χιλ. ςε χρϊμα απομίμθςθσ οξιάσ.  
Περικϊρια: Στο μικοσ ζχει ταινία ABS πάχουσ 3 χιλ. ςτρογγυλεμζνθ ςε όλεσ τισ ακμζσ και 
γωνίεσ. Στο πλάτοσ ζχει ταινία ABS πάχουσ 0,5 χιλ. και ςτισ δφο πλευρζσ, ςτρογγυλεμζνεσ 
ςε όλεσ τισ ακμζσ και γωνίεσ. Θ υφι και το χρϊμα τθσ τελικισ επιφάνειασ κα είναι 
εναρμονιςμζνθ με τα γραφεία.  
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Τποδοχζσ ςφνδεςθσ: Υπάρχουν όλεσ οι απαραίτθτεσ οπζσ για τθν υποδοχι των 
ςυνδετικϊν εξαρτθμάτων όπωσ π.χ. ςτθρίγματα κινθτϊν ραφιϊν, μεντεςζδεσ, οδθγοί 
αρχειοκθκϊν κ.λπ.  
Πλαϊνά (τεμ. 2): Να είναι καταςκευαςμζνα από ινοςανίδα (MDF) ι μοριοςανίδα υψθλισ 
πιζςεωσ 3 ςτρϊςεων, πάχουσ 18 χιλ., επενδυμζνθ αμφιπλεφρωσ με μελαμίνθ laminate 
πάχουσ 0,3χιλ ςε χρϊμα απομίμθςθσ καπλαμά οξυάσ.  
Περικϊρια: Με τθν ίδια τεχνοτροπία υπάρχουν περιμετρικά, ταινίεσ ABS πάχουσ 0,5χιλ. 
ςτρογγυλεμζνεσ ςε όλεσ τισ ακμζσ και γωνίεσ. Θ υφι και το χρϊμα τθσ τελικισ επιφάνειασ 
κα είναι εναρμονιςμζνθ με τα γραφεία και κα περιγράφεται επακριβϊσ ςτθν χρωματικι 
μελζτθ του κτιρίου.  
Βάςθ (τεμ. 1): Να είναι καταςκευαςμζνθ από ινοςανίδα (MDF) ι μοριοςανίδα υψθλισ 
πιζςεωσ 3 ςτρϊςεων, πάχουσ 18 χιλ., επενδυμζνθ αμφιπλεφρωσ με μελαμίνθ laminate 
πάχουσ 0,3 χιλ ςε χρϊμα απομίμθςθσ καπλαμά οξυάσ.  
Περικϊρια: Με τθν ίδια τεχνοτροπία υπάρχουν περιμετρικά ταινίεσ ABS πάχουσ 0,5 χιλ. 
ςτρογγυλεμζνεσ ςε όλεσ τισ ακμζσ και γωνίεσ.  
Πλάτθ (τεμ. 1): Να είναι καταςκευαςμζνθ από ινοςανίδα (MDF) ι μοριοςανίδα υψθλισ 
πιζςεωσ τριϊν ςτρϊςεων, πάχουσ 18 χιλ., επενδυμζνθ αμφιπλεφρωσ με μελαμίνθ 
laminate πάχουσ 0,3 χιλ ςε χρϊμα απομίμθςθσ καπλαμά οξυάσ.  
Περικϊρια: Με τθν ίδια τεχνοτροπία υπάρχουν περιμετρικά, ταινίεσ ABS πάχουσ 0,5 χιλ. 
ςτρογγυλεμζνεσ με ακτίνα R 0,5 χιλ. ςε όλεσ τισ ακμζσ και γωνίεσ.  
Ράφι κινθτό (τεμ. 2): Να είναι καταςκευαςμζνο από ινοςανίδα (MDF) ι μοριοςανίδα 
υψθλισ πιζςεωσ τριϊν ςτρϊςεων, πάχουσ 18 χιλ., επενδυμζνθ αμφιπλεφρωσ με μελαμίνθ 
laminate πάχουσ 0,3 χιλ ςε χρϊμα απομίμθςθσ καπλαμά οξυάσ.  
Περικϊρια: Με τθν ίδια τεχνοτροπία υπάρχουν περιμετρικά, ταινίεσ ABS πάχουσ 0,5 χιλ. 
ςτρογγυλεμζνεσ ςε όλεσ τισ ακμζσ και γωνίεσ. Το κινθτό ράφι λόγω τθσ υποδομισ 
προδιάτρθςθσ των πλαϊνϊν των ερμαρίων, ζχει δυνατότθτα κάκετθσ μετακίνθςθσ ανά 32 
χιλ, με τθν χριςθ καλαίςκθτων ανοξείδωτων μεταλλικϊν ςτθριγμάτων. Συνδετικά 
εξαρτιματα ανοξείδωτα: Θ τελικι να ςυναρμολόγθςθ, γίνεται ςωςτά, ταχφτατα και 
ςτζρεα με ανοξείδωτα εξαρτιματα ςφνδεςθσ.  
Πζλματα (τεμ. 4): Ρζλματα ζδραςθσ, καταςκευαςμζνα από ανκεκτικό πλαςτικό υλικό, με 
δυνατότθτα ρφκμιςθσ του φψουσ.  
Πόρτεσ (τεμ. 2): Καταςκευάηεται από ινοςανίδα (MDF) ι μοριοςανίδα υψθλισ πιζςεωσ 
τριϊν ςτρϊςεων, πάχουσ 18 χιλ. επενδυμζνθ αμφιπλεφρωσ με μελαμίνθ laminate πάχουσ 
0,3χιλ ςε χρϊμα απομίμθςθσ καπλαμά οξυάσ.  
Περικϊρια: Με τθν ίδια τεχνοτροπία υπάρχουν περιμετρικά, ταινίεσ ABS πάχουσ 3 χιλ. με 
ςτρογγυλεμζνεσ με ακτίνα R 3 χιλ. ςε όλεσ τισ ακμζσ και γωνίεσ. Θ υφι και το χρϊμα τθσ 
τελικισ επιφάνειασ κα είναι εναρμονιςμζνθ με τα γραφεία. Ο οδθγόσ όπου κα ςφρονται 
οι πόρτεσ να είναι μεταλλικόσ και χωνευτόσ. Να διακζτει πόμολο και κλειδαριά 
αςφαλείασ. 

 
 

7. ΒΗΒΙΗΝΘΖΘΖ ΒΗΡΟΗΛΑ ΚΔ ΘΙΔΗΠΡΝ ΔΟΚΑΟΗΝ ΓΗΑΠΡΑΠΔΗΠ: 80Σ45Σ200 cm 

 Να χωρίηεται ςε 2 μζρθ.  
 Το κάτω μζροσ να ζχει φψοσ 75 εκ. και το άνω 125 εκ.  
 Τρόποσ καταςκευισ  

 Καπάκι, βάςθ: Ινοςανίδα (MDF) ι μοριοςανίδα πάχουσ 25 mm επενδεδυμζνθ 
αμφίπλευρα με μελαμινικό laminate ςε χρϊμα απομίμθςθσ καπλαμά οξιάσ  
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 Πλαϊνά:  Ινοςανίδα (MDF) ι μοριοςανίδα 18mm επενδεδυμζνθ αμφίπλευρα με 
μελαμινικό  laminate ςε χρϊμα απομίμθςθσ καπλαμά οξιάσ  

 Πλάτθ : Ινοςανίδα (MDF) ι μοριοςανίδα 18mm επενδεδυμζνθ αμφίπλευρα με 
μελαμινικό laminate ςε χρϊμα απομίμθςθσ καπλαμά οξιάσ  

 Ράφια κινθτά : Δφο, ςτο επάνω και ζνα ςτο κάτω μζροσ, από ινοςανίδα (MDF) ι 
μοριοςανίδα πάχουσ 18 mm αμφίπλευρα επενδεδυμζνθ με μελαμινικό laminate 
ςε χρϊμα απομίμθςθσ καπλαμά οξιάσ  

 Οριηόντιο ςτακερό διαχωριςτικό : Ινοςανίδα (MDF) ι μοριοςανίδα πάχουσ 25 
mm αμφίπλευρα επενδεδυμζνθ με μελαμινικό laminate ςε χρϊμα απομίμθςθσ 
καπλαμά οξιάσ.  

 Πόρτεσ (τεμ. 2): Μπαίνουν ςτο κάτω μζροσ τθσ ντουλάπασ Καταςκευάηεται από 
ινοςανίδα (MDF) ι μοριοςανίδα υψθλισ πιζςεωσ τριϊν ςτρϊςεων, πάχουσ 18 χιλ. 
επενδυμζνθ αμφιπλεφρωσ με μελαμίνθ laminate πάχουσ 0,3 χιλ ςε χρϊμα 
απομίμθςθσ καπλαμά οξυάσ.  

 Περικϊρια: Με τθν ίδια τεχνοτροπία υπάρχουν περιμετρικά, ταινίεσ ABS πάχουσ 3 
χιλ. με ςτρογγυλεμζνεσ με ακτίνα R 3 χιλ. ςε όλεσ τισ ακμζσ και γωνίεσ. Θ υφι και 
το χρϊμα τθσ τελικισ επιφάνειασ κα είναι εναρμονιςμζνθ με τα γραφεία.  

 Πόμολο-Κλειδαριά αςφαλείασ (με ςπανιολζτα):  
 Αποτελείται από τα εξισ μζρθ:  
 Μεταλλικό πόμολο με «αφαλό» κλειδαριάσ (που ςυνδζεται με το ςϊμα τθσ 

κλειδαριάσ)  
 Σϊμα κλειδαριάσ 
 Βζργα – ςπανιολζτα 
 Γάντηοσ βζργασ – ςπανιολζτασ,  
 Στιριγμα – άγκιςτρο ςυγκράτθςθσ τθσ βζργασ – ςπανιολζτασ.  

 Μπινί πλαςτικό (ςε όλο το μικοσ των πορτϊν): Ρλαςτικό πθχάκι – Μπινί 
τοποκετείται εςωτερικά και ςε όλο το μικοσ τθσ αριςτερισ πόρτασ των ερμαρίων, 
για να εξαςφαλιςκεί τόςο θ κακαριότθτα του εςωτερικοφ χϊρου των ερμαρίων 
(ελεφκερο ςκόνθσ), όςο και θ ακόρυβθ λειτουργία των πορτϊν κατά το άνοιγμα 
και κλείςιμό τουσ. 

 
 

8.  ΘΑΙΝΓΔΟΝΠ  

Να είναι μεταλλικισ καταςκευισ (ανοξείδωτθ ι επιχρωμιωμζνθ) φψουσ 1,80 m (±10 εκ.) με 
περιμετρικι κρεμάςτρα τουλάχιςτον 5 κζςεων 

Να φζρει ςτρογγυλι ι ακτινωτι βάςθ ςτιριξθσ τριϊν ςθμείων (κατ’ ελάχιςτο) 

Να φζρει ομπρελοκικθ ςτον κορμό με δοχείο ςτραγγίςματοσ νερϊν  

 
 
 

9. ΞΗΛΑΘΑΠ ΑΛΑΘΝΗΛΥΠΔΥΛ, ΚΔΠΑΗΝΠ 
 Να είναι διαςτάςεων: 120 Χ 80 cm 

 Να είναι αυτοφερόμενοσ, επιτοίχιοσ, με πλάτθ από μοριοςανίδα μζςθσ πυκνότθτασ 

(ΜDF) πάχουσ περίπου 3mm.  

 Να φζρει πλαίςιο από μοριοςανίδα, επενδεδυμζνθ με μελαμινικό laminate, ςε χρϊμα 

απομίμθςθσ καπλαμά οξιάσ, πλάτουσ 5 εκ.  
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 Να φζρει επιφάνεια από χαρτοπολτό (insulite) πάχουσ 12 mm, χρωματιςμζνο με 

πλαςτικό χρϊμα. Να υπάρχει δυνατότθτα ανάρτθςθσ ςτον τοίχο είτε από τθν μικρι είτε 

από τθν μεγάλθ πλευρά του, ανάλογα με τισ διαςτάςεισ του χϊρου ςτον οποίο 

τοποκετείται. 

 

10.ΞΗΛΑΘΑΠ ΚΑΟΘΑΓΝΟΝ, ΑΠΞΟΝΠ, ΚΔΓΑΙΝΠ 

 

 Ρίνακασ για αναγραφι ςθμειϊςεων με μαρκαδόρο 

 Να είναι διαςτάςεων: 200 Χ 120 cm  

 Ρίνακασ με επιφάνεια από μελαμίνθ ανκεκτικι ςε πιζςεισ και χαράξεισ.  

 Να φζρει λεπτό πλαίςιο ανοδιομζνου αλουμινίου με ςτρογγυλεμζνεσ ακμζσ.  

 Θ επιφάνεια κα πρζπει να είναι λεία και να κακαρίηεται εφκολα με ςφουγγάρι χωρίσ να 

αφινει ίχνθ.  

 Στο κάτω μζροσ κα φζρει χείλοσ για ςυγκράτθςθ μαρκαδόρου και ςπόγγου. 

 

11.ΡΟΑΞΔΕΗ ΑΛΑΚΝΛΖΠ ΚΗΘΟΝ 65 X 65 X 42 cm 
 

 Να είναι διαςτάςεων: 65 X 65 X 42 cm 

 Καπάκι : Ινοςανίδα (MDF) ι μοριοςανίδα πάχουσ  25 mm αμφίπλευρα επενδεδυμζνθ 

με μελαμινικό laminate ςε χρϊμα απομίμθςθσ καπλαμά οξιάσ και ςόκορα από PVC  

 Πόδια : Μεταλλικά, από ςωλινα διατομισ Ø 40 mm και ςυνολικισ αντοχισ  40 kg/mm2 

. Να είναι χρωματιςμζνα με θλεκτροςτατικι βαφι φοφρνου.  

        Να εδράηονται πάνω ςε αντιολιςκθτικά πζλματα υψθλισ αντοχισ και ευςτάκειασ. 

 

 

12.ΡΟΑΞΔΕΗ ΦΑΓΖΡΝ 160 Σ 100 Σ 75 cm 

 

 Να είναι διαςτάςεων: 140 Χ 80 Χ 75 cm 

 Επιφάνεια : Από ινοςανίδα (MDF) ι μοριοςανίδα πάχουσ 25 mm, αμφίπλευρα 

επενδεδυμζνθ με μελαμινικό laminate ςε χρϊμα απομίμθςθσ καπλαμά οξιάσ και ςόκορα 

από PVC. Θ επιφάνεια κα ςτθρίηεται ςε μεταλλικό τελάρο.  

 Πόδια : Τζςςερα πόδια από χαλφβδινεσ κοίλεσ διατομζσ Ø 60 mm και ςυνολικισ αντοχισ 

60 kg/mm2. Θ ςτιριξθ γίνεται πάνω ςτο μεταλλικό τελάρο. Τα πόδια να φζρουν 

αντιολιςκθτικά πζλματα από πολυαμίδιο και να είναι χρωματιςμζνα με χρϊμιο. 

 

 
13.ΡΟΑΞΔΕΗ ΓΔΛΗΘΖΠ ΣΟΖΠΖΠ  160 Σ 100  cm 
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 Επιφάνεια : Από ινοςανίδα (MDF) ι μοριοςανίδα πάχουσ  30 mm, αμφίπλευρα 
επενδεδυμζνθ με μελαμινικό laminate ςε χρϊμα απομίμιςθσ καπλαμά οξιάσ και ςόκορα 
από PVC. Θ επιφάνεια ςτθρίηεται ςε μεταλλικό τελάρο.  

 Πόδια : Τζςςερα πόδια από χαλφβδινεσ κοίλεσ διατομζσ Ø 50 mm και ςυνολικισ αντοχισ 

60 kg/mm2. Θ ςτιριξθ να γίνεται πάνω ςτο μεταλλικό τελάρο. Οι βίδεσ κα είναι 

«χωνευτζσ». Τα πόδια να φζρουν αντιολιςκθτικά πζλματα από πολυαμίδιο και να είναι 

χρωματιςμζνα με χρϊμιο. 

 
 

14.  ΡΟΑΞΔΕΗ ΓΔΛΗΘΖΠ ΣΟΖΠΖΠ, ΚΗΘΟΝ   120 Σ 70  cm 
 

 Επιφάνεια : Από ινοςανίδα (MDF) ι μοριοςανίδα πάχουσ  30 mm, αμφίπλευρα 
επενδεδυμζνθ με μελαμινικό laminate ςε χρϊμα απομίμιςθσ καπλαμά οξιάσ και ςόκορα 
από PVC. Θ επιφάνεια ςτθρίηεται ςε μεταλλικό τελάρο.  

 Πόδια : Τζςςερα πόδια από χαλφβδινεσ κοίλεσ διατομζσ Ø 50 mm και ςυνολικισ αντοχισ 

60 kg/mm2. Θ ςτιριξθ να γίνεται πάνω ςτο μεταλλικό τελάρο. Οι βίδεσ κα είναι 

«χωνευτζσ». Τα πόδια να φζρουν αντιολιςκθτικά πζλματα από πολυαμίδιο και να είναι 

χρωματιςμζνα με χρϊμιο. 
 
 
 

15. ΡΟΑΞΔΕΗ ΠΛΔΟΓΑΠΗΑΠ – ΠΡΟΝΓΓΙΝ 
 

 Τραπζηι Συμβουλίου Κυκλικό Ø 150 cm φψουσ 70 cm  

 Επιφάνεια : Θα καταςκευαςτεί από Medium-Density Fibreboard (MDF) ι μοριοςανίδα 

υψθλισ πυκνότθτασ, πάχουσ από 25 ζωσ 35mm, με πρόςκετθ αμφίπλευρθ επζνδυςθ 

από μελαμίνθ, ςτθ μζςθ τθσ οποίασ κα υπάρχει ειδικι καταςκευι για τθ διζλευςθ 

καλωδίων. Τα πλαϊνά ςόκορα κα είναι ξφλινα ι πλαςτικά πάχουσ 2 – 3mm, 

κερμοκολλθμζνα με κόλλα μθ τοξικι. 

 τιριξθ: Τα πόδια του τραπεηιοφ κα αποτελοφνται από το ίδιο υλικό με τθν επιφάνεια 

εργαςίασ. Ρεριμετρικά τα εμφανι ςόκορα κα είναι ξφλινα ι πλαςτικά πάχουσ 2 – 3mm, 

κερμοκολλθμζνα με κόλλα μθ τοξικι. Στο κάτω μζροσ των πλαϊνϊν κα τοποκετθκοφν 

πλαςτικά πζλματα, με ρυκμιςτζσ φψουσ (ρεγουλατόροι) με ςπείρωμα, για τθν καλφτερθ 

ςτακερότθτα και οριηοντίωςθ του τραπεηιοφ. Τα δφο πόδια κα ςυνδζονται μεταξφ τουσ 

με τραβζρςα από το ίδιο υλικό. Θ τραβζρςα κα τοποκετθκεί ανάμεςα ςτα δφο πλαϊνά 

πόδια, ςτθν επιφάνεια εργαςίασ και ςτο μζςο του βάκουσ του τραπεηιοφ, ζτςι ϊςτε κα 

ςχθματίηεται βάςθ, ςχιματοσ «H». Οι ςυνδζςεισ μεταξφ τουσ κα γίνουν με μεταλλικά 

φυράμια και βίδεσ ςε ιδθ κατάλλθλα προςαρμοςμζνεσ φωλιζσ κακϊσ και καβίλιεσ, 

εξαςφαλίηοντασ ςχεδόν απόλυτθ μονολικικότθτα και αντοχι τθσ καταςκευισ. 

 

 
16. ΡΟΑΞΔΕΗ ΠΠΘΔΤΔΥΛ 

 
 Να είναι διαςτάςεων: 250 Χ 110 Χ 74 cm  
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 Επιφάνεια εργαςίασ : Μοριοςανίδα πάχουσ  40 mm επενδεδυμζνθ με καπλαμά 

χρϊματοσ μετά από ςυνεννόθςθ με τθν υπθρεςία, χρωματιςμζνο και βερνικωμζνο. Οι 

δφο επιμικεισ πλευρζσ μπορεί να ζχουν καμπφλθ μορφι.  

Να φζρει ςφςτθμα οδθγοφ καλωδίων για μικρόφωνα κλπ. με επιμικθσ εξόδουσ. 

 Πόδια : Τζςςερα πόδια από χαλφβδινεσ κοίλεσ διατομζσ Ø 80 mm και ςυνολικισ αντοχισ 

60 kg/mm2. Τα πόδια κα φζρουν αντιολιςκθρά πζλματα από πολυαμίδιο και κα 

χρωματίηονται με χρϊμιο.  

Θ ςτερζωςθ με τθν επιφάνεια κα είναι με τζτοιο τρόπο που δεν κα επθρεάηουν το 

αιςκθτικό αποτζλεςμα. Θ όλθ καταςκευι κα είναι ςτακερι και δεν κα επιτρζπει να 

παρουςιαςτεί «καμπφλθ» με τθν πάροδο του χρόνου ςτθν επιφάνεια εργαςίασ. 

 

 

17. ΡΟΑΞΔΕΗ ΜΙΗΛΝ ΞΑΗΓΗΘΝ ΣΑΚΖΙΝ 

17. Καταςκευαςμζνο από ξφλο φουρνιςτισ οξιάσ διακζςιμο ςε  πολλά χρϊματα. 

18. Βαμμζνο με μθ τοξικά, οικολογικά χρϊματα κατάλλθλα για χριςθ από μικρά παιδιά.  

19. Με ξφλινθ επιφάνεια από MDF, τζςςερα μεταλλικά πόδια και ειδικά τελειϊματα για 

απόλυτθ ςτακερότθτα αλλά και προςταςία του δαπζδου . 

20. Να πλθροί όλεσ τισ απαραίτθτεσ προδιαγραφζσ αςφαλείασ που αφοροφν τον ςχεδιαςμό 

τουσ και τθν παραγωγι τουσ.  

21. Τα πόδια φζρουν αντιολιςκθρά πζλματα από πολυαμίδιο και ςφςτθμα μεταβολισ του 

φψουσ του τραπεηιοφ 

22. Πλα τα άκρα του είναι ςτρογγυλεμζνα και ακίνδυνα για τα παιδιά. Δεν επιτρζπονται 

εμφανι καρφιά, βίδεσ κλπ. 

 
18. ΘΑΘΗΠΚΑ ΓΔΛΗΘΖΠ ΣΟΖΠΖΠ 

 Κάκιςμα με ςφμμεικτο μεταλλικό και ξφλινο ι ςκελετό και υπόςτρωμα 
πολυουρεκάνθσ ςτθν ζδρα και τθν πλάτθ.  

 Τα ξφλινα ςτοιχεία μποροφν να αντικαταςτακοφν από ανάλογα ςτοιχεία από 
πολυπροπυλενιο.  

Θ ζδρα: είναι τετράγωνθ με πλευρά περίπου 52 cm με μικρι κφρτωςθ για εργονομικοφσ 
λόγουσ και είναι επενδυμζνθ με πολυουρεκάνθ (δερματίνθ).  

 Ζχει απόςταςθ από το πάτωμα περίπου 46 cm  

Θ πλάτθ: είναι γενικά τετράγωνθ με ευκειογενισ ακμζσ και ελαφριά κλίςθ ςτο φψοσ τθσ 
μζςθσ και προσ τα πίςω για εργονομικοφσ λόγουσ.  

 Θ άνω ακμι τθσ πλάτθσ είναι ςε φψοσ περίπου 80 cm και δεν αφινει κενό με το 
κάκιςμα.  

 Είναι επενδυμζνθ αμφίπλευρα και ςτα πλαϊνά τθσ με πολυουρεκάνθ (δερματίνθ) 

 Διακζτει ςτακερι ςφνδεςθ με τον κορμό τθσ καρζκλασ.  
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Σα πόδια: είναι από χυτό αλουμίνιο και ζχουν εποξειδικι βαφι ι από χαλφβδινο 
επινικελωμζνο ςωλινα.  

 Καταλιγουν ςε πζλματα που διακζτουν προςταςία δαπζδου.  

 Θα είναι δυνατόν να ςτοιβαχτοφν (stackable). 

 
 

19. ΘΑΘΗΠΚΑ ΠΛΔΟΓΑΠΗΑΠ ΣΥΟΗΠ ΚΞΟΑΡΠΑ 
 Κάκιςμα με πλάτθ χωρίσ μπράτςα που αποτελείται από τα εξισ μζρθ:  

 Ζδρα: Εςωτερικόσ χαλφβδινοσ ςωλθνωτόσ ςκελετόσ, γζμιςθ πολυουρεκάνθσ και επζνδυςθ 

δερματίνθσ. Ζχει ςχιμα ςτρογγυλεμζνου τετραγϊνου με πλευρά ≥50εκ.  

 Πλάτθ: Ο εςωτερικόσ να είναι χαλφβδινοσ ςωλθνωτόσ ςκελετόσ, γζμιςθ πολυουρεκάνθσ και 

επζνδυςθ υφάςματοσ αμφίπλευρα και ςτα πλαϊνά. Ζχει ςχιμα τραπεηίου με ευκυογενείσ 

ακμζσ και εργονομικι κάμψθ ςτο φψοσ τθσ μζςθσ.  

 Βάςθ: Να φζρει ςτακερι βάςθ ςτιριξθσ από επιχρωμιωμζνο μεταλλικό ςωλινα (τφπου S) 

χωρίσ ενϊςεισ και ςυγκολλιςεισ.  

 Να ςτθρίηεται ςε 4 πλαςτικά αντιολιςκθτικά πζλματα.  

 Να ζχει δυνατότθτα να ςτοιβάηεται. 
 

 
20. ΘΑΘΗΠΚΑ ΓΟΑΦΔΗΝ ΚΔ ΚΞΟΑΡΠΑ, ΘΙΗΝΚΔΛΖ 

κελετόσ :  

 Θ βάςθ ςτιριξθσ να είναι πεντακτινωτι, με πζντε δίδυμουσ τροχοφσ από πολυαμίδιο.  

 Να φζρει καλφπτρεσ από ςυνκετικό υλικό.  

 Να είναι χρωματιςμζνθ με θλεκτροςτατικι βαφι φοφρνου.  

Μθχανιςμοί :  

 Ο μθχανιςμόσ και ο μοχλόσ ρφκμιςθσ φψουσ ζδρασ να είναι με διαδρομι  150 mm, θ 

οποία να επιτυγχάνεται μζςω αμορτιςζρ.  

 Ο μθχανιςμόσ και ο μοχλόσ ρφκμιςθσ κλίςεων πλάτθσ να είναι με δυνατότθτα και 

ενδιάμεςων κζςεων ανάκλιςθσ ανάλογα με το βάροσ του κακθμζνου. 

 Ο μθχανιςμόσ να καλφπτεται με πτυχωτι καλφπτρα από ςυνκετικι φλθ. Ο μθχανιςμόσ και 

ο μοχλόσ ρφκμιςθσ φψουσ πλάτθσ να είναι με διαδρομι ςφμφωνθ με τα Ευρωπαϊκά και 

διεκνι πρότυπα.  

Πλάτθ, κζλυφοσ:  

 Τετράγωνθ, από υαλοενιςχυμζνθ πολυεςτερικι ρθτίνθ, ι άλλο αντίςτοιχθσ αντοχισ υλικό. 

Γζμιςμα :  

 Τα κελφφθ τθσ πλάτθσ και τθσ ζδρασ να φζρουν γζμιςμα από καλουπωτό λάςτιχο μαλακισ 

διογκωμζνθσ πολυουκεράνθσ πάχουσ 50 mm το οποίο να επενδφεται με δερματίνθ.  

Μπράτςα:  

 Να είναι τφπου Τ από θμίςκλθρθ πολυουρεκάνθ ενιςχυμζνθ με μεταλλικό ςκελετό.  

 Να βιδϊνονται ςτο κζλυφοσ τθσ ζδρασ.        
 

21. ΘΑΘΗΠΚΑ ΠΛΔΟΓΑΠΗΑΠ ΚΔ ΚΞΟΑΡΠΑ 

 Κάκιςμα με πλάτθ χωρίσ μπράτςα που αποτελείται από τα εξισ μζρθ: 
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Ζδρα: Εςωτερικόσ χαλφβδινοσ ςωλθνωτόσ ςκελετόσ, γζμιςθ πολυουρεκάνθσ και επζνδυςθ 
υφάςματοσ ςτθν άνω πλευρά και ςτα πλαϊνά.  

 Ζχει ςχιμα ςτρογγυλεμζνου τετραγϊνου με πλευρά ≥50εκ.  
Πλάτθ: Εςωτερικόσ χαλφβδινοσ ςωλθνωτόσ ςκελετόσ, γζμιςθ πολυουρεκάνθσ και επζνδυςθ 
υφάςματοσ αμφίπλευρα και ςτα πλαϊνά. 

 Ζχει ςχιμα τραπεηίου με ευκυογενείσ ακμζσ και εργονομικι κάμψθ ςτο φψοσ τθσ μζςθσ.  
Βάςθ: Στακερι βάςθ ςτιριξθσ από 4 πόδια που καταλιγουν ςε 4 πλαςτικά αντιολιςκθτικά 
πζλματα  

Μπράτςα: Χαλφβδινοσ ςκελετόσ με απολιξεισ πολυουρεκάνθσ. υκμιηόμενα κακ’ φψοσ και 
κατά πλάτοσ 

 
     

22. ΘΑΘΗΠΚΑ  ΓΟΑΦΔΗΝ ΚΔ ΚΞΟΑΡΠΑ, ΓΗΔΘΛΡΖ, ΘΙΗΝΚΔΛΝ 
 

 Το κάκιςμα να ακολουκεί τθν κλίςθ του ςϊματοσ μπροσ – πίςω, προςφζροντασ 

εργονομικι  ςτιριξθ τθσ μζςθσ και τθσ ςπονδυλικισ ςτιλθσ. 

 Να φζρει μθχανιςμό ανάκλιςθσ που να ρυκμίηεται ςε ςχζςθ με το βάροσ του χριςτθ και 

μπορεί να αςφαλίςει ςε διαφορετικζσ κζςεισ. 

 Να παρζχει ρυκμιηόμενο φψοσ με δυνατότθτα να προςαρμόηεται  και να “κλειδϊνει” το 

κάκιςμα ςτθν κατάλλθλθ εργονομικι κζςθ, ανάλογα με το φψοσ του χριςτθ. Σφμφωνα με 

τθν εργονομία τα πόδια πρζπει να ςχθματίηουν ορκι γωνία 90ο με το πάτωμα. 

 Να φζρει ρυκμιηόμενο υποπόδιο που να υποςτθρίηει τθν πολφωρθ χριςθ του κακίςματοσ, 

εξαςφαλίηοντασ τθν ξεκοφραςθ των ποδιϊν  του χριςτθ. 

 Να είναι καταςκευαςμζνο από ανκεκτικό μεταλλικό ςκελετό και να εδραηεται  ςε 

τροχιλατθ πεντακτινωτι μεταλλικι βάςθ χρωμίου υψθλϊν αντοχϊν. 

 Να προςφζρει τθν δυνατότθτα τθσ εφκολθσ περιςτροφισ και μεταφοράσ προσ κάκε 

κατεφκυνςθ. 

 Να φζρει επζνδυςθ με υλικό αντοχισ που παρζχει ανκεκτικότθτα ςτον χρόνο αλλά και τθν 

δυνατότθτα του εφκολου κακαριςμοφ.  

 Να ζχει ςχεδίαςθ ψθλισ πλάτθσ που ακολουκεί τθν ςπονδυλικι ςτιλθ για μεγαλφτερθ 

ανατομία. Στθ κορυφι τθσ πλάτθσ φζρει ζξτρα μαξιλάρι για τθν ςτιριξθ του αυχζνα.  

 Να φζρει ανατομικό μπράτςο με μοντζρνο ςχεδιαςμό που ακολουκεί τθν κλίςθ των 

χεριϊν για μεγαλφτερθ άνεςθ. 

 Να φζρει ενιςχυμζνθ μπουκάλα ςτιριξθσ επιπζδου class 3       
 
  

23. ΘΑΘΗΠΚΑ ΞΙΑΠΡΗΘΝ ΚΔ ΚΞΟΑΡΠΑ ΔΜΥΡΔΟΗΘΝ ΣΥΟΝ ΙΔΘΝ 
 

 Να είναι διαςτάςεων : 56 X 55 X 85 cm 

 Να είναι από πολυπροπυλζνιο  

 Λευκοφ χρϊματοσ 

 Εξωτερικοφ χϊρου, ςτοιβαηόμενο  

 

24. ΘΑΘΗΠΚΑ ΜΙΗΛΝ ΞΑΗΓΗΘΝ 

 Το κάκιςμα να προςφζρεται ςε ποικιλία χρωμάτων. 
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 Ο ςκελετόσ να είναι ςτθ φυςικι απόχρωςθ του ξφλου. 

 Θ πλάτθ του κακίςματοσ να ζχει ςχιμα παιδικοφ ιρωα. 

 Να είναι ςτοιβαηόμενο για να μθν πιάνει πολφ χϊρο. 

 Οι γωνίεσ να είναι ςτρογγυλεμζνεσ για αςφάλεια. 

 Να φζρει ςυνολικζσ διαςτάςεισ:    31 X 24 X 42 εκ. περίπου 

 Φψοσ κακίςματοσ:      18 εκ. περίπου 

 Φψοσ μπράτςων:        24 εκ. περίπου 

 Διαςτάςεισ κακίςματοσ: 25  X 21 εκ. περίπου 

 

25. ΘΑΘΗΠΚΑΡΑ ΠΛΓΔΝΚΔΛΑ 2 ΑΡΝΚΥΛ + ΡΟΑΞΔΕΗ 
 

 Κακίςματα επί δοκοφ με τραπζηι.  

 Κάκιςμα: Διαμορφωμζνο ενιαίο διάτρθτο χαλυβδοζλαςμα πάχουσ 1,5mm, με 

εργονομικζσ καμπφλεσ βιομθχανικισ παραγωγισ. Να ςτθρίηεται ςε δφο πλευρικοφσ 

οδθγοφσ από προφίλ αλουμινίου.  Διαςτάςεισ κακίςματοσ: 55πλ.x 64β x 45 υ.  

 Δοκόσ: Να είναι από χάλυβα με εποξειδικό τελείωμα αλουμινίου και ορκογωνικισ 

διατομισ. Οι απολιξεισ κα καλφπτονται από πλαςτικά κάλυπτρα.  

 Πόδια: Να φζρει διπλά πόδια που καταςκευάηονται από χυτοπρεςαριςτό αλουμίνιο που 

καταλιγουν ςε πζλματα με προςτατευτικά για το δάπεδο παρεμβφςματα.  

 Σραπζηι: Να φζρει επίπεδθ λαμαρίνα πάχουσ 2mm, ίδιου υλικοφ με τα κακίςματα με 

εποξειδικό τελείωμα αλουμινίου. Να ςτθρίηεται με τζτοιο τρόπο(διακζτει «νεφρο»), ϊςτε 

να μθν υποχωρεί ςε περίπτωςθ που χρθςιμοποιθκεί ωσ κάκιςμα από τουσ χριςτεσ. 

Διαςτάςεισ: 55 X 43 cm.  

 Τα κακίςματα, τα πόδια και το τραπζηι ςτερεϊνονται ςτθν δοκό με κατάλλθλα ςτθρίγματα 

και εξαρτιματα. Αποτελοφν ανεξάρτθτα, αλλθλοπροςαρμοηόμενα και τμιματα που 

μποροφν εφκολα να αντικαταςτακοφν.  Θ ςφςφιξι τουσ γφρω από τθν δοκό γίνεται με 

βίδεσ τφπου allen. 

 Πλα τα μεταλλικά ςτοιχεία είναι βαμμζνα με θλεκτροςτατικι βαφι φοφρνου. 

 Να φζρει 2 κακίςματα και τραπζηι 

     

26. ΘΑΘΗΠΚΑΡΑ ΠΛΓΔΝΚΔΛΑ 3 ΑΡΝΚΥΛ + ΡΟΑΞΔΕΗ 

 Κακίςματα επί δοκοφ με τραπζηι.  

 Κάκιςμα: Διαμορφωμζνο ενιαίο διάτρθτο χαλυβδοζλαςμα πάχουσ 1,5mm, με 

εργονομικζσ καμπφλεσ βιομθχανικισ παραγωγισ. Να ςτθρίηεται ςε δφο πλευρικοφσ 

οδθγοφσ από προφίλ αλουμινίου.  Διαςτάςεισ κακίςματοσ: 55πλ.x 64β x 45 υ.  

 Δοκόσ: Να είναι από χάλυβα με εποξειδικό τελείωμα αλουμινίου και ορκογωνικισ 

διατομισ. Οι απολιξεισ κα καλφπτονται από πλαςτικά κάλυπτρα.  

 Πόδια: Να φζρει διπλά πόδια που καταςκευάηονται από χυτοπρεςαριςτό αλουμίνιο που 

καταλιγουν ςε πζλματα με προςτατευτικά για το δάπεδο παρεμβφςματα.  

 Σραπζηι: Να φζρει επίπεδθ λαμαρίνα πάχουσ 2mm, ίδιου υλικοφ με τα κακίςματα με 

εποξειδικό τελείωμα αλουμινίου. Να ςτθρίηεται με τζτοιο τρόπο(διακζτει «νεφρο»), ϊςτε 
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να μθν υποχωρεί ςε περίπτωςθ που χρθςιμοποιθκεί ωσ κάκιςμα από τουσ χριςτεσ. 

Διαςτάςεισ: 55 X 43 cm.  

 Τα κακίςματα, τα πόδια και το τραπζηι ςτερεϊνονται ςτθν δοκό με κατάλλθλα ςτθρίγματα 

και εξαρτιματα. Να αποτελοφν ανεξάρτθτα, αλλθλοπροςαρμοηόμενα και τμιματα που 

μποροφν εφκολα να αντικαταςτακοφν.  Θ ςφςφιξι τουσ γφρω από τθν δοκό να γίνεται με 

βίδεσ τφπου allen. 

 Πλα τα μεταλλικά ςτοιχεία είναι βαμμζνα με θλεκτροςτατικι βαφι φοφρνου. 

 Να φζρει 3 κακίςματα και τραπζηι 

 
 

27. ΘΑΘΗΠΚΑΡΑ ΠΛΓΔΝΚΔΛΑ 2 ΑΡΝΚΥΛ 

 Κακίςματα επί δοκοφ με τραπζηι.  

 Κάκιςμα: Διαμορφωμζνο ενιαίο διάτρθτο χαλυβδοζλαςμα πάχουσ 1,5mm, με 

εργονομικζσ καμπφλεσ βιομθχανικισ παραγωγισ. Να ςτθρίηεται ςε δφο πλευρικοφσ 

οδθγοφσ από προφίλ αλουμινίου.  Διαςτάςεισ κακίςματοσ: 55πλ.x 64β x 45 υ.  

 Δοκόσ: Να είναι από χάλυβα με εποξειδικό τελείωμα αλουμινίου και ορκογωνικισ 

διατομισ. Οι απολιξεισ κα καλφπτονται από πλαςτικά κάλυπτρα.  

 Πόδια: Να φζρει διπλά πόδια που καταςκευάηονται από χυτοπρεςαριςτό αλουμίνιο που 

καταλιγουν ςε πζλματα με προςτατευτικά για το δάπεδο παρεμβφςματα.  

 Τα κακίςματα και τα πόδια να ςτερεϊνονται ςτθν δοκό με κατάλλθλα ςτθρίγματα και 

εξαρτιματα. Να αποτελοφν ανεξάρτθτα, αλλθλοπροςαρμοηόμενα και τμιματα που 

μποροφν εφκολα να αντικαταςτακοφν.  Θ ςφςφιξι τουσ γφρω από τθν δοκό να γίνεται με 

βίδεσ τφπου allen. 

 Πλα τα μεταλλικά ςτοιχεία είναι βαμμζνα με θλεκτροςτατικι βαφι φοφρνου. 

 Να φζρει 2 κακίςματα χωρίσ  τραπζηι. 

 

 

28. ΡΟΔΛAKI ΘΑΘΗΠΡΗΘΝ ΚΔ ΡΑ 2 ΞΟΩΡΑ ΒΑΓΝΛΗΑ 

 

ΣΕΧΝΛΚΘ ΠΕΡΛΓΡΑΦΘ: Τρόποσ καταςκευισ  

διαςτάςεισ Φψοσ: 1720 mm Μικοσ: 4280 mm Ρλάτοσ: 1250 mm  

Θ καταςκευι απαρτίηεται από επιφάνειεσ HPL και ξφλινεσ δοκοφσ, που ςυναρμολογοφμενεσ 
αναπαριςτοφν βαγόνι με μια μθχανι τρζνου.  
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Το βαγόνι αποτελείται από δάπεδο, πζντε υποςτυλϊματα 95 x 95 x 1000 mm, τζςςερα 
φράγματα, κακίςματα και τζςςερισ ρόδεσ.  

Θ μθχανι αποτελείται από δάπεδο, τζςςερα υποςτυλϊματα 95 x 95 x 1300 mm, δφο 
υποςτυλϊματα 95 x 95 x 1000 mm, τρία φράγματα, κακίςματα για οδθγό και ςυνοδθγό, ζξι 
ρόδεσ, πίνακα οργάνων με χειριςτιρια και καμπυλωτι ςκεπι.  

ΠΑΣΑΡΛ 2000x1000mm Αποτελείται από δφο τραβζρςεσ ξφλινεσ διαςτάςεων 2000x120x58 mm 
πάνω ςτισ οποίεσ βιδϊνονται ςανίδεσ 1000x95x45 mm. Τθν καταςκευι ςυμπλθρϊνουν ζξι 
υποςτυλϊματα διατομισ 95x95mm ταοποία ςυγκρατοφν τισ τραβζρςεσ και τισ ςανίδεσ. Θ 
ςφνδεςθ με τισ τραβζρςεσ επιτυγχάνεται με ςετ εξάγωνων βιδϊν Μ12, παξιμάδια αςφαλείασ 
Μ12, πλαςτικζσ τάπεσ, και πλαςτικά καπάκια.  

ΦΡΑΓΜΑ ΠΡΟΣΑΛΑ ΠΣΩΕΩΝ Καταςκευάηεται από HPL πάχουσ 12mm και ζχει γενικζσ 
διαςτάςεισ 800x640mm. Στθρίηεται ςτα υποςτυλϊματα με τζςςερισ ειδικά διαμορφωμζνουσ 
μεταλλικοφσ ςυνδζςμουσ και ςε φψοσ 85mm από τθν επιφάνεια του παταριοφ.  

ΚΑΚΛΜΑΣΑ Τα κακίςματα, καταςκευάηονται από HPL τφπου MEG πάχουσ 12mm και 
ςτερεϊνονται ςτα υποςτυλϊματα.  

ΚΑΜΠΤΛΩΣΘ ΚΕΠΘ Θ καμπυλωτι ςκεπι αποτελείται από παράλλθλα ξφλα διατομισ 58 x 120 
mm. Θ πρόςβαςθ ςτθ μθχανι και ςτα βαγόνια γίνεται από το πλάι του τρζνου.  

ΤΝΔΕΜΟΛΟΓΛΑ Πλεσ οι βίδεσ ςτιριξθσ καλφπτονται από ςτρογγυλεμζνα πλαςτικά 
προςτατευτικά, τα οποία παρζχουν αςφάλεια, ενϊ ςυγχρόνωσ αποτελοφν διακοςμθτικά 
ςτοιχεία του εξοπλιςμοφ. 

ΜΕΣΑΛΛΛΚΑ ΣΟΛΧΕΛΑ ΕΞΟΠΛΛΜΟΤ Τα μεταλλικά ςτοιχεία που κα χρθςιμοποιθκοφν για τθν 
καταςκευι του εξοπλιςμοφ (αλυςίδεσ, βίδεσ, ςφνδεςμοι κλπ) πρζπει να είναι από ανοξείδωτο 
χάλυβα ι από χάλυβα κερμογαλβανιςμζνο (με ψευδάργυρο) ι θλεκτρογαλβανιςμζνο όπου ζχει 
προθγθκεί προετοιμαςία τθσ επιφάνειασ με αμμοβολι. Οι διαςτάςεισ και διατομζσ των 
μεταλλικϊν ςτοιχείων πρζπει να είναι επαρκείσ για να παραλάβουν τα φορτία για τα οποία 
ζχουν μελετθκεί ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ νόρμεσ ϊςτε να αντζχουν ςτθ διάβρωςθ και ςε 
αντίξοεσ καιρικζσ ςυνκικεσ. Οι παρακάτω προδιαγραφζσ των χαλφβδινων τμθμάτων τθσ 
καταςκευισ κα πρζπει απαραίτθτα να καλφπτουν τισ απαιτιςεισ των προτφπων EN ISO 9001 και 
ISO 14001.  

ΣΟΛΧΕΛΑ ΕΞΟΠΛΛΜΟΤ Τα ςτοιχεία που απαιτοφνται για τθν καταςκευι του εξοπλιςμοφ πρζπει 
να ζχουν μεγάλθ αντοχι ςτθν υπεριϊδθ ακτινοβολία και ςε αντίξοεσ καιρικζσ ςυνκικεσ. Για τα 
παραπάνω χρθςιμοποιοφνται υλικά που ζχουν και τθν δυνατότθτα ανακφκλωςθσ όπωσ το 
πολυαικυλζνιο (PE), πολυπροπυλζνιο (PP), και πολυαμίδιο (PA) τα οποία και φζρουν 
ςτακεροποιθτζσ για τθν προςταςία από τισ υπεριϊδθ ακτινοβολίεσ του ιλιου.  

ΧΡΩΜΑΣΑ ΚΑΛ ΤΛΛΚΑ ΒΑΦΘ Τα βερνίκια και τα χρϊματα με τα οποία προςτατεφονται τα 
ξφλινα μζρθ πρζπει να είναι κατάλλθλα για εξωτερικι χριςθ και να μθν περιζχουν μόλυβδο, 
χρϊμιο, κάδμιο ι άλλα βαρζα μζταλλα. Τα βερνίκια και τα χρϊματα να ζχουν ςαν βάςθ το νερό 
και να είναι κατάλλθλα και αςφαλι για τα παιδιά. Θ διαδικαςία χρωματιςμοφ των ξφλινων 
μερϊν, πρζπει να γίνεται με διαδικαςία εμβαπτιςμοφ. Απαιτείται μεγάλθ αντοχι ςτθ διάβρωςθ 
και τθν θλιακι ακτινοβολία, ανεξάρτθτα από τισ γεωλογικζσ ςυνκικεσ. 

 

29. ΞΑΓΘΑΘΗ ΑΞΝ NIANGON ΚΔ ΣΟΥΚΑΡΗΠΚΝ ΓΗΑ ΔΜΥΡΔΟΗΘΝ ΣΥΟΝ 
(ΓΗΣΟΥΚΝ) 
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ΣΕΧΝΛΚΘ ΠΕΡΛΓΡΑΦΘ: Τρόποσ καταςκευισ  

διαςτάςεισ Φψοσ: 850mm Μικοσ: 1800mm Ρλάτοσ 560mm  

Αποτελείται από δϊδεκα ξφλα τφπου niangon, δζκα εκ των οποίων διαςτάςεων 45x55mm και 
δφο διαςτάςεων 70x70mm τα οποία αποτελοφν τισ δφο απολιξεισ, του κακιςτικοφ και τθσ 
πλάτθσ. Τα δφο αυτά ξυλοτεμάχια ζχουν ειδικι διαμόρφωςθ, ςτρόγγυλθ ςτθν μία πλευρά τουσ 
και με εγκοπι ςτθν απζναντι ϊςτε να «φωλιάηουν» ςτισ απολιξεισ του ςκελετοφ. 

Ο ςκελετόσ αποτελείται από δφο βάςεισ καταςκευαςμζνεσ από χαλυβδοελάςματα πάχουσ 
5mm. Ριο ςυγκεκριμζνα θ κάκε βάςθ φζρει διπλά τεμάχια χαλυβδοελαςμάτων Ενδιάμεςα ςτα 
ελάςματα ςυγκολλοφνται ελάςματα τα οποία εξυπθρετοφν τθν ζδραςθ των ξυλοτεμαχίων 
κακϊσ και τθν επιπλζον ςτιριξθ τθσ βάςθσ.  

Για τθν ςτιριξθ των ξυλοτεμαχίων ςτον μεταλλικό ςκελετό, απαιτοφνται παξιμάδια αςφαλείασ 
ϊςτε να ςυγκρατοφν τα ξφλα ςτισ ανϊτερεσ και κατϊτερεσ βάςεισ.  

Τα βερνίκια και τα χρϊματα με τα οποία προςτατεφονται τα ξφλινα μζρθ να είναι κατάλλθλα για 
εξωτερικι χριςθ και να μθν περιζχουν μόλυβδο, χρϊμιο, κάδμιο ι άλλα βαρζα μζταλλα. Τα 
βερνίκια και τα χρϊματα να ζχουν βάςθ το νερό κατάλλθλα και αςφαλι για τα παιδιά. Θ 
διαδικαςία χρωματιςμοφ των ξφλινων εμποτιςμζνων μερϊν, γίνεται με διαδικαςία 
εμβαπτιςμοφ.  

Τα μεταλλικά ςτοιχεία να ζχουν μεγάλθ αντοχι ςτθν ςκουριά και ςτισ αντίξοεσ ςυνκικεσ.  

Δεν υπάρχουν αιχμζσ ι επικίνδυνα ςθμεία εκτεκειμζνα.  

Θ επιλογι των χρωμάτων κα γίνει ςε ςυνεννόθςθ με τθν υπθρεςία. 

 

30. ΞΝΙΘΟΝΛΑ 

 Ρολυκρόνα με 4 πόδια που να αποτελείται από τα εξισ μζρθ.  

 ϊμα: Να είναι ςφμμεικτθσ καταςκευισ (μζταλλο και ξφλο) πάνω ςτον οποίο είναι 
ενςωματωμζνα τα μαξιλάρια τθσ πλάτθσ και των μπράτςων με καμπφλεσ εςωτερικζσ 
ακμζσ.  

 Να ζχει γενικά ευκυογενείσ ακμζσ και επίπεδθ κάτω πλευρά πάνω ςτθν οποία 
ςτερεϊνονται τα τζςςερα μεταλλικά πόδια.  

 Να είναι επενδυμζνθ ςε όλεσ τισ ορατζσ πλευρζσ του με πολυουρεκάνθ (δερματίνθ), ςε 
απομίμθςθ δζρματοσ άριςτθσ ποιότθτασ, βραδφκαυςτο χρϊματοσ μετά από 
ςυνεννόθςθ με τθν υπθρεςία.  

 Ζδρα: Να αποτελείται από 1 αφαιροφμενο τετράγωνο μαξιλάρι πάχουσ 12-18 cm 
επενδυμζνο με πολυουρεκάνθ (δερματίνθ).  Φψοσ κακίςματοσ 46 cm  

 Πόδια: Τζςςερα πόδια διαμζτρου 5-10 cm επιχρωμιωμζνα.  

 Ρζλματα ίδιασ διαμζτρου με τα πόδια και προςτατευτικζσ για το πάτωμα ιδιότθτεσ.  
 
 

31. ΘΑΛΑΞΔΠ 2 ΑΡΝΚΥΛ 

 Καναπζσ με 4 πόδια που αποτελείται από τα εξισ μζρθ.  
 ϊμα: Να είναι ςφμμεικτθσ καταςκευισ (μζταλλο και ξφλο) πάνω ςτον οποίο είναι 

ενςωματωμζνα τα μαξιλάρια τθσ πλάτθσ και των μπράτςων με καμπφλεσ εςωτερικζσ 
ακμζσ.  
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 Να ζχει γενικά ευκυογενείσ ακμζσ και επίπεδθ κάτω πλευρά πάνω ςτθν οποία 
ςτερεϊνονται τα τζςςερα μεταλλικά πόδια.  

 Να είναι επενδυμζνοσ ςε όλεσ τισ ορατζσ πλευρζσ του με πολυουρεκάνθ (δερματίνθ), ςε 
απομίμθςθ δζρματοσ άριςτθσ ποιότθτασ, βραδφκαυςτο χρϊματοσ μετά από ςυνεννόθςθ 
με τθν υπθρεςία.  

 Ζδρα: Να αποτελείται από 3 αφαιροφμενα τετράγωνα μαξιλάρια πάχουσ 12-18 cm 
επενδυμζνα με πολυουρεκάνθ (δερματίνθ). Φψοσ κακίςματοσ 46 cm  

 Πόδια: Τζςςερα πόδια διαμζτρου 5-10 cm επιχρωμιωμζνα. Ρζλματα ίδια διαμζτρου με τα 
πόδια και προςτατευτικζσ για το πάτωμα ιδιότθτεσ. 

 
 

32. ΘΑΛΑΞΔΠ 3 ΑΡΝΚΥΛ 

 Καναπζσ με 4 πόδια που αποτελείται από τα εξισ μζρθ.  
 ϊμα: Να είναι ςφμμεικτθσ καταςκευισ (μζταλλο και ξφλο) πάνω ςτον οποίο είναι 

ενςωματωμζνα τα μαξιλάρια τθσ πλάτθσ και των μπράτςων με καμπφλεσ εςωτερικζσ 
ακμζσ.  

 Να ζχει γενικά ευκυογενείσ ακμζσ και επίπεδθ κάτω πλευρά πάνω ςτθν οποία 
ςτερεϊνονται τα τζςςερα μεταλλικά πόδια.  

 Να είναι επενδυμζνοσ ςε όλεσ τισ ορατζσ πλευρζσ του με πολυουρεκάνθ (δερματίνθ), ςε 
απομίμθςθ δζρματοσ άριςτθσ ποιότθτασ, βραδφκαυςτο χρϊματοσ μετά από ςυνεννόθςθ 
με τθν υπθρεςία.  

 Ζδρα: Να αποτελείται από 3 αφαιροφμενα τετράγωνα μαξιλάρια πάχουσ 12-18 cm 
επενδυμζνα με πολυουρεκάνθ (δερματίνθ). Φψοσ κακίςματοσ 46 cm  

 Πόδια: Τζςςερα πόδια διαμζτρου 5-10 cm επιχρωμιωμζνα. Ρζλματα ίδια διαμζτρου με τα 
πόδια και προςτατευτικζσ για το πάτωμα ιδιότθτεσ. 

 
33. ΞΝΙΘΟΝΛΗΡΠΑ ΣΟΥΚΑΡΗΠΡΖ 

Ραιδικι πολυκρόνα με εφκαμπτο μονοκόμματο ξφλινο ςκελετό ςε φυςικό χρϊμα και πλαίςιο 
κακίςματοσ από ενιςχυμζνο μεταλλικό ςωλινα. Θ πολυκρόνα διακζτει κόκκινο μαξιλάρι πάχουσ 
3 εκ. με αφαιροφμενο κάλυμμα. Διαςτάςεισ: 44x49x65Υ εκ. Φψοσ κακίςματοσ: 20 εκ. Φψοσ 
μπράτςων: 37,5 εκ. Διαςτάςεισ κακίςματοσ: 35,5x30 εκ. 
 

34. ΞΑΓΘΝΠ ΑΞΝΓΡΖΟΗΝ 

Ράγκοσ αποδυτθρίου με μεταλλικι βάςθ και επιφάνεια κακίςματοσ από PVC. Θ βάςθ 
καταςκευάηεται από κοίλεσ διατομζσ διαςτάςεων ≥40x20x2mm, τα ελεφκερα άκρα των οποίων 
καλφπτονται με άριςτθσ ποιότθτασ και εφαρμογισ πλαςτικζσ τάπεσ. Θ μορφι τθσ είναι τζτοια 
που να εξαςφαλίηει τθν απόλυτθ ςτακερότθτα του πάγκου. Θ επιφάνεια του κακίςματοσ είναι 
εφκολα πλενόμενθ και κακαριηόμενθ. Ο πάγκοσ ζχει ςυνολικι αντοχι ςε βάροσ ≥400kgr 
 
 

35. ΡΑΠΑΘΗ ΔΜΥΡΔΟΗΘΝ ΣΥΟΝ 

 Σταχτοδοχείο Δαπζδου 
 Να είναι καταςκευαςμζνο από ανοξείδωτο χάλυβα 430 satine 
 Να ζχει ςχιμα τετράγωνο 
 Να φζρει διαςτάςεισ : 21 X 21 X 60 cm 
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 Να φζρει ςχάρα ςτθν άνω επιφάνεια. 
Να φζρει άνοιγμα για τα απορρίμματα. 
Να φζρει ςτεφάνι εςωτερικά που κρατά τθν ςακοφλα. 

36. ΘΑΓΝΠ ΣΥΟΝ ΑΛΑΚΝΛΖΠ 

 Κυλινδρικόσ κάδοσ από φφλλο ανοξείδωτου χάλυβα με θμιςφαιρικό αφαιροφμενο 
καπάκι για τθν αλλαγι ςάκων.  

 Το θμιςφαιρικό καπάκι διακζτει κυκλικι οπι με ανοξείδωτο καπάκι που κλείνει 
αυτόματα με ζλαςμα (push-top).  

 Το καπάκι ανοίγει προσ τα μζςα με ελαφριά ϊκθςθ του χεριοφ. Ο κάδοσ διακζτει 
ελαςτικι βάςθ για προςταςία δαπζδων 

 Διαςτάςεισ:  διάμετροσ  33cm,  φψοσ 88 cm 

 

37. ΘΑΓΝΠ ΓΟΑΦΔΗΝ 

 Κυλινδρικόσ κάδοσ από γαλβανιςμζνο φφλλο χάλυβα, διάτρθτο, χωρίσ καπάκι με γυριςτι 
απόλθξθ ςτο χείλοσ του.  

 Να ζχει χωρθτικότθτα 10lt και διακζτει πλαςτικι βάςθ για προςταςία δαπζδου.  

 Να είναι χρϊματοσ μαφρου ματ. 

 Διαςτάςεισ:  διάμετροσ  23cm,  φψοσ 32 cm 

 

38. ΘΑΓΝΠ ΑΛΝΜΔΗΓΥΡΝΠ ΞΝΓΝΘΗΛΖΡΝΠ 

 Κυλινδρικόσ κάδοσ με καπάκι, χωρθτικότθτασ περίπου 40lt και εξ’ ολοκλιρου 
καταςκευαςμζνοσ από ανοξείδωτοσ χάλυβα.  

 Διακζτει εςωτερικό κάδο επίςθσ από ανοξείδωτο χάλυβα.  

 Το καπάκι είναι ανοιγόμενο με ποδοκίνθτο μθχανιςμό με πετάλ που να ζχει 
αντιολιςκθτικό τελείωμα.  

 Ο μθχανιςμόσ κα είναι υψθλισ μθχανικισ αντοχισ.  

 Ο κάδοσ διακζτει ελαςτικι βάςθ για προςταςία δαπζδου. 

 Διαςτάςεισ:  διάμετροσ  30 cm,  φψοσ 75 cm 

 

39. ΘΑΓΝΠ ΞΝΓΝΘΗΛΖΡΝΠ ΚΔΓΑΙΝΠ 

 Κάδοσ μεταλλικόσ με καπάκι, με αντιοξειδωτικι προςταςία και βαφι φοφρνου 
χωρθτικότθτασ κατ’ ελάχιςτον 20lt και φψουσ περίπου 55cm.  

 Να διακζτει εςωτερικό κάδο ι μθχανιςμό ςυγκράτθςθσ ςακοφλασ.  

 Να διακζτει πετάλ για το άνοιγμα του καπακιοφ, ςχεδίαςθσ και καταςκευισ για υψθλι 
μθχανικι αντοχι.  

 Στθ βάςθ του να φζρει αντιολιςκθτικά πζλματα. 
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 Διαςτάςεισ:  διάμετροσ  30 cm,  φψοσ 100 cm 

 

40. ΘΑ∆ΝΠ ΑΞΝΟΟΗΚΚΑΡΩΛ ΒΑΡΟΑΣΝΠ 

 Αποτελείται από ζνα ενιαίο πλαςτικό ςϊμα, ςε ςχιμα 'Βατράχου', με ςφςτθμα 
κλειδϊματοσ και περιζχει μεταλλικό κάδο χωρθτικότθτασ 52lt, από γαλβανιςμζνο 
χάλυβα.  

 Θ πρόςβαςθ ςτο δοχείο απορριμμάτων είναι ιδιαίτερα εφκολθ και βοθκά τον χριςτθ 
ςτθν γριγορθ μεταφορά και άδειαςμα των απορριμμάτων.  

 Διακζτει ενιαίο ομοιόμορφο ςϊμα από πλαςτικό DURAPOL. Το DURAPOL είναι υλικό 
πολυμερζσ μορφοποιθμζνο ϊςτε να αντζχει ςε ακραίεσ κερμοκραςίεσ ενϊ είναι 
πιςτοποιθμζνο και ςε κροφςθ. Επίςθσ δε ςκουριάηει, δεν ξεφλουδίηεται, δε χρειάηεται 
ποτζ βάψιμο και κακαρίηεται εφκολα. Το πολυμερζσ από το οποίο είναι 
καταςκευαςμζνο εμπεριζχει φίλτρο anti-UV ςτθ δομι του για αντοχι ςε υπεριϊδθ 
ακτινοβολία κακϊσ και επιβραδυντικά ςτοιχεία (flame retardants) κατά τθσ ανάφλεξθσ.  

 Το κυρίωσ ςϊμα φζρει ςτόμιο υποδοχισ μικροαπορριμμάτων, ςτο ςτόμα του βατράχου, 
με ενιαίο ςκζπαςτρο, προςτατεφοντασ ζτςι το εςωτερικό από τθν ςυςςϊρευςθ νεροφ.  

 Ο κάδοσ δεν παρουςιάηει εμφανείσ ενϊςεισ, ςυνδζςεισ ι κολλιςεισ. Τόςο το κυρίωσ 
ςϊμα, όςο και θ βάςθ αποτελοφν ζνα ομοιογενζσ περίβλθμα, με ςτρογγυλεμζνεσ 
επιφάνειεσ.  

 Το άνοιγμα και κλείςιμο του κάδου πραγματοποιείται με ειδικό ςφςτθμα κλειδϊματοσ 
και κλειδί.  

 Ο κάδοσ μπορεί να βιδωκεί ςε επιφάνεια από ςκυρόδεμα ι να πακτωκεί ςε μαλακό 
ζδαφοσ (χόρτο ι χϊμα) με ειδικι βάςθ πάκτωςθσ. Ρζρα από τθν αιςκθτικι που 
προςφζρει, λειτουργεί και ωσ εκπαιδευτικό παιχνίδι, κακϊσ τα παιδιά παρακινοφνται 
από τθ μορφι του κάδου να προςτατεφουν το περιβάλλον και να ρίχνουν μζςα ςε αυτόν 
τα μικροαπορρίματα τουσ. 

Διαςτάςεισ: 

 Ρλάτοσ : 735mm 

 Φψοσ: 870mm  

 Μικοσ: 790mm  

 Βάροσ (Με γαλβανιηζ εςωτερικό κάδο): 15 kgr  

 Χωρθτικότθτα κάδου: 52lt 

 

41. ΟΑΦΗΑ ΑΞΝΘΖΘΖΠ ΚΝΛΑ 38 ΔΘ.(ΚΖΘΝΠ) 

 άφια αποκικθσ, καταςκευαςμζνα από λαμαρίνα ψυχρισ εξζλαςθσ και χρωματιςμζνα 
με θλεκτροςτατικι βαφι φοφρνου.  

 Αποτελοφνται από διάτρθτα γωνιακά ελάςματα, ζξι κακ’ φψοσ μεταλλικζσ επιφάνειεσ με 
περιμετρικι αναδίπλωςθ, που βιδϊνονται ςε αυτά, κακϊσ και όλα τα απαιτοφμενα 
εξαρτιματα ςφνδεςθσ, ςτερζωςθσ, ακαμψίασ και ζδραςθσ.  
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 Το μικοσ των ραφιϊν είναι μεταβλθτό, ανάλογα με τισ ανάγκεσ του χϊρου που 
εξυπθρετοφν, αλλά θ απόςταςθ μεταξφ των ορκοςτατϊν είναι πάντα 80 cm.  

 Θ καταςκευι είναι απλοφςτατθ και ταχφτατθ ςτθν ςυναρμολόγθςθ τθσ και ζχει μεγάλθ 
αντοχι ςε βάροσ 

 Μικοσ 38 εκ. 

 

42. ΟΑΦΗΑ ΑΞΝΘΖΘΖΠ ΚΝΛΑ 46 ΔΘ 

 άφια αποκικθσ, καταςκευαςμζνα από λαμαρίνα ψυχρισ εξζλαςθσ και χρωματιςμζνα 
με θλεκτροςτατικι βαφι φοφρνου.  

 Αποτελοφνται από διάτρθτα γωνιακά ελάςματα, ζξι κακ’ φψοσ μεταλλικζσ επιφάνειεσ με 
περιμετρικι αναδίπλωςθ, που βιδϊνονται ςε αυτά, κακϊσ και όλα τα απαιτοφμενα 
εξαρτιματα ςφνδεςθσ, ςτερζωςθσ, ακαμψίασ και ζδραςθσ.  

 Το μικοσ των ραφιϊν είναι μεταβλθτό, ανάλογα με τισ ανάγκεσ του χϊρου που 
εξυπθρετοφν, αλλά θ απόςταςθ μεταξφ των ορκοςτατϊν είναι πάντα 80 cm.  

 Θ καταςκευι είναι απλοφςτατθ και ταχφτατθ ςτθν ςυναρμολόγθςθ τθσ και ζχει μεγάλθ 
αντοχι ςε βάροσ 

 Μικοσ 46 εκ. 

 

43. ΟΑΦΗΑ ΑΞΝΘΖΘΖΠ ΓΗΞΙΑ 92 ΔΘ 

 άφια αποκικθσ διπλά, καταςκευαςμζνα από λαμαρίνα ψυχρισ εξζλαςθσ και 
χρωματιςμζνα με θλεκτροςτατικι βαφι φοφρνου.  

 Είναι ςυνδυαςμόσ δφο ςυςτθμάτων μονϊν ραφιϊν και αποτελοφνται από διάτρθτα 
γωνιακά ελάςματα, ζξι κακ’ φψοσ μεταλλικζσ επιφάνειεσ με περιμετρικι αναδίπλωςθ, 
που βιδϊνονται ςε αυτά, κακϊσ και όλα τα απαιτοφμενα εξαρτιματα ςφνδεςθσ, 
ςτερζωςθσ, ακαμψίασ και ζδραςθσ.  

 Το μικοσ των ραφιϊν είναι μεταβλθτό, ανάλογα με τισ ανάγκεσ του χϊρου που 
εξυπθρετοφν, αλλά θ απόςταςθ μεταξφ των ορκοςτατϊν είναι πάντα 80 cm.  

 Θ καταςκευι είναι απλοφςτατθ και ταχφτατθ ςτθν ςυναρμολόγθςθ τθσ και ζχει μεγάλθ 
αντοχι ςε βάροσ 

 Μικοσ 92 εκ. Φψοσ: 200 εκ.  

 

44. ΦΥΡΝΡΞΗΘΝ ΔΞΗΓΑΞΔΓΗΝ 20 ΠΔΙ/ΙΔΞΡΝ 

Ψθφιακό μθχάνθμα, laser - ςαρωτισ - κάρτα δικτφου 2 Καςζτεσ τροφοδοςίασ χαρτιοφ Α4/Α3  

 Ταχφτθτα 20 - 22 αντιγράφων το λεπτό A4 Multy By - Pass 150 φφλλων  

 Ταχφτθτα 11 αντιγράφων το λεπτό Α3  

 Αυτόματοσ τροφοδότθσ πρωτοτφπων, με αναςτροφι  

 Αυτόματθ διπλι όψθ, αντιγράφων ΗΟΟΜ από 25%-400%  
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 Κάρτα δικτφου  

 64 MB Μνιμθ  

 Fax Kit 

 Σφνδεςθ με Θ/Υ - εκτυπωτισ (προαιρετικά)  

 Διακζτει τροχιλατθ βάςθ με ράφι και πορτάκι 

 

45. ΦΑΜ LASER 20 ΠΔΙ/ΙΔΞΡΝ 

 Ανάλυςθ εκτφπωςθσ: Ζωσ 1.200 x 1.200dpi  

 Εκτφπωςθ χωρίσ περικϊρια: Πχι  

 Τφποσ Εκτφπωςθσ: Μονόχρωμθ  

 Λειτουργίεσ: Εκτφπωςθ-Αντιγραφι-Σάρωςθ-Fax  

 Τεχνολογία Εκτφπωςθσ: Laser  

 Εκτφπωςθ διπλισ όψθσ: Χειροκίνθτθ λειτουργία  

 Αυτόματοσ Τροφοδότθσ: Πχι  

 FAX: Nαι  

 Μεγ.Μζγεκοσ Χαρτιοφ: A4  

 Συνδεςιμότθτα: Hi-Speed USB 2 (B Port)  

 Wi-Fi: Πχι  

 Εγγφθςθ: 1 χρόνοσ  

 Βάροσ: 6 Kg  

 Στθν ςυςκευαςία να περιλαμβάνονται: 1 Toner, Καλϊδιο Τροφοδοςίασ, Φυλλάδιο 
Εγκατάςταςθσ, Λογιςμικό CD. 

 

46. ΡΖΙΔΝΟΑΠΖ 50-55΄΄- IPS PANEL-4K ULTRA HD-SMART TV 

 Διαγϊνιοσ Οκόνθσ 55 ″  

 Ευκρίνεια Ultra HD  

 Τφποσ Οκόνθσ Flat  

 HDR HDR  

 Smart TV Ναι  

 Δζκτθσ DVB-S/S2, DVB-T/T2  

 Τεχνολογία LED  

 Ανάλυςθ Οκόνθσ 3840x2160  

 Μζγιςτο Refresh Rate 1500 PMI  
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 Δυνατότθτεσ και Λειτουργίεσ Miracast, Smart, Screen Mirroring  

 Συνδζςεισ Wi-Fi, Bluetooth, Composite Video Audio In, 2xUSB 2.0, Component RGB In, 
3xHDMI  

 Αναλογία 16:9  

 Vesa 300 x 300  

 Βάροσ περίπου 13 Kg  

 Εγγφθςθ 2 Ζτθ 

 

47. ΡΖΙΔΝΟΑΠΖ 32΄΄ SMART TV-FULL HD 

 Διαγϊνιοσ Οκόνθσ 32 ″  

 Ευκρίνεια Full HD  

 Τφποσ Οκόνθσ Flat  

 Smart TV ΝΑΙ  

 Δζκτθσ DVB-T/T2, DVB-S/S2  

 Τεχνολογία LED  

 Ανάλυςθ Οκόνθσ 1920x1080  

 Μζγιςτο Refresh Rate 60 Hz  

 Συνδζςεισ CI+ Slot, HDMI, USB, Digital Audio Out (Optical), SCART  

 Αναλογία 16:9  

 Vesa 100 x 100  

 Διαςτάςεισ Ρροϊόντοσ 42.5 cm x 72.6 cm x 6.36 cm - (Υ x Ρ x Μ)  

 Βάροσ 5 Kg  

 Εγγφθςθ 2 Ζτθ  

 Διακζτει βάςθ ςτιριξθσ τοίχου 

 

48. DVD BLUY RAY 

 Θχοσ/ audio  

 Ενςωματωμζνοι decoders ιχου DTS-HD, Dolby TrueHD  

 Συνδεςιμότθτα  

 Αρικμόσ κυρϊν ethernet LAN (RJ-45) 1 HDMI Ναι  

 Ροςότθτα κυρϊν HDMI 1  

 Ροςότθτα κυρϊν USB 2.0 1 

  Ομοαξονικι ζξοδοσ ψθφιακοφ ιχου 1  
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 Διαςτάςεισ Ρλάτοσ 23 cm Βάκοσ 19,4 cm Φψοσ 3,9 cm  

 Διαχείρθςθ ενζργειασ  

 Κατανάλωςθ ιςχφοσ 8,5 W  

 Κατανάλωςθ ιςχφοσ, ενεργό 0,25 W  

 Δικτφωςθ  

 Wi-Fi Πχι  

 Σφνδεςθ Ethernet/LAN Ναι  

 Βίντεο/ Video  

 Full HD Ναι  

 Deep colour support Ναι  

 Supported video modes 1080p 24p Ναι  

 Video upscaling Ναι  

 Network streaming Ναι  

 Εργονομία  

 Κλείδωμα για παιδιά Ναι  

 Γονικόσ ζλεγχοσ Ναι  

 Screen saving functions Ναι  

 Τφποσ τθλεχειριςτθρίου RMT-B127P  

 Τφποσ μζςων  

 Υποςτθριηόμενοι τφποι δίςκων BD, CD, DVD  

 Ρεριεχόμενο πακζτου  

 Απομακρυςμζνοσ ζλεγχοσ Ναι  

 Ρεριλαμβάνονται οι μπαταρίεσ Ναι  

 Εγχειρίδιο Ναι  

 Κάρτα εγγφθςθσ Ναι  

 Χρϊμα προϊόντοσ Μαφρο 

 

49. ΘΝΕΗΛΑ ΖΙΔΘΡΟΗΘΖ ΚΔ ΘΔΟΑΚΗΘΔΠ ΔΠΡΗΔΠ 

 Τφποσ Κουηίνασ Θλεκτρικι  

 Είδοσ Εςτίασ Κεραμικι  

 Αρικμόσ Εςτιϊν 6  

 Τφποσ Φοφρνου Θλεκτρικόσ  

 Χωρθτικότθτα (lt) περίπου 70 lt  
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 Τρόποι Ψθςίματοσ 7  

 Λειτουργία Grill Ναι  

 Διακόπτεσ Βυκιηόμενοι  

 Ενεργειακι Κλάςθ A  

 Επιπλζον Χαρακτθριςτικά  

 MDA  

 Θερμόσ Αζρασ με Κυκλικι Αντίςταςθ  

 Ζνδειξθ εναπομείνουςασ κερμότθτασ  

 Φωσ φοφρνου  

 Συρτάρι αποκικευςθσ 

  Χρϊμα λευκό  

 Διαςτάςεισ Ρροϊόντοσ 85 cm x 59.6 cm x 60 cm - (Υ x Ρ x Μ)  

 Βάροσ περίπου 50 Kg  

 Εγγφθςθ 2 Ζτθ  

 Ανοξείδωτθ εργονομικι χειρολαβι και κρυςτάλλινθ πόρτα 

 

50. ΑΞΝΟΟΝΦΖΡΖΟΑΠ (ΓΗΑ ΘΝΕΗΛΑ) 

 Ιςχφσ κινθτιρα: (2 x) 130W  

 Φωτιςμόσ: (2 x) 40W  

 Συνολικι ιςχφσ: 340 W  

 Ελεφκερθ απορρόφθςθ: 580 m3/h 

  Επίπεδο κορφβου: 69 dBA  

 Ρλάτοσ: 60 cm  

 Χρϊμα: Λευκό  

 Διακόπτεσ: ςυρόμενοι (3 ταχφτθτεσ + φωτιςμόσ)  

 Ακρυλικά φίλτρα  

 Φίλτρα Άνκρακοσ: (2 x) D211  

 Διάμετροσ εξόδου: 120 mm  

 2 ζτθ εγγφθςθ αντιπροςωπείασ 

 

51. ΤΓΔΗΝΘΑΡΑΤΘΡΖΠ 350 LT 

 Δίπορτοσ ψυγειοκαταψφκτθσ.  

 Τφποσ Ψφξθσ: Full No Frost  
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 Χωρθτικότθτα ςε lt (Μικτι): 318  

  Ενεργειακι Κλάςθ: A++  

 Χωρθτικότθτα ςε lt (ςυντιρθςθ): 229  

  Χωρθτικότθτα ςε lt (κατάψυξθ): 89  

  Αντιβακτθριδιακό  

  Ηϊνθ Κλίματοσ: ST – 

 Αυτόματθ φκμιςθ Θερμοκραςίασ με Θλεκτρονικό Θερμοςτάτθ  

  Αρικμόσ αφιϊν (ςυντιρθςθ): 2  

  Μπουκαλοκικθ ςτθν πόρτα 

 Ετιςια Κατανάλωςθ Ενζργειασ ςε kWh: 264 kWh  

  Επίπεδο Θορφβου: 40 db  

  Φωτιςμόσ LED ςτθ ςυντιρθςθ  

 Κρυςτάλλινα ράφια αντοχισ  

 Φίλτρο Nano Titanium - Dual sensing control  

 Χϊροσ fresh select  

 Βάροσ ςε Kg: 54  

 Χρϊμα: λευκό  

 Διαςτάςεισ ςε cm (Υ x Ρ x Β): 167.2 x 60 x 66.3 
 

ΜΕΡΟ Β - ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟ ΑΝΣΛΚΕΛΜΕΝΟ ΣΘ ΤΜΒΑΘ 

Χρθματοδότθςθ : Ρροχπολογιςμόσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ  

Εκτιμϊμενθ αξία ςφμβαςθσ ςε ευρϊ, χωρίσ ΦΡΑ : 41.698,00 

Εκτιμϊμενθ αξία ςφμβαςθσ ςε ευρϊ, με ΦΡΑ 24% :  51.705,52 

 

ΠΙΝΑΚΑ ΠΟΟΣΗΣΩΝ ΚΑΙ ΣΙΜΩΝ 

Α/Α ΕΛΔΟ 
ΠΟOTHTA 

Ε 
ΣΕΜΑΧΛΑ  

ΣΛΜΘ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΤΝΟΛΟ 
ΤΝΟΛΟ 
με ΦΠΑ 

24% 

1 
ΚΛΙΝΘ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΤΥΡΟΥ-
ΚΟΜΟΔΙΝΟ-ΣΤΩΜΑ 

7 1800,00 12600,00 15624,00 

2 ΚΟΥΝΙΑ ΜΕ ΚΑΓΚΕΛΟ ΚΑΙ ΣΤΩΜΑ 2 250,00 500,00 620,00 

3 ΓΑΦΕΙΟ 1.40 ΜΕ 1 ΣΥΤΑOΘΘΚΘ      2 250,00 500,00 620,00 

4 ΕΜΑΙΟ - ΒΙΤΙΝΑ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ 1 630,00 630,00 781,20 

5 ΕΜΑΙΟ ΦΑΜΑΚΩΝ, ΜΕ ΚΛΕΙΔΑΙΑ                                                    1 1122,00 1122,00 1391,28 

6 ΕΜΑΙΟ ΡΛΕΥΙΚΟ 0,80Χ0,40Χ0,80 2 140,00 280,00 347,20 

7 
ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΘ ΒΙΤΙΝΑ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΟ 
ΕΜΑΙΟ 0,80Χ0,45Χ2,00 

5 245,00 1225,00 1519,00 
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8 ΚΑΛΟΓΕΟΣ 10 70,00 700,00 868,00 

9 ΡΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ, ΜΕΣΑΙΟΣ 3 45,00 135,00 167,40 

10 
ΡΙΝΑΚΑΣ ΜΑΚΑΔΟΟΥ, ΑΣΡΟΣ, 
ΜΕΓΑΛΟΣ 

4 55,00 220,00 272,80 

11 ΤΑΡΕΗΙ ΑΝΑΜΟΝΘΣ ΜΙΚΟ 0,65x0,65 2 120,00 240,00 297,60 

12 ΤΑΡΕΗΙ ΦΑΓΘΤΟΥ 2 120,00 240,00 297,60 

13 ΤΑΡΕΗΙ ΓΕΝΙΚΘΣ ΧΘΣΘΣ 1,60Χ1,00 1 170,00 170,00 210,80 

14 
ΤΑΡΕΗΙ ΓΕΝΙΚΘΣ ΧΘΣΘΣ, ΜΙΚΟ 
1,20Χ0,70 

2 145,00 290,00 359,60 

15 ΤΑΡΕΗΙ ΣΥΝΕΓΑΣΙΑΣ - ΣΤΟΓΓΥΛΟ 3 170,00 510,00 632,40 

16 ΤΑΡΕΗΙ ΣΥΣΚΕΨΕΩΝ  1 300,00 300,00 372,00 

17 ΤΑΡΕΗΙ ΞΥΛΙΝΟ ΡΑΙΔΙΚΟ ΧΑΜΘΛΟ 3 70,00 210,00 260,40 

18 ΚΑΘΙΣΜΑ ΓΕΝΙΚΘΣ ΧΘΣΘΣ 30 50,00 1500,00 1860,00 

19 ΚΑΘΙΣΜΑ ΣΥΝΕΓΑΣΙΑΣ ΧΩΙΣ ΜΡΑΤΣΑ 15 80,00 1200,00 1488,00 

20 ΚΑΘΙΣΜΑ ΓΑΦΕΙΟΥ ΜΕ ΜΡΑΤΣΑ ΚΥΛ.                                     10 95,00 950,00 1178,00 

21 ΚΑΘΙΣΜΑ ΣΥΝΕΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΜΡΑΤΣΑ                                                                       10 85,00 850,00 1054,00 

22 
ΚΑΘΙΣΜΑ  ΓΑΦΕΙΟΥ ΜΕ ΜΡΑΤΣΑ, 
ΔΙΕΥΘΥΝΤΘ, ΚΥΛΙΟΜΕΝΟ                                     

1 158,00 158,00 195,92 

23 
ΚΑΘΙΣΜΑ ΡΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΜΡΑΤΣΑ 
ΕΞΩΤΕΙΚΟΥ ΧΩΟΥ ΛΕΥΚΟ 

30 15,00 450,00 558,00 

24 ΚΑΘΙΣΜΑ ΞΥΛΙΝΟ ΡΑΙΔΙΚΟ 15 40,00 600,00 744,00 

25 
ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ 2 ΑΤΟΜΩΝ + 
ΤΑΡΕΗΙ  

3 220,00 660,00 818,40 

26 
ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ 3 ΑΤΟΜΩΝ + 
ΤΑΡΕΗΙ 

2 295,00 590,00 731,60 

27 ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ 2 ΑΤΟΜΩΝ 4 195,00 780,00 967,20 

28 ΤΕΝΑΚΙ ΚΑΘΙΣΤΙΚΟ ΜΕ ΤΑ 2 ΡΩΤΑ 
ΒΑΓΟΝΙΑ 

1 800,00 800,00 992,00 

29 
ΡΑΓΚΑΚΙ ΑΡΟ NIANGON ΜΕ 
ΧΩΜΑΤΙΣΜΟ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΙΚΟ ΧΩΟ 
(ΔΙΧΩΜΟ) 

1 800,00 800,00 992,00 

30 ΡΟΛΥΘΟΝΑ 5 200,00 1000,00 1240,00 

31 ΚΑΝΑΡΕΣ 2 ΑΤΟΜΩΝ 3 290,00 870,00 1078,80 

32 ΚΑΝΑΡΕΣ 3 ΑΤΟΜΩΝ 3 345,00 1035,00 1283,40 

33 ΡΟΛΥΘΟΝΙΤΣΑ ΧΩΜΑΤΙΣΤΘ 4 100,00 400,00 496,00 

34 ΡΑΓΚΟΣ ΑΡΟΔΥΤΘΙΟΥ 2 100,00 200,00 248,00 

35 ΤΑΣΑΚΙ ΕΞΩΤΕΙΚΟΥ ΧΩΟΥ 3 80,00 240,00 297,60 

36 ΚΑΔΟΣ ΧΩΟΥ ΑΝΑΜΟΝΘΣ 2 50,00 100,00 124,00 

37 ΚΑΔΟΣ ΓΑΦΕΙΟΥ 10 15,00 150,00 186,00 

38 ΚΑΔΟΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΡΟΔΟΚΙΝΘΤΟΣ                                                                           4 160,00 640,00 793,60 

39 ΚΑΔΟΣ ΡΟΔΟΚΙΝΘΤΟΣ ΜΕΓΑΛΟΣ 1 50,00 50,00 62,00 

40 ΚΑ∆ΟΣ ΑΡΟΙΜΜΑΤΩΝ ΒΑΤΑΧΟΣ  1 540,00 540,00 669,60 

41 ΑΦΙΑ ΑΡΟΘΘΚΘΣ ΜΟΝΑ 38 ΕΚ.(Μ 2 65,00 130,00 161,20 



 

Σελίδα 59 

ΜΘΚΟΥΣ) 

42 ΑΦΙΑ ΑΡΟΘΘΚΘΣ ΜΟΝΑ 46 ΕΚ 3 80,00 240,00 297,60 

43 ΑΦΙΑ ΑΡΟΘΘΚΘΣ ΔΙΡΛΑ 92 ΕΚ 1 130,00 130,00 161,20 

44 
ΦΩΤΟΤΥΡΙΚΟ ΕΡΙΔΑΡΕΔΙΟ 20 
ΣΕΛ/ΛΕΡΤΟ 

2 1000,00 2000,00 2480,00 

45 ΦΑΞ LASER 20 ΣΕΛ/ΛΕΡΤΟ 1 200,00 200,00 248,00 

46 
ΤΘΛΕΟΑΣΘ 50-55ϋϋ- IPS PANEL-4K 
ULTRA HD-SMART TV 

2 650,00 1300,00 1612,00 

47 ΤΘΛΕΟΑΣΘ 32ϋϋ SMART TV-FULL HD 10 210,00 2100,00 2604,00 

48 DVD BLUY RAY 3 65,00 195,00 241,80 

49 
ΚΟΥΗΙΝΑ ΘΛΕΚΤΙΚΘ ΜΕ ΚΕΑΜΙΚΕΣ 
ΕΣΤΙΕΣ 

1 490,00 490,00 607,60 

50 ΑΡΟΟΦΘΤΘΑΣ (ΓΙΑ ΚΟΥΗΙΝΑ) 1 79,00 79,00 97,96 

51 ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΥΚΤΘΣ 350 LT 1 399,00 399,00 494,76 

   
ΤΝΟΛΟ 41698,00 51705,52 
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ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ IΛ –ΤΠΟΔΕΛΓΜΑ ΦΤΛΛΟΤ ΤΜΜΟΡΦΩΘ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΗ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

                                                                        

Απαιτείται θ υποβολι από τουσ οικονομικοφσ φορείσ Φφλλου Συμμόρφωςθσ (Υπόδειγμα Ανωτζρω 
Ρίνακα). 

Στθ Στιλθ «ΡΟΔΙΑΓΑΦΘ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίςτοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεϊςεισ ι 
επεξθγιςεισ για τα οποία κα πρζπει να δοκοφν αντίςτοιχεσ απαντιςεισ. Αν ςτθ ςτιλθ «ΑΡΑΙΤΘΣΘ» ζχει 
ςυμπλθρωκεί θ λζξθ «ΝΑΙ» τότε θ αντίςτοιχθ   προδιαγραφι είναι υποχρεωτικι για τον υποψιφιο 
Ανάδοχο, κεωροφμενθ ωσ απαράβατοσ όροσ ςφμφωνα με τθν παροφςα Διακιρυξθ. Ρροςφορζσ που δεν 
καλφπτουν πλιρωσ απαράβατουσ όρουσ απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 

Στθ ςτιλθ «ΑΡΑΝΤΘΣΘ» ςθμειϊνεται θ απάντθςθ του Αναδόχου που ζχει τθ μορφι ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν θ 
αντίςτοιχθ προδιαγραφι πλθροφται ι όχι από τθν Ρροςφορά. Απλι κατάφαςθ ι επεξιγθςθ δεν 
αποτελεί απόδειξθ πλιρωςθσ τθσ προδιαγραφισ και θ αρμόδια Επιτροπι ζχει τθν υποχρζωςθ ελζγχου 
και επιβεβαίωςθσ τθσ πλιρωςθσ τθσ απαίτθςθσ (ιδιαίτερα αν αυτι αποτελεί ελάχιςτθ. 

 Ρροκειμζνου να τεκμθριωκεί θ ςυμφωνία με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ κα 
πρζπει να ςυμπλθρωκεί, και να υποβλθκεί θλεκτρονικά και ψθφιακά υπογεγραμμζνοσ, από τον 
υποψιφιο προμθκευτι/ανάδοχο ςχετικόσ «Ρίνακασ Συμμόρφωςθσ» ςυμπλθρωμζνοσ ςφμφωνα με τισ 
παρακάτω επεξθγιςεισ και οδθγίεσ τισ οποίεσ ο υποψιφιοσ είναι υποχρεωμζνοσ να ακολουκιςει. 

Στθ ςτιλθ «ΡΑΑΡΟΜΡΘ» κα καταγραφεί θ ςαφισ παραπομπι ςε Ραράρτθμα τθσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ 
το οποίο κα περιλαμβάνει αρικμθμζνα Τεχνικά Φυλλάδια καταςκευαςτϊν, ι αναλυτικζσ τεχνικζσ 
περιγραφζσ των υπθρεςιϊν, του εξοπλιςμοφ ι του τρόπου διαςφνδεςθσ και λειτουργίασ ι αναφορζσ 
μεκοδολογίασ εγκατάςταςθσ και υποςτιριξθσ κλπ., που κατά τθν κρίςθ του υποψθφίου Αναδόχου 
τεκμθριϊνουν τα ςτοιχεία των Ρινάκων Συμμόρφωςθσ. Στθν αρχι του Ραραρτιματοσ καταγράφεται 
αναλυτικόσ πίνακασ των περιεχόμενων του. 

Είναι ιδιαίτερα επικυμθτι θ πλθρζςτερθ ςυμπλιρωςθ των παραπομπϊν, οι οποίεσ πρζπει να είναι κατά 
το δυνατόν ςυγκεκριμζνεσ (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Ραράγραφοσ 4, κ.λπ.). Αντίςτοιχα ςτο τεχνικό 
φυλλάδιο ι ςτθ ςχετικι αναφορά, μεκοδολογικό εργαλείο, τεχνικι κτλ κα υπογραμμιςτεί το ςθμείο που 
τεκμθριϊνει τθ ςυμφωνία ι υπερκάλυψθ και κα ςθμειωκεί θ αντίςτοιχθ παράγραφοσ του Ρίνακα 
Συμμόρφωςθσ ςτθν οποία καταγράφεται θ ηθτοφμενθ προδιαγραφι (π.χ. Ρροδ. Β2). 

Σε περίπτωςθ που δεν ζχει ςυμπλθρωκεί θ ςτιλθ «ΑΡΑΝΤΘΣΘ», για ζςτω και ζνα από τουσ όρουσ ςτον 
πίνακα ςυμμόρφωςθσ, τότε κεωρείται ότι δεν υπάρχει απάντθςθ ςτο ςχετικό όρο.    
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ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ IΛΛ – χζδιο φμβαςθσ                 
 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΜΒΑΗ ππ’αξηζκ. …../2020 

 

ΜΕΣΑΞΤ ΣΟΤ Γ.Ν.Π.Π. «ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ» 

ΚΑΙ 

ΣH ΕΣΑΙΡΕΙΑ…………………….. 

 

 

ΓΙΑ ΣΗΝ  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ……………………………….  

 

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

 

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Σελίδα 62 

                                                    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. 

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 
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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……………... 

 

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%.  

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 των αγαθών παρακρατείται φόρος εισοδήματος 4% 

σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 2198/1994 φόρος εισοδήματος. 
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 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 (για διαγωνισμούς άνω των 

60.000,00) 

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, η οποία έχει 

συνταχθεί κατά το αντίστοιχο υπόδειγμα της Διακήρυξης. 

 

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. 

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 
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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 »  

                        

                                                                                                  

           Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΠΑΤΛΟ Ι.ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ       
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ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ ΛV –ΣΕΤΔ 
(Σο παρόν Συποποιθμζνο Ζντυπο Τπεφκυνθσ Διλωςθσ αναρτάται και ςε επεξεργάςιμθ μορφι 
προκειμζνου να ςυντάξουν οι οικονομικοί φορείσ τθ ςχετικι απάντθςθ τουσ)  

ΣΤΠΟΠΟΛΘΜΕΝΟ ΕΝΣΤΠΟ ΤΠΕΤΚΤΝΘ ΔΘΛΩΘ (TEΤΔ) 

*άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)+ 

 για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν 

Μζροσ Λ: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ανακζτουςα αρχι/ανακζτοντα φορζαi  και τθ διαδικαςία 
ανάκεςθσ 

Παροχι 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)/ ανακζτοντα 
φορζα (αφ) 
- 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 πλθροφορίεσ: Μαρία Σγοφρου 
- Τθλζφωνο: 2610635141 
- Θλ. ταχυδρομείο: promithies.karaman@gmail.com  

Β: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 
- Τίτλοσ ι ςφντομθ περιγραφι τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνου του ςχετικοφ 
CPV):  Ρρομικεια Ξενοδοχειακοφ Εξοπλιςμοφ για τθ λειτουργία τθσ Ψυχιατρικισ Κλινικισ Ραιδιϊν 
και Εφιβων (CPV: 39313000-9/ξενοδοχειακόσ εξοπλιςμόσ) 

- Θ ςφμβαςθ αναφζρεται ςε: ΡΟΜΘΘΕΙΑ  

- Αρικμόσ αναφοράσ που αποδίδεται ςτον φάκελο από τθν ανακζτουςα αρχι :  31/2020 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΡΟΛΟΙΡΕΣ ΡΛΘΟΦΟΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΘΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΡΛΘΩΘΟΥΝ ΑΡΟ 
ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΕΑ  
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Μζροσ II: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Α: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Στοιχεία αναγνώριςθσ: 
Απάντθςθ: 

Ρλιρθσ Επωνυμία: [   ] 

Αρικμόσ φορολογικοφ μθτρϊου (ΑΦΜ): 
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ ςτθ χϊρα εγκατάςταςθσ 
του οικονομικοφ φορζα, αναφζρετε άλλον 
εκνικό αρικμό ταυτοποίθςθσ, εφόςον 
απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Αρμόδιοσ ι αρμόδιοιii : 
Τθλζφωνο: 
Θλ. ταχυδρομείο: 
Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ 
δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): 

*……+ 
*……+ 
[……+ 
*……+ 

Γενικζσ πλθροφορίεσ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ είναι πολφ μικρι, μικρι 
ι μεςαία επιχείρθςθiii; 

 

Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ είναι 
εγγεγραμμζνοσ ςε επίςθμο κατάλογο/Μθτρϊο 
εγκεκριμζνων οικονομικϊν φορζων 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) Αναφζρετε τθν ονομαςία του καταλόγου ι 
του πιςτοποιθτικοφ και τον ςχετικό αρικμό 
εγγραφισ ι πιςτοποίθςθσ, κατά περίπτωςθ: 
β) Εάν το πιςτοποιθτικό εγγραφισ ι θ 
πιςτοποίθςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: 
γ) Αναφζρετε τα δικαιολογθτικά ςτα οποία 
βαςίηεται θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ και, 
κατά περίπτωςθ, τθν κατάταξθ ςτον επίςθμο 
κατάλογοiv: 
δ) Θ εγγραφι 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 φορζασ 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 ειςφορϊν 
κοινωνικισ αςφάλιςθσ και φόρων ι να 
παράςχει πλθροφορίεσ που κα δίνουν τθ 
δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον 
ανακζτοντα φορζα να τθ λάβει απευκείασ 
μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων 
ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται 
δωρεάν; 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε:  

 
 
 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): 
*……+*……+*……+*……+ 

Τρόποσ ςυμμετοχισ: 
Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ 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) Αναφζρετε τον ρόλο του οικονομικοφ 
φορζα ςτθν ζνωςθ ι κοινοπραξία   
(επικεφαλισ, υπεφκυνοσ για ςυγκεκριμζνα 
κακικοντα …): 
β) Ρροςδιορίςτε τουσ άλλουσ οικονομικοφσ 
φορείσ 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, αναφορά του τμιματοσ  ι 
των τμθμάτων για τα οποία ο οικονομικόσ 
φορζασ επικυμεί να υποβάλει προςφορά. 

[   ] 
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Β: Πλθροφορίεσ 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 εφόςον απαιτείται: 

*……+ 
*……+ 

Θζςθ/Ενεργϊν υπό τθν ιδιότθτα *……+ 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Τθλζφωνο: *……+ 

Θλ. ταχυδρομείο: *……+ 

Εάν χρειάηεται, δϊςτε λεπτομερι ςτοιχεία 
ςχετικά με τθν εκπροςϊπθςθ (τισ μορφζσ τθσ, 
τθν ζκταςθ, τον ςκοπό …): 

*……+ 
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Γ: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ ςτιριξθ ςτισ ικανότθτεσ άλλων ΦΟΡΕΩΝvi  

Στιριξθ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ 
ικανότθτεσ άλλων οικονομικϊν φορζων 
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 αποφάςεων ι ελζγχου 
ςε αυτό για ζναν από τουσ λόγουσ που 
παρατίκενται ανωτζρω (ςθμεία 1-6), ι 
καταδικαςτικι απόφαςθ 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, αναφζρετεxvii: 
α) Θμερομθνία τθσ καταδικαςτικισ απόφαςθσ 
προςδιορίηοντασ ποιο από τα ςθμεία 1 ζωσ 6 
αφορά 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 απόφαςθσ, ο 
οικονομικόσ φορζασ 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 
λιφκθκανxx: 
 
 

*……+ 
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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 φορζασ 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 αναφζρετε:  
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 απόφαςθσ; 
- Θ εν λόγω απόφαςθ είναι τελεςίδικθ και 
δεςμευτικι; 
- Αναφζρατε τθν θμερομθνία καταδίκθσ ι 
ζκδοςθσ απόφαςθσ 
- Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, 
εφόςον ορίηεται απευκείασ ςε αυτιν, τθ 
διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ: 
2) Με άλλα μζςα;  Διευκρινίςτε: 
δ) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει τισ 
υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ 
φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ 
που οφείλει ςυμπεριλαμβανόμενων  κατά 
περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των 
προςτίμων, είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό 
διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ ;xxii 

ΦΟΡΟΛ 
 

ΕΛΦΟΡΕ 
ΚΟΛΝΩΝΛΚΘ 
ΑΦΑΛΛΘ 

 
α)*……+· 
 
β)*……+ 
 
 
γ.1) *+ Ναι *+ Πχι  
-*+ Ναι *+ Πχι  
 
-*……+· 
 
-*……+· 
 
 
γ.2)*……+· 
δ) *+ Ναι *+ Πχι  
Εάν ναι, να 
αναφερκοφν 
λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ 
*……+ 

 
α)*……+· 
 
β)*……+ 
 
 
γ.1) *+ Ναι *+ Πχι  
-*+ Ναι *+ Πχι  
 
-*……+· 
 
-*……+· 
 
 
γ.2)*……+· 
δ) *+ Ναι *+ Πχι  
Εάν ναι, να 
αναφερκοφν 
λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ 
*……+ 

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 φορζασ ζχει, εν γνϊςει του, 
ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του ςτουσ τομείσ 
του περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και 
εργατικοφ δικαίουxxiv; 

*+ Ναι *+ Πχι 

 
 
Εάν ναι, ο οικονομικόσ φορζασ 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 
λιφκθκαν: *…….............+ 

Βρίςκεται ο οικονομικόσ φορζασ 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 φορζασ, κα δφναται να 
εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβανόμενθσ υπόψθ 
τθσ εφαρμοςτζασ εκνικισ νομοκεςίασ και των 
μζτρων ςχετικά με τθ ςυνζχιςθ τθσ 
επιχειρθματικισ του λειτουργίασ υπό αυτζσ τισ 
περιςτάςεισxxvi  
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-[.......................] 
-[.......................] 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 
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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: Σελικζσ 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 περιγραφι, παραπομπι ςτθ 
δθμοςίευςθ ςτον εκνικό τφπο, ζντυπο και θλεκτρονικό, αρικμόσ αναφοράσ)+. 

 

Ημερομθνία, τόποσ και, όπου ηθτείται ι είναι απαραίτθτο, υπογραφι(-ζσ): *……+    
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i Σε περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι /ανακζτων φορζασ είναι περιςςότερεσ (οι) τθσ (του) μίασ (ενόσ) κα 

αναφζρεται το ςφνολο αυτϊν 

ii
 Επαναλάβετε τα ςτοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επϊνυμο, όςεσ φορζσ 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 πλθροφορίεσ αυτζσ απαιτοφνται μόνο για 
ςτατιςτικοφσ ςκοποφσ.  

 Πολφ 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, αναφζρονται ςτθν πιςτοποίθςθ. 

v
 Ειδικότερα ωσ μζλοσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ ι άλλου παρόμοιου κακεςτϊτοσ. 

vi
  Επιςθμαίνεται ότι ςφμφωνα με το δεφτερο εδάφιο 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
 Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 73 παρ. 3 α, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι 

δυνατι θ κατ' εξαίρεςθ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό  για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου 
ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ.  

viii
 Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-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
 Σφμφωνα με άρκρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) αναφζρεται ωσ “διαφκορά”. 

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 παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-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 διαφκορά 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 ςυμφερόντων 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 απόφαςθσ-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 αναφζρονται ςτο άρκρο 4 τθσ εν λόγω απόφαςθσ-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 
κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 
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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 αφορά 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 εδάφιο τθσ παρ. 1 του 
άρκρου 73 ) 

xvi
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xvii
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xviii
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xix Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί με τελεςίδικθ απόφαςθ 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 απόφαςθ (άρκρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

xx
 Λαμβανομζνου υπόψθ του χαρακτιρα των εγκλθμάτων που ζχουν διαπραχκεί (μεμονωμζνα, κατ᾽ 

εξακολοφκθςθ, ςυςτθματικά ...), θ επεξιγθςθ πρζπει να καταδεικνφει τθν επάρκεια των μζτρων που λιφκθκαν.  

xxi
 Στθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι 

υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν 
επικουρικι αςφάλιςθ (άρκρο 73 παρ. 2 δεφτερο εδάφιο).  

xxii
 Σθμειϊνεται ότι, ςφμφωνα με το άρκρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ 

ςφμβαςθσ είναι δυνατι θ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό λόγω ακζτθςθσ υποχρεϊςεων καταβολισ 
φόρων ι αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν κατ’ εξαίρεςθ, για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ 
υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ ι/και  όταν ο αποκλειςμόσ κα ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο 
μικρά ποςά των φόρων ι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί, ι όταν ο οικονομικόσ 
φορζασ ενθμερϊκθκε ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον 
αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα 
να λάβει μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 73, πριν από τθν εκπνοι τθσ 
προκεςμίασ αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι ςε ανοικτζσ διαδικαςίεσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ  

xxiii
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xxiv
 Ππωσ αναφζρονται για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτισ κείμενεσ 

διατάξεισ, ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ  ι ςτο άρκρο 18 παρ. 2 . 

xxv
 . Θ απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονιςμό ΕΕΕΣ 

(Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 

xxvi
 Άρκρο 73 παρ. 5. 

xxvii
 Ππωσ περιγράφεται ςτο Ραράρτθμα XI του Ρροςαρτιματοσ Α, οι οικονομικοί φορείσ από οριςμζνα κράτθ 

μζλθ οφείλουν να ςυμμορφϊνονται με άλλεσ απαιτιςεισ που κακορίηονται ςτο Παράρτθμα αυτό. 

xxviii
 Ρρβλ και άρκρο 1 ν. 4250/2014 

xxix
 Υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει παράςχει τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ (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.  


		2020-11-03T12:39:55+0200




