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ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΛΖΞΖ ΤΠΟΒΟΛΖ 
ΠΡΟΦΟΡΩΝ & ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ 

  

  
ΝΑΗ 

(ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β’) 
 

 
 

ΟΥΗ 

 
ΖΜΔΡΑ:  ΓΔΤΣΔΡΑ 

25-01-2021   ΩΡΑ:10:00 Π.Μ 
Αλ.Σζφρα 5 Αζήλα, 115 21 

  

 
Σν Κέληξν Κνηλσληθήο Πξφλνηαο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο, έρνληαο ππφςε ηηο 
δηαηάμεηο: 
1. Σνπ Ν.Γ. 469/74 (ΦΔΚ 204 Α’) πεξί ηνπ Λνγηζηηθνχ ηνπ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ 

Γεκνζίνπ Γηθαίνπ, φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη. 
2. Σνπ Ν.2362/95 (Φ.Δ.Κ. 247/η.Α΄/27.11.1995) άξζξα 79 – 85 πεξί Γεκνζίνπ 

Λνγηζηηθνχ Διέγρνπ δαπαλψλ ηνπ Κξάηνπο» θαη άιιεο δηαηάμεηο, φπσο έρεη 
ηξνπνπνηεζεί κε ηνλ Ν.4270/2014 (143/Α΄) θαη ηζρχεη. 

3. Σνπ Ν.4412/2016 (ΦΔΚ 147/η.Α/8-8-16) πεξί δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, 
πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ, φπσο ηζρχεη. 

4. Σνπ άξζξνπ 1 ηνπ  Ν.4025/2011(ΦΔΚ 228/η.Β΄/2-11-2011) «πγρψλεπζε 
Μ.Κ.Φ.», φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη. 

5. Σνπ άξζξν 9 ηνπ Ν.4052/2012 «Αλαδηνξγάλσζε Τ.Τ. & Κ.Α. θαη Τπνπξγείνπ 
Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο & Πξφλνηαο». 

6. Σνπ Ν.4013/2011 (ΦΔΚ 204/Α΄/15-9-2011) πεξί «χζηαζεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο 
Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ δεκνζίσλ 
πκβάζεσλ» 

7. Σνπ Ν.4038/2012 (ΦΔΚ 14/Α/2012) Άξζξν 10 «Σξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ ηνπ 
Ν.4013/2011». 

8. Σνπ Ν.4072/2012 (ΦΔΚ 86/Α/2012) Άξζξν 238 «Σξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα 
ηελ Αξρή Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Ν.4013/2011)» ζχκθσλα κε ην νπνίν ζα 
επηβάιιεηαη θξάηεζε 0,10% επί ηεο αμίαο ησλ ζπκβάζεσλ εθηφο ΦΠΑ. 

9. Σνπ αξ. 9 ηνπ Ν.4109/2013 «Πεξί θαηάξγεζεο θαη ζπγρψλεπζεο λνκηθψλ 
πξνζψπσλ ηνπ δεκνζίνπ» (ΦΔΚ 16/ Α΄ /23-1-2013), φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί 
θαη ηζρχεη. 

10. Σεο παξαγξ. Ε ηνπ 1 άξζξνπ ηνπ Ν.4152 ΦΔΚ 107 / Α / 9-5-13 πεξί 
πξνζαξκνγήο ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηελ νδεγία 2011/ 07 ηεο 16 / 02 / 
2011 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ ησλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο 
ζπλαιιαγέο». 
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11. Σνπ Π.Γ. 80/2016 (ΦΔΚ 145 /Β΄/ 5-8-2016) πεξί αλάιεςεο ππνρξεψζεσλ απφ 
ηνπο δηαηάθηεο.  

12. Σνπ εδαθίνπ η. παξ. 1 άξζξν 55 ηνπ Ν.2238/94 (ΦΔΚ 151/Α/94) ζχκθσλα κε 
ην νπνίν ζηελ θαζαξή αμία ζα γίλεη παξαθξάηεζε θφξνπ 4% γηα ηελ πξνκήζεηα 
πιηθψλ θαη 8% γηα ηελ πξνκήζεηα ππεξεζηψλ, φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη 
ηζρχεη. 

13. Σεο ππ’ αξηζκ. 10054/2484/8-4-2013 Τ.Α. πεξί εμνπζηνδφηεζεο ησλ ΜΚΦ γηα 
ηελ δηελέξγεηα ηνπ ζπλφινπ ησλ δηαγσληζκψλ πξνκεζεηψλ, ππεξεζηψλ, 
εξγαζηψλ θιπ κέζα ζηα φξηα ησλ πξνυπνινγηζζεηζψλ δαπαλψλ θαηά θσδηθφ 
αξηζκφ είδνπο. 

14. Σελ ππ' αξηζκ.: Γ1/46314/15261/18-11-2019 (ΦΔΚ 1005/η.ΤΟΓΓ/28-11-2019) 
Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Πξφλνηαο  «πεξί 
δηνξηζκνχ κειψλ Γ.. ηνπ Κ.Κ.Π.Π. Αηηηθήο». 

15. Σελ ππ’ αξηζκ. Α2.861/14-8-2013 ΤΑ (ΦΔΚ 2044/Β’/22-8-2013) πεξί Καλφλσλ 
Γηαθίλεζεο θαη Δκπνξίαο Πξντφλησλ θαη Παξνρήο Τπεξεζηψλ. 

16. Σελ Α2-718/28.7.2014 ΤΑ (ΦΔΚ 2090/Β΄/2014) πεξί θσδηθνπνίεζεο Καλφλσλ 
Γηαθίλεζεο θαη Δκπνξίαο Πξντφλησλ θαη Παξνρήο Τπεξεζηψλ (Καλφλεο 
ΓΗ.Δ.Π.Π.Τ.). 

17. Σελ α/α 138/νηθ.259/08-01-2021 Απφθαζε Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο (α/α 
138/2021 Γέζκεπζεο  ). 

18. Σελ Τπ’ αξηζκ.16983/ 31-12-2020 Σερληθή Πεξηγξαθή ηεο Σερληθήο     Τπεξεζίαο 
ηνπ Κ.Κ.Π.Π.Α. 

19. Σελ ππ΄αξ,Γ23/νηθ.55060/4325/16-11-2016 Κ.ΤΑ  πεξί θαηαλνκήο πνζνχ απφ 
ην θαζαξφ Πξντφλ ηνπ Δηδηθνχ Κξαηηθνχ Λαρείνπ . 

20. Σελ ππ’ αξηζκ.47ε/38ν ζέκα/8-12-2020 Απφθαζε  πλεδξίαζεο  Γ../Κ.Κ.Π.Π.Α 
πνπ αθνξά ηελ Αλαθαίληζε ρψξνπ Κνπδίλαο ηνπ Π.Π.Π.Α.- Ζ Μεηέξα. 
 

 
Π Ρ Ο Κ Ζ Ρ Τ   Δ Η   

 
 

πλνπηηθφ δηαγσληζκφ γηα ηελ Αλαθαίληζε ρψξνπ Κνπδίλαο ηνπ Π.Π.Π.Α.- Ζ 
Μεηέξα. Κξηηήξην θαηαθχξσζεο είλαη ε ρακειφηεξε ηηκή θαη πξνυπνινγηζκέλε 
δαπάλε αλέξρεηαη ζε 60.000,00€ επξψ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 
(48.387,10€ άλεπ ΦΠΑ 24%) πνπ ζα αληιεζνχλ απφ ην θαζαξφ Πξντφλ ηνπ 
Δηδηθνχ Κξαηηθνχ Λαρείνπ, ζηνλ ΚΑΔ 0863. Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ εξγαζηψλ, 
δίδεηαη ζην Παξάξηεκα Α’ ηεο παξνχζεο. 

 
 

I. Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ζα δηελεξγεζεί ζε πξνζεζκία ηνπιάρηζηνλ 
δέθα εκεξψλ (10) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο δηαθήξπμεο ζην 
ΚΖΜΓΖ ζχκθσλα κε ην αξ. 121 ηνπ Ν.4412/16, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα 
αλσηέξσ, ήηνη ηελ Γεπηέξα 25-01-2021 κεηά ηελ ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο 
πξνζθνξψλ. 

II. Οη ππνβαιιφκελεο πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο ππνςήθηνπο γηα 
εθαηφλ είθνζη (120) εκεξνινγηαθέο εκέξεο, πξνζκεηξνχκελεο απφ ηελ επνκέλε 
ηεο εκεξνκελίαο απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ. Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξάο 
κπνξεί λα παξαηείλεηαη, εθφζνλ ηνχην δεηεζεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή γηα 
αθφκα 120 εκέξεο. 

III. Πξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ψξα είλαη 
εθπξφζεζκεο θαη επηζηξέθνληαη. 

IV. Γελ επηηξέπνληαη ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο θαη αληηπξνζθνξέο. 
V. Ζ απνζθξάγηζε ησλ ππνςεθηνηήησλ θαη ε αμηνιφγεζή ηνπο γίλεηαη απφ ηα 

αξκφδηα φξγαλα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο («Δπηηξνπή Απνζθξάγηζεο & 
Αμηνιφγεζεο»). 
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VI. Μεηά ηελ ππνβνιή θαη απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ, δηεπθξηλίζεηο, 
ηξνπνπνηήζεηο ή απνθξνχζεηο ή ελζηάζεηο ή πξνζθπγέο θαηά ησλ φξσλ ηεο 
δηαγσληζκφο, δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

VII. Καηά ηελ απνζθξάγηζε δηθαηνχληαη λα παξίζηαληαη νη πξνζθέξνληεο ζηελ 
απνζθξάγηζε ή νη λφκηκνη εθπξφζσπνη απηψλ πνπ απαξαίηεηα ζα πξέπεη λα 
έρνπλ βεβαίσζε εθπξνζψπεζεο. 

VIII. Σεχρε ηνπ δηαγσληζκνχ κε ηνπο φξνπο, θαζψο θαη ζπκπιεξσκαηηθέο 
πιεξνθνξίεο δίδνληαη απφ ηελ Κεληξηθή Τπεξεζία, ζηελ νδφ Αλ. Σζφρα 5 
Αζήλα, θάζε εξγάζηκε εκέξα, ηηο ψξεο εξγαζίαο ησλ Γηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ 
Κ.Κ.Π.Π.Α.. 

IX. Καλέλαο ππνςήθηνο δελ κπνξεί, ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε, λα επηθαιεζηεί 
πξνθνξηθέο απαληήζεηο εθ κέξνπο νπνηνπδήπνηε ππαιιήινπ ηεο Αλαζέηνπζαο 
Αξρήο, ζρεηηθά κε ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ (παξ. 2 αξ.22 
Ν.4412/16). 

X. Σν ΣΔΤΓ  θαη φιεο νη ππεχζπλεο δειψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα, 
κπνξνχλ λα ππνγξάθνληαη έσο θαη δέθα (10) εκέξεο πξηλ απφ ηελ θαηαιεθηηθή 
εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ, θαη λα αθνξνχλ ηνλ ζπγθεθξηκέλν 
δηαγσληζκφ (αξ. αξ. 79 παξ.2 λ.4412/16). Γελ απαηηείηαη ζεψξεζή ηνπο.  

XI. Ζ αλαζέηνπζα αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηεί απφ πξνζθέξνληεο θαη 
ππνςήθηνπο, ζε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο, 
λα ππνβάιινπλ φια ή νξηζκέλα δηθαηνινγεηηθά, φηαλ απηφ απαηηείηαη γηα ηελ 
νξζή δηεμαγσγή ηεο δηαδηθαζίαο (παξ. 5 αξ.79 λ.4412/16). 

XII. Γηα φηη δελ πξνβιέπεηαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε ηζρχνπλ νη νηθείεο δηαηάμεηο 
φπσο έρνπλ κέρξη ζήκεξα ηξνπνπνηεζεί θαη ζπκπιεξσζεί κε ηνπο λφκνπο, ηα 
πξνεδξηθά δηαηάγκαηα θαη ππνπξγηθέο απνθάζεηο πνπ έρνπλ πξναλαθεξζεί 
ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε, αο νπνία ζεσξείηαη φηη γλσξίδνπλ νη ζπκκεηέρνληεο 
ζηελ πξφθιεζε θαη δελ κπνξνχλ λα επηθαιεζηνχλ άγλνηά ηνπο. 

XIII. Ο δηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηα ζπλεκκέλα 
παξαξηήκαηα πνπ ζεσξνχληαη αλαπφζπαζην κέξνο ηεο δηαθήξπμεο απηήο σο 
εμήο: 

 

   ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α: ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ 
 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β: ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 
 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ: ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΤΜΒΑΖ 
       ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ: ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΔΓΓΤΖΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 
 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Δ: ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΔΓΓΤΖΖ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ 
 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Σ: ΣΤΠΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΔΝΣΤΠΟ Σ.Δ.Τ.Γ 
 

Δζσηεξηθή Γηαλνκή: 
1.Πξνκήζεηεο 
2.Οηθνλνκηθή ππεξεζία 
3.Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ 

  Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ.. ΣΟ 
  Κ.Κ.Π.Π.Α 

 
 

  ΗΩΑΝΝΖ ΛΗΒΑΝΟ 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α΄ 
ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ 

 
 
Άξζξν 1ν 
Γηθαίωκα ζπκκεηνρήο, Πξνζόληα θαη Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο. 
 
Όζνη επηζπκνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ παξνχζα πξνθήξπμε ζα πξέπεη λα 
ππνβάιινπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο κε ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά ζην πξσηφθνιιν 
ηνπ Κέληξνπ Κνηλσληθήο Πξφλνηαο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο, Σζφρα 5 Αζήλα 
(Ακπειφθεπνη), κέρξη θαη ηελ εκέξα θαη ψξα ιήμεο ππνβνιήο πξνζθνξψλ, ήηνη 
έσο ηελ Γεπηέξα 25-01-2021 ψξα 10:00 π:κ  (κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν θαη αλ απηά 
θαηαηίζεληαη ή απνζηέιινληαη).  
Δκπξφζεζκεο ζεσξνχληαη νη πξνζθνξέο πνπ ζα έρνπλ πεξηέιζεη ζηελ Τπεξεζία 
κέρξη ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ψξα (ζχκθσλα κε ην σξνιφγην ηνπ 
πξσηνθφιινπ), δελ ζα ιεθζνχλ ππ’ φςε πξνζθνξέο πνπ ηαρπδξνκήζεθαλ 
έγθαηξα, αιιά δελ έθηαζαλ ζην Γξαθείν Πξνκεζεηψλ ηνπ Κ.Κ.Π.Π.Α. έγθαηξα. 
 
1.ΓΗΚΑΗΩΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ζηνλ δηαγσληζκφ έρνπλ: 
1. Φπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ θαη ηδησηηθνχ δηθαίνπ ηεο εκεδαπήο ή 
αιινδαπήο. 
2. πλεηαηξηζκνί, ζπκπξάμεηο, θνηλνπξαμίεο θαη ελψζεηο θπζηθψλ ή θαη λνκηθψλ 
πξνζψπσλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά. Οη 
ελψζεηο θαη νη θνηλνπξαμίεο δελ ππνρξενχηαη λα ιάβνπλ νξηζκέλε λνκηθή κνξθή, 
πξνθεηκέλνπ λα ππνβάιινπλ πξνζθνξά. Ζ επηιεγείζα έλσζε ή θνηλνπξαμία 
ππνρξενχηαη λα πξάμεη ηνχην, εάλ θαηαθπξσζεί ζε απηή ε ζχκβαζε, εθ’ φζνλ ε ιήςε 
νξηζκέλεο λνκηθήο κνξθήο είλαη αλαγθαία γηα ηελ ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε ηεο 
ζχκβαζεο.  
ηελ πξνζθνξά απαξαηηήησο πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη ε έθηαζε θαη ην είδνο ηεο 
ζπκκεηνρήο ηνπ θάζε κέινπο ηεο έλσζεο πξνκεζεπηψλ. 
Οπνηαδήπνηε κεηαβνιή ζηε ζχλζεζε θαη ηα πνζνζηά ζπκκεηνρήο ηεο έλσζεο ή ηεο 
θνηλνπξαμίαο, ζα πξέπεη λα γλσζηνπνηεζεί αξκνδίσο ζηνλ Φνξέα . 
ε θάζε πεξίπησζε ηα κέιε ηεο έλσζεο ή ηεο θνηλνπξαμίαο επζχλνληαη έθαζην, 
έλαληη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, αιιειεγγχσο θαη εηο νιφθιεξνλ γηα ηελ πξνκήζεηα 
ηνπ είδνπο. 
 
2.ΠΡΟΟΝΣΑ ΚΑΗ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ (αξ. 73,74 & 79 λ.4412/16). 
 
Οη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ πξέπεη λα ππνβάινπλ καδί κε ηελ πξνζθνξά 
ηνπο, επί πνηλή απφξξηςεο, ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά: 
Α.  ΔΛΛΖΝΔ ΠΟΛΗΣΔ 

1. Παξαζηαηηθά εθπξνζψπεζεο, εάλ ε ζπκκεηνρή γίλεηαη δηα αληηπξνζψπσλ 
(άξζξν 93 ηνπ Ν.4412/16). 

2. Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο απφ πηζησηηθφ ίδξπκα πνζνζηνχ 2% επί 
ηνπ πξνυπνινγηζκνχ  κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α ήηνη αμίαο 
εληαθφζηα εμήληα επηά θαη εβδνκήληα ηέζζεξα επξψ (967,74 €) 

3. To Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) ηεο ππ’ αξηζκ. 
158/2016 Απφθαζεο ηεο Δ.Α.Α.ΓΖ.Τ. ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ Ν. 4412/2016. 

i. «Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο»: 
Πξφθεηηαη γηα κηα ππεχζπλε δήισζε ηεο θαηαιιειφηεηαο, ηεο 
νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο θαη ησλ ηθαλνηήησλ ησλ επηρεηξήζεσλ, ε νπνία 
ρξεζηκνπνηείηαη σο πξνθαηαξθηηθφ απνδεηθηηθφ ζε φιεο ηηο δηαδηθαζίεο 
ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ πνπ δελ ππεξβαίλνπλ ην θαηψηαην φξην 
ηεο ΔΔ ζχκθσλα κε ηελ 158/2016 Απφθαζεο ηεο Δ.Α.Α.ΓΖ.Τ. Ζ 
ππεχζπλε δήισζε επηηξέπεη ζηηο ζπκκεηέρνπζεο εηαηξείεο ή άιινπο 
νηθνλνκηθνχο θνξείο λα απνδείμνπλ φηη: 
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- δελ βξίζθνληαη ζε κία απφ ηηο θαηαζηάζεηο γηα ηηο νπνίεο πξέπεη ή είλαη δπλαηφλ λα 
απνθιεηζηνχλ απφ ηε ζχλαςε δεκφζηαο ζχκβαζεο. 
- πιεξνχλ ηα ζπλαθή θξηηήξηα απνθιεηζκνχ θαη επηινγήο. 
Μφλνλ ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ππνβάιεη ηα πηζηνπνηεηηθά πνπ 
δεηνχληαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή σο απνδεηθηηθά ζηνηρεία. Απφ ηνπο ππφινηπνπο 
ζπκκεηέρνληεο ελδέρεηαη λα δεηεζνχλ νξηζκέλα ή φια ηα έγγξαθα ζε πεξηπηψζεηο 
ακθηβνιηψλ. ε πεξίπησζε πνπ ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο παξέρεη ηνπο ζπλδέζκνπο 
γηα ηα πξσηφηππα απνδεηθηηθά ζηνηρεία ζηα αληίζηνηρα κεηξψα, ε αλαζέηνπζα αξρή 
κπνξεί λα έρεη άκεζε πξφζβαζε απφ εθεί. Δηδηθφηεξα, κε βάζε ηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 
79 ηνπ λ.4412/2016, νη νηθνλνκηθνί θνξείο δελ ππνρξενχληαη λα ππνβάινπλ 
δηθαηνινγεηηθά ή άιια απνδεηθηηθά ζηνηρεία φηαλ ε αλαζέηνπζα αξρή έρεη ηε 
δπλαηφηεηα λα ιακβάλεη ηα πηζηνπνηεηηθά ή ηηο ζπλαθείο πιεξνθνξίεο απεπζείαο 
κέζσ πξφζβαζεο ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο-κέινο ηεο 
Έλσζεο. Σν ΣΔΤΓ δελ πεξηιακβάλεη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. Καιχπηεη κφλν ηνπο 
φξνπο ζπκκεηνρήο (πξνεπηινγή) απφ πιεπξάο θξηηεξίσλ απνθιεηζκνχ θαη επηινγήο. 
Πέξαλ απηψλ ε αλαζέηνπζα αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηεί απφ πξνζθέξνληεο 
θαη ππνςεθίνπο, ζε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο, 
λα ππνβάιινπλ φια ή νξηζκέλα δηθαηνινγεηηθά, φηαλ απηφ απαηηείηαη γηα ηελ νξζή 
δηεμαγσγή ηεο δηαδηθαζίαο (παξ. 5 ηνπ αξ. 79 ηνπ λ.4412/16). 
 
Οδεγίεο ζπκπιήξσζεο ηνπ ηππνπνηεκέλνπ εληχπνπ ππεχζπλεο δήισζεο 
 
 Οη νηθνλνκηθνί θνξείο νθείινπλ λα ππνβάινπλ κε ηελ πξνζθνξά ηνπο ζπκπιεξσκέλν 
ην πξφηππν Σ.Δ.Τ.Γ. φπσο απηφ έρεη νξηζηεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ζηε 
δηαθήξπμε ζην νηθείν Παξάξηεκα ππνγεγξακκέλν θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 73 
ηνπ λ.4412/16 θαη ηελ δηαθήξπμε. Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ φ,ηη πξνβιέπεη ην 
Παξάξηεκα Α’ ηεο ππ’ αξηζκ. 158/2016 Απφθαζεο ηεο Δ.Α.Α.ΓΖ.Τ. (ΦΔΚ 
3698/Α΄/16-11-2016) πεξί έγθξηζεο Σππνπνηεκέλνπ Δληχπνπ Τπεχζπλεο Γήισζεο. 
 Δηδηθά ζην κέξνο IV «Κξηηήξηα επηινγήο» ν θάζε ππνςήθηνο ζα ζπκπιεξψζεη 
κφλν ηελ «α. Γεληθή έλδεημε γηα φια ηα θξηηήξηα επηινγήο». 
Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ππνβάιινπλ ηα 
παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά γηα θάζε νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ 
ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε. 
Οη πξνζθνξέο ππνγξάθνληαη απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ή, ζε πεξίπησζε λνκηθψλ 
πξνζψπσλ, απφ ην λφκηκν εθπξφζσπν απηψλ. Ζ πξνζθνξά έλσζεο νηθνλνκηθψλ 
θνξέσλ ππνγξάθεηαη, ππνρξεσηηθά, είηε απφ φινπο ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ 
απνηεινχλ ηελ έλσζε είηε απφ εθπξφζσπφ ηνπο λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλν. ηελ 
πξνζθνξά απαξαηηήησο πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη ε έθηαζε θαη ην είδνο ηεο 
ζπκκεηνρήο ηνχ (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηαλνκήο ακνηβήο κεηαμχ ηνπο) θάζε 
κέινπο ηεο έλσζεο, θαζψο θαη ν εθπξφζσπνο/ζπληνληζηήο απηήο. 
 
Β. ΑΛΛΟΓΑΠΟΗ ΠΟΛΗΣΔ 
- Παξαζηαηηθά εθπξνζψπεζεο, εάλ ε ζπκκεηνρή γίλεηαη δη’ αληηπξνζψπσλ (άξζξν 
93 ηνπ Ν.4412/16). 
-To Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) ηεο ππ’ αξηζκ. 
158/2016 Απφθαζεο ηεο Δ.Α.Α.ΓΖ.Τ. ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ Ν. 4412/2016 φπσο 
πεξηγξάθεηαη θαη ζηελ πεξίπησζε 3. ηνπ εδ. α. ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 
 
Γ. ΝΟΜΗΚΑ ΠΡΟΩΠΑ 
 Όια ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ησλ αλσηέξσ παξαγξάθσλ, Α. Έιιελεο πνιίηεο 
θαη Β. Αιινδαπνί, αληηζηνίρσο. Γηεπθξηλίδεηαη φηη νη απαηηνχκελεο θαηά ηα αλσηέξσ 
ππεχζπλεο δειψζεηο ή ην αλσηέξσ Σ.Δ.Τ.Γ. ππνγξάθνληαη απφ ηνπο δηαρεηξηζηέο, 
ζηηο πεξηπηψζεηο Δ.Π.Δ., απφ ηνπο θαηά πεξίπησζε  
αξκφδηνπο Οκφξξπζκνπο εηαίξνπο ζηηο πεξηπηψζεηο Ο.Δ. θαη Δ.Δ. θαη απφ ηνλ/ηνπο 
λφκηκν/κνπο Δθπξφζσπν/πνπο, ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ Α.Δ. 
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Γ. ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟΗ  
 Καηά πεξίπησζε, ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνβιέπνληαη αληηζηνίρσο αλσηέξσ, ππφ 
ζηνηρ. 2.Α, 2.Β θαη 2.Γ. Γηεπθξηλίδεηαη φηη, νη απαηηνχκελεο θαηά ηα αλσηέξσ 
ππεχζπλεο δειψζεηο ππνγξάθνληαη απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ Γ.. ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ. 
 
Δ. ΔΝΩΔΗ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΩΝ ΠΟΤ ΤΠΟΒΑΛΛΟΤΝ ΚΟΗΝΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 
1. Σα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα ηνλ θάζε πξνκεζεπηή ή θαη 

πάξνρν ππεξεζηψλ, πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε.  
2. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηνλ φξν φηη ε 

εγγχεζε θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ κειψλ ηεο έλσζεο.  
3. Γήισζε ζχζηαζεο έλσζεο πξνκεζεπηψλ, λφκηκα ζεσξεκέλε γηα ην γλήζην ηεο 

ππνγξαθήο ησλ δεινχλησλ, ζηελ νπνία ζα θαίλεηαη ην αληηθείκελν ησλ 
εξγαζηψλ ηνπ θαζελφο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο, ή ην κέξνο απηνχ πνπ 
αληηζηνηρεί ζηνλ θαζέλα εμ απηψλ επί ηνπ ζπλφινπ ηεο πξνζθνξάο, ν 
εθπξφζσπνο ηεο έλσζεο έλαληη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ην πξφζσπν πνπ 
ελδερνκέλσο ηνλ αλαπιεξψλεη. 

4. Ζ έλσζε ππνςήθησλ αλαδφρσλ ππνβάιιεη θνηλή πξνζθνξά, ε νπνία 
ππνγξάθεηαη ππνρξεσηηθά, είηε απφ φινπο ηνπο αλαδφρνπο πνπ απνηεινχλ ηελ 
έλσζε, είηε απφ εθπξφζσπφ ηνπο εμνπζηνδνηεκέλν κε ζπκβνιαηνγξαθηθή 
πξάμε. ηελ πξνζθνξά απαξαηηήησο πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη ε έθηαζε θαη ην 
είδνο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ θάζε κέινπο ηεο έλσζεο ππνςήθησλ αλαδφρσλ. 

5. Με ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο, θάζε κέινο ηεο έλσζεο επζχλεηαη εηο 
νιφθιεξν. ε πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ή αλάζεζεο ηεο πξνκήζεηαο/ππεξεζίαο, 
ε επζχλε απηή εμαθνινπζεί κέρξη πιήξνπο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο.  

6. ε πεξίπησζε πνπ, εμ αηηίαο αληθαλφηεηαο γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν ή αλσηέξα 
βία, κέινο ηεο έλσζεο δελ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο ηεο 
έλσζεο θαηά ηνλ ρξφλν αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ηα ππφινηπα κέιε 
ζπλερίδνπλ λα έρνπλ ηελ επζχλε νιφθιεξεο ηεο θνηλήο πξνζθνξάο κε ηελ ίδηα 
ηηκή. Δάλ ε παξαπάλσ αληθαλφηεηα πξνθχςεη θαηά ηνλ ρξφλν εθηέιεζεο ηεο 
ζχκβαζεο, ηα ππφινηπα κέιε ζπλερίδνπλ λα έρνπλ ηελ επζχλε ηεο νινθιήξσζεο 
απηήο κε ηελ ίδηα ηηκή θαη ηνπο ίδηνπο φξνπο. Σα ππφινηπα κέιε ηεο έλσζεο θαη 
ζηηο δχν πεξηπηψζεηο κπνξνχλ λα πξνηείλνπλ αληηθαηάζηαζε, ε νπνία εγθξίλεηαη 
απφ ην Γ.. ηνπ Κ.Κ.Π.Π.Α. 

 
Σ. ΤΠΟΒΟΛΖ ΔΠΗΚΤΡΩΜΔΝΩΝ ΔΓΓΡΑΦΩΝ. 
Όινη νη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ εθφζνλ δεηείηαη απφ ηελ παξνχζα δηαθήξπμε 
λα ππνβάινπλ επηθπξσκέλα θσηναληίγξαθα, απηά ζα είλαη επηθπξσκέλα θαηά ηα 
νξηδφκελα ζην Ν. 4250/2014 ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν αληί πξσηνηχπσλ ή 
επηθπξσκέλσλ αληηγξάθσλ, ππνβάιινληαη θαη γίλνληαη ππνρξεσηηθά απνδεθηά απφ 
ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο επθξηλή θσηναληίγξαθα ησλ πξσηνηχπσλ εγγξάθσλ πνπ 
εθδφζεθαλ απφ ηηο ππεξεζίεο θαη ηνπο θνξείο απηνχο ή ησλ αθξηβψλ αληηγξάθσλ 
ηνπο. Οκνίσο, ππνβάιινληαη θαη γίλνληαη ππνρξεσηηθά απνδεθηά επθξηλή 
θσηναληίγξαθα απφ αληίγξαθα ηδησηηθψλ εγγξάθσλ ηα νπνία έρνπλ επηθπξσζεί απφ 
δηθεγφξν. Οκνίσο, ππνβάιινληαη θαη γίλνληαη ππνρξεσηηθά απνδεθηά επθξηλή 
θσηναληίγξαθα απφ αληίγξαθα εγγξάθσλ πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ αιινδαπέο αξρέο 
θαη έρνπλ επηθπξσζεί απφ δηθεγφξν. 
 
Ε. ΠΔΡΗΠΣΩΖ ΜΖ ΔΚΓΟΖ ΠΗΣΟΠΟΗΖΣΗΚΩΝ.  

ε πεξίπησζε πνπ ην νηθείν θξάηνο δελ εθδίδεη θάπνην έγγξαθν ή πηζηνπνηεηηθφ απφ 
ηα απαηηνχκελα ή πνπ απηφ δελ θαιχπηεη φιεο ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο ή φπνηεο 
πεξηπηψζεηο αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε, απηφ κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη 
απφ έλνξθε βεβαίσζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ ή ζηα θξάηε κέιε φπνπ δελ πξνβιέπεηαη 
ε έλνξθε βεβαίσζε απφ ππεχζπλε δήισζε ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή 
δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ 
θξάηνο θαηαγσγήο ή πξνέιεπζεο. Ζ αλσηέξσ έλνξθε βεβαίσζε ή ππεχζπλε δήισζε 
φπνπ δελ πξνβιέπεηαη, ζπλππνβάιιεηαη, ππνρξεσηηθά, κε βεβαίσζε απφ ηελ 
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αξκφδηα αξρή φηη δελ εθδίδεηαη ην αληίζηνηρν απφ ηα αλσηέξσ πηζηνπνηεηηθά ή φηη 
δελ θαιχπηεη φιεο ηηο πεξηπηψζεηο φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ηεο δηαθήξπμεο (αξ. 80 
λ.4412/2016).Ζ ππνρξέσζε αθνξά φιεο ηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο ππνςεθίσλ. 
 
Άξζξν 2ν 
Καηάξηηζε- Τπνβνιή πξνζθνξψλ. 
 Κάζε πξνζθνξά ππνβάιιεηαη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, κέζα ζε θαιά 
ζθξαγηζκέλν θάθειν, ζηνλ νπνίν ζα αλαγξάθνληαη επθξηλψο: 
α. Ζ ιέμε «ΠΡΟΦΟΡΑ» κε θεθαιαία γξάκκαηα. 
β. Ο πιήξεο ηίηινο ηεο Τπεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ηελ παξνχζα δηαδηθαζία, 
εηδηθφηεξα: «ΚΔΝΣΡΟ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΡΟΝΟΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ». 
γ Ο αξηζκφο πξσηνθφιινπ ηεο πξφζθιεζεο. 
δ. Ζ εκεξνκελία απνζθξάγηζεο. 
ε. Σα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα. 
Μέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν ηεο πξνζθνξάο, ηνπνζεηνχληαη φια ηα δεηνχκελα 
δηθαηνινγεηηθά (ζε έλα αληίγξαθν) ηνπ άξζξνπ 1 ηεο παξνχζαο θαη κέζα ζε  απηφλ 
ρσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά» θαη εηδηθφηεξα σο 
εμήο: 
 
1.Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο: 

 Παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο, εθφζνλ νη δηαγσληδφκελν ζπκκεηέρνπλ κε 
αληηπξφζσπφ ηνπο. 

 Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (Σ.Δ.Τ.Γ) ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ 
Ν. 4412/2016. 

 Δγγχεζε πκκεηνρήο 2% επί ηεο πξνυπνινγηδφκελεο αμίαο  ηνπ δηαγσληζκνχ 
πιένλ Φ.Π.Α. 

 
2.Σα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο, ηνπνζεηνχληαη ζηνλ θπξίσο θάθειν θαη      
κέζα ζε ρσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν κε ηελ έλδεημε «Σερληθή πξνζθνξά».   
ην θάθειν ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο, επί πνηλή απφξξηςεο, ζπλππνβάιινληαη ηα 
απνδεηθηηθά ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο, ήηνη: 

Α) Τπεχζπλε δήισζε ππνγεγξακκέλε (ρσξίο ζεψξεζε) απφ ηνλ λφκηκν 
εθπξφζσπν ηεο  εηαηξείαο ζηελ νπνία ζα δειψλεη φηη :  

 ζπκθσλεί κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο φπσο απηέο έρνπλ δηαηππσζεί  ζην 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β  ( Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο) θαη ηηο απνδέρεηαη 
αλεπηθχιαθηα. 

 Γηαζέηεη ην απαηηνχκελν έκπεηξν πξνζσπηθφ θαη ηνλ απαξαίηεην 
ηερλνινγηθφ εμνπιηζκφ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ αλαθαίληζεο  

 Έρεη ιάβεη πιήξε γλψζε ησλ εξγαζηψλ ή θαη ησλ πιηθψλ/πξντφλησλ πνπ 
απαηηνχληαη γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίεο θαη εθφζνλ ηειηθψο ηνπ 
θαηαθπξσζεί ην έξγν ζα εθπιεξψζεη ηηο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ ζε 
πιήξε ζπκθσλία κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο δηαθήξπμεο.  

 Δγγπάηαη γηα ην ζχλνιν ησλ εξγαζηψλ ή θαη ησλ πιηθψλ/πξντφλησλ πνπ 
πξνζθέξεη θαζψο θαη ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, γηα ην ζπγθεθξηκέλν 
έξγν γηα δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ δχν (2) έηε. 

 Θα εθηειέζεη ηηο απαηηνχκελεο εξγαζίεο έσο ηηο 26/02/2021 απφ ηε 
εκέξα ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο  

 Δθαξκφδεη θαη φηη ζα ζπλερίζεη λα εθαξκφδεη ηηο δηαηάμεηο ηεο 
πεξηβαιινληηθήο, εξγαηηθήο θαη αζθαιηζηηθήο λνκνζεζίαο θαη ηεο 
λνκνζεζίαο πεξί πγείαο θαη αζθαιείαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη πξφιεςεο ηνπ 
επαγγεικαηηθνχ θηλδχλνπ, φπσο νξίδεηαη απφ ηηο εθάζηνηε νηθείεο 
ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 

 Μνλνκεξψο (θαη ρσξίο θακία ππνρξέσζε θαη επζχλε ηνπ Φνξέα) ζα έρεη 
ηελ επζχλε έλαληη ηνπ Νφκνπ λα ηεξήζεη φιεο ηηο δηαηάμεηο πνπ έρνπλ 
ζρέζε κε ηελ εξγαηηθή Ννκνζεζία θαη ηηο επηκέξνπο δηαηάμεηο γηα ακνηβέο – 
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σξάξην – θνξνινγία – αηπρήκαηα – απνδεκηψζεηο θ.ι.π. γηα ην 
πξνζσπηθφ πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη,  

 Έρεη γλσξίζεη κε επηηφπηα εμέηαζε, ηελ ζέζε ηνπ θηηξίνπ θαη ησλ ρψξσλ 
απηνχ, ησλ πξνζπειάζεσλ πξνο απηνχο θαη ηηο ηνπηθέο ζπλζήθεο ηεο 
πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο, πνπ κπνξνχλ λα επηδξάζνπλ κε νπνηνλδήπνηε 
ηξφπν ζηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, ζα θαηαηεζεί  βεβαίσζε απφ ηελ 
ππεξεζία (επί πνηλή απφξξηςεο)   

 Τπάξρνπλ ή φηη δελ ππάξρνπλ απνθιίζεηο ή δηαθνξνπνηήζεηο απφ ηα 
θαζνξηδφκελα ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο Γηαθήξπμεο.  

Εθόζνλ δειώλεηαη όηη ππάξρνπλ απνθιίζεηο ή δηαθνξνπνηήζεηο απφ ηα 
θαζνξηδφκελα ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο Γηαθήξπμεο, απηέο πξέπεη λα 
πεξηγξάθνληαη κε μερσξηζηή αλαθνξά ζηελ ηερληθή πξνζθνξά, ψζηε λα 
αμηνινγεζνχλ απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή. 

 Ζ επηρείξεζε είλαη νηθνλνκηθά θαη ρξεκαηννηθνλνκηθά επαξθήο γηα λα   

 θέξεη ζε πέξαο ην έξγν. 

 Πηζηνπνηεηηθφ απφ ηα αξκφδηα ειεγθηηθά φξγαλα ηνπ ψκαηνο 
Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο, (φηη κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα δχν (2) εηψλ πξηλ 
απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο ή 
αίηεζεο ζπκκεηνρήο δελ ηνπ έρνπλ επηβιεζεί: α) ηξεηο (3) πξάμεηο επηβνιήο 
πξνζηίκνπ γηα παξαβάζεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο πνπ 
ραξαθηεξίδνληαη, ζχκθσλα κε ηελ ππνπξγηθή απφθαζε 2063/Γ1632/2011 
(Β΄ 266), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, σο «πςειήο» ή «πνιχ πςειήο» 
ζνβαξφηεηαο, νη νπνίεο πξνθχπηνπλ αζξνηζηηθά απφ ηξεηο (3) 
δηελεξγεζέληεο ειέγρνπο, ή β) δχν (2) πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ απφ ηα 
αξκφδηα ειεγθηηθά φξγαλα ηνπ ψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο γηα 
παξαβάζεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο πνπ αθνξνχλ ηελ αδήισηε εξγαζία, 
νη νπνίεο πξνθχπηνπλ αζξνηζηηθά απφ δχν (2) δηελεξγεζέληεο ειέγρνπο. Οη 
ππφ α΄ θαη β΄ θπξψζεηο πξέπεη λα έρνπλ απνθηήζεη ηειεζίδηθε θαη 
δεζκεπηηθή ηζρχ (αξ. 39 ηνπ λ. 4488/2017 (ΦΔΚ 137/Α’/13-9-2017).Μέρξη 
λα θαηαζηεί εθηθηή ε έθδνζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ απηφ αληηθαζίζηαηαη απφ 
ππεχζπλε δήισζε ηνπ  νηθνλνκηθνχ θνξέα, ρσξίο λα απαηηείηαη επίζεκε 
δήισζε ηνπ ΔΠΔ ζρεηηθά κε ηελ έθδνζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ. 

Β)  Βεβαίσζε εγγξαθήο, αλ απαηηείηαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ε εγγξαθή 
ηνπ ππνςεθίνπ, ζην νηθείν εκπνξηθφ – βηνηερληθφ –βηνκεραληθφ –ηερληθφ  
επηκειεηήξην ή φπνπ άιινπ ππνρξενχηαη λα είλαη εγγεγξακκέλνο ζχκθσλα κε ηελ 
θείκελε λνκνζεζία, γηα ηελ επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ αζθεί, εθδφζεσο 
ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, βάζεη ηεο εκεξνκελίαο απνζθξάγηζεο απφ ην νπνίν λα 
πξνθχπηεη φηη κπνξεί λα παξάζρεη ηελ ζρεηηθή ππεξεζία ή πξνκήζεηα (παξ. 2 αξ. 75 
Ν.4412/16). 
 
ε πεξίπησζε ζπλππνβνιήο κε ηελ πξνζθνξά ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ 
εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα, ε γλσζηνπνίεζε ησλ νπνίσλ ζηνπο ζπλ-δηαγσληδφκελνπο 
ζα έζηγε ηα έλλνκα ζπκθέξνληα ηνπ, ηφηε ν πξνζθέξσλ νθείιεη λα ζεκεηψλεη επί 
απηψλ ηελ έλδεημε «πιεξνθνξίεο εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα». ε αληίζεηε 
πεξίπησζε ζα δχλαηαη λα ιακβάλνπλ γλψζε απηψλ ησλ πιεξνθνξηψλ νη 
ζπλδηαγσληδφκελνη. Ζ έλλνηα ηεο πιεξνθνξίαο εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα αθνξά 
κφλν ζηελ πξνζηαζία ηνπ απνξξήηνπ πνπ θαιχπηεη ηερληθά ή εκπνξηθά δεηήκαηα ηεο 
επηρείξεζεο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ.  
 ε πεξίπησζε πνπ ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο δελ είλαη δπλαηφλ, ιφγσ ηνπ 
κεγάινπ φγθνπ, λα ηνπνζεηεζνχλ ζηνλ θπξίσο θάθειν, ηφηε απηά ζπζθεπάδνληαη 
ρσξηζηά θαη αθνινπζνχλ ηνλ θπξίσο θάθειν κε ηελ έλδεημε «ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 
ΠΡΟΦΟΡΑ» θαη ηηο ινηπέο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ. 

- Τπφρξενη ησλ ππεπζχλσλ δειψζεσλ είλαη, θαηά πεξίπησζε: 
- Γηα ηηο Ο.Δ. , Δ.Δ. νη νκφξξπζκνη εηαίξνη.    
- Γηα ηηο Δ.Π.Δ. θαη ηηο Η.Κ.Δ. ͢   νη δηαρεηξηζηέο 
- Γηα ηηο Α.Δ. ͢   ν Πξφεδξνο ηνπ Γ.. θαη ν Γηεπζχλσλ χκβνπινο 
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- ε θάζε άιιε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ ͢   νη λφκηκνη 
εθπξφζσπνί ηνπ. 

- Γηα ην ζπλεηαηξηζκφ ͢   ν Πξφεδξφο ηνπ 
- Γηα ηελ έλσζε πξνκεζεπηψλ -  θνηλνπξαμία  ͢  θάζε κέινο  

3. Σα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη επί πνηλή απνξξίςεσο, 
κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν θαη ζε ρσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν κε ηελ έλδεημε 
«Οηθνλνκηθή πξνζθνξά», δηακνξθσκέλα σο εμήο:  

 Θα δνζεί ην πνζνζηφ έθπησζεο  (ζα αλαθέξεηαη θαη ν ζπληειεζηήο ΦΠΑ) πνπ 
ζα αληαπνθξίλεηαη πιήξσο ζηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ,φπσο αθξηβψο 
αλαθέξεηαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο (Παξάξηεκα Β’). Ζ πξνζθνξά  πνπ ζα 
δνζεί δελ κπνξεί λα αλαθέξεηαη ζε κέξνο ηνπ δεηνχκελνπ έξγνπ. 

 Κξηηήξην θαηαθχξσζεο είλαη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ έθπησζεο  επί 
ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ δηαγσληζκνχ  κε Φ.Π.Α πνπ ζα δνζεί. 

 Δθφζνλ απφ ηελ πξνζθνξά δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή, 
ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη κε απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ γηα ηε δηνίθεζε ηνπ 
θνξέα νξγάλνπ.  

 Ο πξνζθέξσλ ππνρξενχηαη κε ηελ πξνζθνξά ηνπ λα δειψζεη ην πνζνζηφ 
ΦΠΑ επί ηνηο % ζην νπνίν ππάγεηαη ην είδνο ή ε ππεξεζία. 

 Πξνζθνξέο πνπ ζέηνπλ φξν αλαπξνζαξκνγήο ηεο ηηκήο ζα απνξξίπηνληαη σο 
απαξάδεθηεο. 

 Απνθιείεηαη αλαζεψξεζε ηεο ηηκήο ηεο πξνζθνξάο θαη νπνηαδήπνηε 
νηθνλνκηθή αμίσζε ηνπ ζπκκεηέρνληα  πέξαλ ηνπ αληηηίκνπ βάζεη ηεο 
πξνζθνξάο ηνπ, θαη ησλ ηηκψλ ηεο  θαηαθχξσζεο θαη ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα 
ππνγξαθεί. 

 Ζ πξνζθνξά απνξξίπηεηαη ζε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί φηη εθαξκφδεηαη 
πνιηηηθή ηηκψλ πψιεζεο θάησ ηνπ θφζηνπο θαηαζθεπήο ή εκπνξίαο ηνπ 
πξντφληνο (ηηκή Dumping) ή φηη ην πξνζθεξφκελν πξντφλ είλαη απνδέθηεο 
εμαγσγηθήο επηδφηεζεο. 

 Ο Φνξέαο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηνηρεία 
απαξαίηεηα γηα ηελ ηεθκεξίσζε ησλ πξνζθεξφκελσλ ηηκψλ, νη δε απηνί 
ππνρξενχληαη λα ηα παξέρνπλ. 

 ε πεξίπησζε πνπ δελ παξαζρεζνχλ ηα αλσηέξσ ζηνηρεία, δηαθφπηεηαη ε 
αμηνιφγεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξνζθνξάο, ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη πιένλ σο 
απαξάδεθηε. 

 Οη ηηκέο ηεο πξνζθνξάο είλαη δεζκεπηηθέο γηα ηνλ αλάδνρν κέρξη ηελ νξηζηηθή 
παξαιαβή ησλ εξγαζηψλ . Απνθιείεηαη νπνηαδήπνηε αλαζεψξεζε  ηεο 
πξνζθνξάο θαη νπνηαδήπνηε αμίσζε ηνπ αλαδφρνπ πέξαλ ηνπ αληηηίκνπ ησλ 
πεπξαγκέλσλ εξγαζηψλ θαη ζχκθσλα κε ηελ πξνζθνξά ηνπ, κέρξη ηελ 
νινθιήξσζε θαη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ εξγαζηψλ 

 Οη θάθεινη ηεο νηθνλνκηθήο θαη ηερληθήο πξνζθνξάο επί πνηλή 
αθχξσζεο ζα θέξνπλ επίζεο ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ. 

 Οη πξνζθνξέο δελ πξέπεη λα έρνπλ μέζκαηα, ζβεζίκαηα, πξνζζήθεο, 
δηνξζψζεηο.  

 Δάλ ππάξρεη ζηελ πξνζθνξά νπνηαδήπνηε δηφξζσζε, απηή πξέπεη λα είλαη 
θαζαξνγξακκέλε θαη κνλνγξακκέλε απφ ηνλ πξνζθέξνληα, ην δε αξκφδην 
φξγαλν παξαιαβήο θαη απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ, θαηά ηνλ έιεγρν, 
κνλνγξάθεη θαη ζθξαγίδεη ηελ ηπρφλ δηφξζσζε ή πξνζζήθε. 

 Ζ πξνζθνξά απνξξίπηεηαη φηαλ ππάξρνπλ ζ' απηή δηνξζψζεηο πνπ ηελ 
θαζηζηνχλ αζαθή θαηά ηελ θξίζε ηνπ νξγάλνπ αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ. 

 Ζ πξνζθνξά κπνξεί λα απνξξίπηεηαη εάλ δελ είλαη ζαθήο θαη θαηαλνεηή. 

 Ο πξνζθέξσλ, εθφζνλ δελ έρεη αζθήζεη εκπξνζέζκσο έλζηαζε θαηά ηεο 
παξνχζαο ή έρεη απνξξηθζεί ε αλσηέξσ έλζηαζε, ζεσξείηαη φηη απνδέρεηαη 
πιήξσο θαη αλεπηθπιάθησο φινπο ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο, θαη δελ δχλαηαη 
κε ηελ πξνζθνξά ηνπ ή κε νηνλδήπνηε άιιν ηξφπν λα απνθξνχζεη επζέσο ή 
εκκέζσο ηνπο αλσηέξσ φξνπο. 

ΑΔΑ: Ω2ΩΥΟΞΧ1-ΨΤ4





Σελ. 10 από 77 
 

 Ζ άζθεζε ελζηάζεσο θαηά ηεο παξνχζαο δελ θσιχεη ηε ζπκκεηνρή ζηελ 
παξνχζα.  

 Μεηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο, επί λνκίκσο ππνβιεζέλησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ νη ζπκκεηέρνληεο παξέρνπλ δηεπθξηλίζεηο κφλν φηαλ απηέο 
δεηνχληαη απφ ην αξκφδην φξγαλν, είηε θαηά ηελ ελψπησλ ηνπ δηαδηθαζία, είηε 
θαηφπηλ εγγξάθνπ ηεο Τπεξεζίαο, κεηά ηε ζρεηηθή γλσκνδφηεζε ηνπ νξγάλνπ. 

 Απφ ηηο δηεπθξηλήζεηο, νη νπνίεο παξέρνληαη, ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, 
ιακβάλνληαη ππφςε κφλν εθείλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία γηα ηα νπνία 
ππνβιήζεθε ζρεηηθφ αίηεκα απφ ην αξκφδην φξγαλν. 

 Καηά ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ, ην αξκφδην φξγαλν, αθφκε θη αλ ην 
ίδην είλαη αξκφδην θαη γηα ηελ αμηνιφγεζή ηνπο, δελ είλαη ππνρξεσκέλν λα 
ειέγρεη ηελ ζπκκφξθσζε ησλ δηαγσληδνκέλσλ ή ησλ πξνζθνξψλ ηνπο σο 
πξνο ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο. 

 Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο δηαγσληδφκελνπο επί εθαηφλ 
είθνζη  (120) εκέξεο απφ ηελ επφκελε ηεο απνζθξάγηζεο. Δάλ νη 
δηαγσληδφκελνη θιήζεθαλ λα παξαηείλνπλ ηελ ηζρχ ησλ πξνζθνξψλ ηνπο θαη 
απνδέρζεθαλ ηελ παξάηαζε, νη πξνζθνξέο ηνπο ηζρχνπλ θαη ηνπο δεζκεχνπλ 
θαη γηα ην επηπιένλ απηφ ρξνληθφ δηάζηεκα. 

 Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ πξνβιεπφκελνπ απφ ηελ 
παξνχζα δηαθήξπμε, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

 Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηείλεηαη εγγξάθσο, εθφζνλ ηνχην 
δεηεζεί απφ ηελ Τπεξεζία, πξηλ απφ ηελ ιήμε ηεο, θαηά αλψηαην φξην γηα 
ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε ην πξνβιεπφκελν απφ ηε δηαθήξπμε. Μεηά ηε ιήμε θαη 
ηνπ παξαπάλσ αλψηαηνπ νξίνπ ρξφλνπ παξάηαζεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, ηα 
απνηειέζκαηα ηεο απνζθξάγηζεο ππνρξεσηηθά καηαηψλνληαη, εθηφο αλ ε 
αλαζέηνπζα αξρή θξίλεη θαηά πεξίπησζε, αηηηνινγεκέλα, φηη ε ζπλέρηζε ηεο 
δηαδηθαζίαο εμππεξεηεί ην δεκφζην ζπκθέξνλ, νπφηε νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ 
πξφζθιεζε κπνξνχλ λα επηιέμνπλ, είηε λα παξαηείλνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο, 
εθφζνλ ηνπο δεηεζεί πξηλ ηελ πάξνδν ηνπ αλσηέξσ αλψηαηνπ νξίνπ, είηε φρη. 

 Γελ γίλνληαη δεθηέο αληηπξνζθνξέο. ε πεξίπησζε ππνβνιήο ηνπο 
απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

 Καηά ηα ινηπά νη πξνζθνξέο κπνξνχλ λα απνξξηθζνχλ εθφζνλ ηζρχνπλ έλαο ή 
πεξηζζφηεξνη ιφγνη πνπ αλαθέξνληαη ζην αξ. 91 ηνπ λ.4412/16.   

 

ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

Ζκεξνκελία: ……………………….. 

  ΟΛΟΓΡΑΦΩ 

ΠΟΟΣΟ ΔΚΠΣΩΖ  

ΔΠΗ ΣΟΤ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ  

 

 

 

ΤΝΟΛΗΚΖ ΑΞΗΑ ΑΝΔΤ ΦΠΑ   

ΤΝΟΛΗΚΖ ΑΞΗΑ ΜΔ  ΦΠΑ   

 Λάβακε πιήξε γλψζε  ησλ εηδηθψλ ηνπηθψλ  ρψξσλ θαη ζπλζεθψλ. 

 Λάβακε πιήξε γλψζε ηεο ηερληθήο πεξηγξαθήο ηελ νπνία απνδερφκαζηε 
πιήξσο. 

 Λάβακε πιήξε γλψζε φισλ ησλ φξσλ ηεο νηθείαο πξνθήξπμεο  ηνπο νπνίνπο 
απνδερφκαζηε πιήξσο. 

 Απνδερφκαζηε ην ρξφλν παξάδνζεο / εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ / ηεο ππεξεζίαο : 
φπσο νξίδεη νηθεία πξνθήξπμε.  

Ο ΠΡΟΦΔΡΩΝ 
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Άξζξν 3ν 
Κξηηήξηα αλάζεζεο - Αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ 
 Σν θξηηήξην γηα ηελ θαηαθχξσζε θαη ηελ ηειηθή επηινγή ηνπ αλαδφρνπ είλαη ην 
κεγαιχηεξν πνζνζηφ έθπησζεο επί ηεο πξνυπνινγηζκέλεο δαπάλεο κε Φ.Π.Α  
60.000,00€ επξψ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. (48.387,10€ ρσξίο ΦΠΑ 
24%). 
 Γηα ηελ επηινγή ηνπ κεηνδφηε ιακβάλνληαη ππφςε κφλν νη  πξνζθνξέο πνπ έρνπλ 
θξηζεί ηερληθά απνδεθηέο θαη είλαη ζχκθσλεο κε ηνπο ινηπνχο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο.     
Γελ παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ππνβνιήο πξνζθνξάο κφλν γηα κέξνο ή κφλν γηα 
θάπνηα απφ ηα δεηνχκελα είδε ή ηεο ππεξεζίαο ή ηνπ έξγνπ. 
Ζ Δπηηξνπή απνζθξάγηζεο κεηά ην ηέινο δηεμαγσγήο ηεο δηαδηθαζίαο (απνζθξάγηζε 
θαη αμηνιφγεζε), ζπληάζζεη ην ζρεηηθφ πξαθηηθφ ην νπνίν πξνσζεί  γηα έγθξηζε  ζην 
Γ.. ηνπ Κ.Κ.Π.Π. Αηηηθήο. 
 ηελ πεξίπησζε ηζφηηκσλ ή ηζνδχλακσλ πξνζθνξψλ, ν αλάδνρνο επηιέγεηαη κε 
θιήξσζε ζχκθσλα κε ην αξ. 90 ηνπ λ.4412/16. 
 Σελ θαηαθχξσζε απνηειέζκαηνο ηεο ππνβνιήο πξνζθνξψλ ζα εγθξίλεη κε 
απφθαζε  ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Κ.Κ.Π.Π.Α ην νπνίν είλαη αξκφδην, λα 
απνθαζίζεη ηελ θαηαθχξσζε ή ηελ επαλάιεςε απηνχ, εάλ θξίλεη ην απνηέιεζκα 
αζχκθνξν, ρσξίο θακηά αμίσζε ή απαίηεζε ηνπ αλαδφρνπ. 
Σν απνηέιεζκα ζα αλαθνηλσζεί εγγξάθσο ζηνλ αλαθεξπρζέληα αλάδνρν. 
Ζ θαηαθχξσζε γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Κ.Κ.Π.Π.Α. Ζ αλαθνίλσζε ηεο 
θαηαθχξσζεο γίλεηαη εγγξάθσο πξνο ηνλ επηιεγέληα, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην 
άξζξν 105 ηνπ Ν.4412/16. 
 Μεηά ηελ επέιεπζε ησλ έλλνκσλ απνηειεζκάησλ ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο, ν 
Αλάδνρνο ζηνλ νπνίν θαηαθπξψζεθε ή αλαηέζεθε ε ππεξεζία, θαιείηαη λα πξνζέιζεη 
κέζα ζε δέθα  (10) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο ζρεηηθήο θιήζεο, 
γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο, πξνζθνκίδνληαο ηελ πξνβιεπφκελε 
εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο απηήο ζχκθσλα κε ην άξζξν 7 θαζψο θαη ηα 
απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζ.6 ηεο 
παξνχζεο 
 Δάλ ν Αλάδνρνο ζηνλ νπνίν έγηλε ε αλαθνίλσζε, δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ηε 
ζχκβαζε, εληφο ηνπ πξνβιεπφκελνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο, θεξχζζεηαη έθπησηνο κε 
απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Κ.Κ.Π.Π.Α., χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ 
αξκφδηνπ νξγάλνπ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 105 ηνπ Ν.4412/16. 

Άξζξν 4° 

Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο – Δλζηάζεηο (αξ. 127 λ.4412/16). 
 Έλζηαζε επηηξέπεηαη θαηά ηεο παξνχζαο, θαηά ηεο ζπκκεηνρήο αλαδφρνπ ζηνλ 
δηαγσληζκφ θαη θαηά ηεο λνκηκφηεηαο ηεο παξνχζαο έσο θαη ηελ θαηαθπξσηηθή 
απφθαζε. Δλζηάζεηο πνπ ππνβάιινληαη γηα νπνηνπζδήπνηε άιινπο ιφγνπο απφ 
ηνπο πξναλαθεξφκελνπο δελ γίλνληαη δεθηέο. Καηά ηα ινηπά, γηα ηνπο ιφγνπο, ηελ 
πξνζεζκία, ην χςνο ηνπ παξαβφινπ θαη ηε δηαδηθαζία ππνβνιήο ελζηάζεσλ θαη 
εμέηαζήο ηνπο ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 127 ηνπ Ν.4412/16 φπσο έρεη 
ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη. 

 
Άξζξν 5ν 
Απνζθξάγηζε πξνζθνξώλ θαη αλαθνίλωζε ηηκώλ 
 Πξνζθνξά πνπ είλαη αφξηζηε θαη αλεπίδεθηε εθηίκεζεο ή είλαη ππφ αίξεζε, 
απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε κεηά απφ πξνεγνχκελε γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ 
γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ νξγάλνπ. 
 Πξνζθνξέο πνπ παξνπζηάδνπλ, θαηά ηελ θξίζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ γηα ηελ 
αμηνιφγεζε, νπζηψδεο απνθιίζεηο απφ ηνπο φξνπο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο 
παξνχζαο απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. Αληίζεηα δελ απνξξίπηνληαη πξνζθνξέο 
εάλ νη παξνπζηαδφκελεο απνθιίζεηο θξίλνληαη σο επνπζηψδεηο, νπφηε ζεσξνχληαη 
ηερληθά απνδεθηέο. 

ΑΔΑ: Ω2ΩΥΟΞΧ1-ΨΤ4





Σελ. 12 από 77 
 

 Απνθιίζεηο απφ φξνπο ηεο δηαθήξπμεο ή απφ ζεκεία ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ 
πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζζεί ζηε δηαθήξπμε σο απαξάβαηνη φξνη, είλαη νπσζδήπνηε 
νπζηψδεηο θαη ζπληζηνχλ απφξξηςε πξνζθνξψλ. Καηά ηα ινηπά νη πξνζθνξέο 
κπνξνχλ λα απνξξηθζνχλ εθφζνλ ηζρχνπλ έλαο ή πεξηζζφηεξνη ιφγνη πνπ 
αλαθέξνληαη ζην αξ. 91 ηνπ λ.4412/16.   
 Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη ζηελ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο κεηά ηελ έλαξμε ηεο 
δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο, δελ απνζθξαγίδνληαη αιιά παξαδίδνληαη ζηελ Τπεξεζία 
γηα επηζηξνθή, σο εθπξφζεζκεο. 
 Ζ Δπηηξνπή δηελέξγεηαο πξνβαίλεη ακέζσο κεηά ηελ ιήμε ηνπ ρξφλνπ ππνβνιήο ησλ 
πξνζθνξψλ, ζηελ απνζθξάγηζε ησλ ηερληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ. 
 Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη δεκφζηα, ζηελ πεξίπησζε δε θιεηζηνχ 
δηαγσληζκνχ, παξνπζία κφλν απηψλ πνπ θιήζεθαλ θαη ππέβαιαλ πξνζθνξά ή 
εμνπζηνδνηεκέλσλ εθπξνζψπσλ ηνπο. Πξνζθνξά πνπ ππνβάιιεηαη απφ 
πξνκεζεπηή πνπ δελ θιήζεθε απφ ηελ Τπεξεζία, δελ απνζθξαγίδεηαη αιιά 
επηζηξέθεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή. 
 Όζνη δηθαηνχληαη, ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, λα παξεπξίζθνληαη ζηε δηαδηθαζία 
απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ, ιακβάλνπλ γλψζε ησλ ζπκκεηαζρφλησλ ζηελ 
πξφζθιεζε, θαζψο επίζεο θαη ησλ ηηκψλ πνπ πξνζθέξζεθαλ θαηά ηελ 
απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ζε πεξίπησζε πνπ ν δηθαηνχκελνο δελ 
παξαζηάζεθε, ιακβάλεη γλψζε ζχκθσλα κε ηα φζα νξίδεη ν Ν.4412/16. 
 Ζ απνζθξάγηζε νινθιεξψλεηαη ηελ ίδηα εµέξα θαη αλ δελ επαξθέζεη ν ρξφλνο 
ζε επφκελε ζπλεδξίαζε ηεο Δπηηξνπήο, µε ηελ εμήο δηαδηθαζία: 
 Ζ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο 
ησλ πξνζθνξψλ ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη ζηελ παξνχζα. Πξνζθνξέο 
πνπ ππνβάιινληαη ζην παξαπάλσ φξγαλν κεηά ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο 
απνζθξάγηζεο δελ απνζθξαγίδνληαη αιιά παξαδίδνληαη ζηελ Τπεξεζία γηα 
επηζηξνθή, σο εθπξφζεζκεο απνζθξάγηζε ιακβάλεη ρψξα ζε αλνηθηή ζπλεδξίαζε, 
ζηελ νπνία κπνξνχλ λα παξίζηαληαη απηνπξνζψπσο ή δηα ηνπ λνµίµνπ 
εθπξνζψπνπ ηνπο ή κε λφµηµα εμνπζηνδνηεκέλν πξφζσπν φινη νη ζπκκεηέρνληεο ζε 
απηφ ην ζηάδην ηνπ Γηαγσληζκνχ. 
 Ζ απνζθξάγηζε  θαη ε αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ  ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζε έλα 
ζηάδην θαη γίλεηαη κε ηελ παξαθάησ δηαδηθαζία: 
 - Απνζθξαγίδεηαη ν θπξίσο θάθεινο πξνζθνξάο. Γηαπηζηψλεηαη ε χπαξμε ησλ 
ηξηψλ ππνθαθέισλ (Γηθαηνινγεηηθψλ, Σερληθήο πξνζθνξάο θαη Οηθνλνκηθήο 
πξνζθνξάο) νη νπνίνη θαη κνλνγξάθνληαη απφ ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο 
θαη Αμηνιφγεζεο. 
- ηε ζπλέρεηα απνζθξαγίδεηαη ν θάθεινο ησλ Γηθαηνινγεηηθψλ ηα νπνία 
κνλνγξάθνληαη αλά θχιιν ή αθνχ θαηακεηξεζνχλ φια ηα θχιια κνλνγξάθεηαη ε 
πξψηε ζειίδα ηνπο. Δάλ δελ ππάξρνπλ θαη νη ηξεηο ππνθάθεινη (Γηθαηνινγεηηθψλ, 
Σερληθήο πξνζθνξάο θαη Οηθνλνκηθήο πξνζθνξάο) ν πξνζθέξσλ απνθιείεηαη απφ 
ηελ πεξαηηέξσ δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο θαη νη ππνβιεζέληεο ππνθάθεινη παξακέλνπλ 
θιεηζηνί ζηελ Τπεξεζία. 
 Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνχ απνζθξαγίδεη πξψηα ην θάθειν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη 
ειέγρεη ην ζχλνιν ησλ θαηαηεζεηκέλσλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο ησλ νηθνλνκηθψλ 
θνξέσλ. 
- Δλ ζπλερεία ε Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνχ απνζθξαγίδεη ηνλ θάθειν ηεο ηερληθήο 
πξνζθνξάο θαη ειέγρεη ην ζχλνιν ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ. 
Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο ησλ ινηπψλ ζηνηρείσλ απηψλ, ζπλερίδνπλ 
πξνο αμηνιφγεζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ κφλν νη θάθεινη εθείλσλ ησλ 
πξνζθνξψλ πνπ θξίζεθαλ απνδεθηέο, απφ ην παξαπάλσ αξκφδην φξγαλν. 
 Δθφζνλ δελ επαξθέζεη ν ρξφλνο γηα λα νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία ηελ ίδηα εκέξα, ε 
επηηξνπή δηελέξγεηαο πξνβαίλεη ζηε ζχληαμε Πξαθηηθνχ κε θαηαρψξεζε απηψλ πνπ 
ππέβαιαλ πξνζθνξά θαη ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ ππέβαιαλ, κε ηελ αηηηνινγεκέλε 
απνδνρή ή ηελ αηηηνινγεκέλε απφξξηςε ησλ Γηθαηνινγεηηθψλ ή ησλ Σερληθψλ 
Πξνζθνξψλ ησλ ζπκκεηερφλησλ μερσξηζηά, ην νπνίν πξαθηηθφ ππνγξάθεη.  
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 Όζεο πξνζθνξέο δελ θξίζεθαλ απνδεθηέο δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά 
επηζηξέθνληαη.  
- ηε ζπλέρεηα, ε επηηξνπή πξνβαίλεη ζηελ απνζθξάγηζε ησλ θαθέισλ ησλ 
νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ.  
  Δάλ ζην δηαγσληζκφ νη πξνζθεξφκελεο ηηκέο είλαη ππεξβνιηθά ρακειέο δχλαηαη λα 
δεηεζεί απφ ηνλ πξνζθέξνληα έγγξαθε αηηηνιφγεζε ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο 
(π.ρ. ζρεηηθά µε ηελ νηθνλνκία ηεο κεζφδνπ παξνρήο ππεξεζίαο/ηηο επηιεγείζεο 
ηερληθέο ιχζεηο /ηηο εμαηξεηηθά επλντθέο ζπλζήθεο ππφ ηηο νπνίεο ν ππνςήθηνο ζα 
παξάζρεη ηελ ππεξεζία / ηελ πξσηνηππία ηεο πξνηεηλφκελεο ιχζεο). Δάλ θαη κεηά 
ηελ παξνρή ηεο αλσηέξσ αηηηνιφγεζεο νη πξνζθεξφκελεο ηηκέο θξηζνχλ σο 
ππεξβνιηθά ρακειέο, ε πξνζθνξά ζα απνξξίπηεηαη. 
 Γηα λα νινθιεξψζεη ην έξγν ηεο, ε Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνχ κπνξεί λα 
επηθνηλσλεί γξαπηά κε ηνπο ππνςεθίνπο θαη λα ζέηεη δηεπθξηληζηηθέο εξσηήζεηο. 
δηεπθξηλίζεηο πνπ δίδνληαη απηνβνχισο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο νπνηεδήπνηε κεηά 
ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ Πξνζθνξψλ ηνπο δε γίλνληαη δεθηέο θαη 
απνξξίπηνληαη. 
 ην ηέινο ηεο δηαδηθαζίαο θαη µε ηελ νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο ησλ νηθνλνκηθψλ 
πξνζθνξψλ ε Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνχ ζπκπιεξψλεη ζην πξαθηηθφ ηα 
απνηειέζκαηα ηεο νηθνλνκηθήο αμηνιφγεζεο, ην νπνίν αλαδεηθλχεη κεηνδφηε.  
 Ζ απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο επί ηνπ Πξαθηηθνχ αμηνιφγεζεο θνηλνπνηείηαη 
ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ζχκθσλα κε ηνλ λ.4412/16 

 
Άξζξν 6° 
Γηθαηνινγεηηθά Καηαθύξωζεο –απνδεηθηηθά κέζα (αξ. 80 Ν.4412/16) 

 
6.1 Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ν πξνζθέξσλ ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα 

γίλεη ε θαηαθχξσζε, εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε 
ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζ’ απηφλ (παξ. 1 αξ. 103 Ν.4412/16), 
νθείιεη λα ππνβάιεη, ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν ζην Σκήκα Γξακκαηείαο 
(Κεληξηθφ Πξσηφθνιιν) ηα θάησζη έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά, ηα νπνία 
απνζθξαγίδνληαη θαη ειέγρνληαη θαηά ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζην 
άξζξν 6.9 ηεο παξνχζαο: 

 
6.1.1 Οη Έιιελεο πνιίηεο: 

6.1.1.1 Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ 
ηξηκήλνπ πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ, απφ ην νπνίν λα 
πξνθχπηεη, φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί κε ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή 
απφθαζε γηα ηα αδηθήκαηα ηεο παξ. 1 ηνπ αξ.73 ηνπ Ν.4412/16 
φπσο επίζεο δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί, γηα θάπνην απφ ηα 
αδηθήκαηα ηνπ Αγνξαλνκηθνχ Κψδηθα, ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο 
επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο, εθφζνλ απηφ νξίδεηαη ζηε 
δηαθήξπμε ή γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο 
απάηεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο ςεπδνξθίαο, ηεο 
δσξνδνθίαο θαη ηεο δφιηαο ρξενθνπίαο.  

6.1.1.2 Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο 
ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ, πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ, απφ ην 
νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ζε πηψρεπζε θαη, επίζεο, φηη 
δελ ηεινχλ ζε δηαδηθαζία θήξπμεο πηψρεπζεο, θαζψο θαη δελ 
ηεινχλ ζε θάπνηα απφ ηηο δηαδηθαζίεο ή θαηαζηάζεηο ηνπ εδ. β’ ηεο 
παξ.4 ηνπ αξ. 73 ηνπ Ν.4412/16. 

6.1.1.3 Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε αξρή, 
απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ηφζν θαηά ηελ ππνβνιή ηνπ (σο 
δηθαηνινγεηηθφ κεηνδφηε), φζν θαη θαηά ηελ εκεξνκελία 
ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο (εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ 
δηαγσληζκνχ), είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο 
πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο, ηφζν θχξηαο 
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φζν θαη επηθνπξηθήο (ε ππνρξέσζε απηή πεξί αζθαιηζηηθήο 
ελεκεξφηεηαο γηα ηελ πεξίπησζε ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ αθνξά 
κφλν ηα ίδηα ηα λνκηθά πξφζσπα θαη φρη ηα κέιε ηεο δηνίθεζεο ή 
ησλ εηαίξσλ αηνκηθά (ηΔ ΔΑ 865/2005, Πξ. Δ’ Κι. Δ 412/2007)) 
θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο.  

6.1.1.4 ε πεξίπησζε εγθαηάζηαζήο ηνπο ζηελ αιινδαπή, ηα 
δηθαηνινγεηηθά ησλ παξαπάλσ πεξηπηψζεσλ 6.1.1.2 θαη 6.1.1.3 
εθδίδνληαη κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ είλαη 
εγθαηεζηεκέλνη, απφ ηελ νπνία θαη εθδίδεηαη ην ζρεηηθφ 
πηζηνπνηεηηθφ.  

6.1.1.5 Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ, απφ ην νπνίν ζα 
πξνθχπηεη αθελφο ε εγγξαθή ηνπο ζ’ απηφ θαη ην εηδηθφ 
επάγγεικά ηνπο, θαη αθεηέξνπ φηη κπνξνχλ λα παξάζρνπλ ηελ 
ζρεηηθή ππεξεζία ή πξνκήζεηα, ην νπνίν ζα πξέπεη λα έρεη 
εθδνζεί έσο ηξηάληα (30) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηελ 
ππνβνιή ηνπ (παξ. 12 γ. αξ.80). Γηα φζνπο αζθνχλ γεσξγηθφ ή 
θηελνηξνθηθφ επάγγεικα, απαηηείηαη ζρεηηθή βεβαίσζε άζθεζεο 
επαγγέικαηνο, απφ αξκφδηα αξρή ηνπ Γεκνζίνπ ή ηνπ νηθείνπ 
ΟΣΑ, ην νπνίν ζα πξέπεη λα έρεη εθδνζεί έσο ηξηάληα (30) 
εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ (παξ. 12 γ. αξ.80). 
Δθφζνλ είλαη ζε ηζρχ ην αληίζηνηρν πηζηνπνηεηηθφ πνπ θαηέζεζε 
ζηελ πξνζθνξά ηνπ, θαη δεδνκέλνπ φηη νη αλαζέηνπζεο αξρέο, 
δχλαηαη λα κελ δεηνχλ πηζηνπνηεηηθά πνπ δηαζέηνπλ ήδε, ηφηε δελ 
απαηηείηαη λα θαηαηεζεί απφ ηνλ πξνζσξηλφ κεηνδφηε. 

6.1.1.6 Γηα ηελ απφδεημε ησλ δεισζέλησλ ζηελ Τπεχζπλε Γήισζε πεξί 
κε επηβνιήο πξνζηίκσλ απφ ην ΔΠΔ (πεξίπησζε 9 ηεο παξ.Α.1. 
ηνπ Παξαξη. Α’) πξνζθφκηζε πηζηνπνηεηηθνχ απφ ηε 
Γηεχζπλζε Πξνγξακκαηηζκνχ θαη πληνληζκνχ ηεο 
Δπηζεψξεζεο Δξγαζηαθψλ ρέζεσλ, απφ ην νπνίν λα 
πξνθχπηνπλ νη πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ πνπ έρνπλ εθδνζεί 
ζε βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα δχν (2) 
εηψλ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο 
πξνζθνξάο ή αίηεζεο ζπκκεηνρήο. Δθφζνλ ε Γηεχζπλζε 
Πξνγξακκαηηζκνχ θαη πληνληζκνχ ηεο Δπηζεψξεζεο 
Δξγαζηαθψλ ρέζεσλ δελ εθδίδεη ηέηνην πηζηνπνηεηηθφ, ηφηε 
γηα ηελ κε ππαγσγή ζε θάπνηα απφ ηηο πεξηπηψζεηο ηεο 
παξ. 2γ΄αξ. 73 λ.4412/16 ππνβάιινπλ ηελ πξνβιεπφκελε 
απφ ηελ παξ. 2 ηνπ αξ. 80 λ.4412/16, έλνξθε βεβαίσζε ή 
ππεχζπλε δήισζε ζχκθσλα κε ηελ παξ. 17 ηνπ αξ.376 ηνπ λ. 
4412/2016. 
 
 

6.1.2 Οη αιινδαπνί:  
6.1.2.1 Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ή ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ αξκφδηαο 

δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, 
έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ, πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ, 
απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε 
ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο 
πεξίπησζεο ηεο παξαγξάθνπ 6.1.1.1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ.  

6.1.2.2 Πηζηνπνηεηηθφ ηεο θαηά πεξίπησζε αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή 
δηνηθεηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, έθδνζεο ηνπ 
ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ, πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ, απφ ην νπνίν 
λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ζε θάπνηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο ηεο 
παξαγξάθνπ  6.1.1.2 ή ππφ άιιε αλάινγε θαηάζηαζε ή 
δηαδηθαζία θαη φηη πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ηεο παξαγξάθνπ 
6.1.1.3 ηνπ παξφληνο άξζξνπ.  
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6.1.2.3 Πηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκφδηαο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, 
απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ήηαλ εγγεγξακκέλνη ζηα κεηξψα 
ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ ή ζε ηζνδχλακεο επαγγεικαηηθέο 
νξγαλψζεηο. Απφ ην πηζηνπνηεηηθφ ζα πξνθχπηεη αθελφο ε 
εγγξαθή ηνπο ζ’ απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο, θαη αθεηέξνπ 
φηη κπνξνχλ λα παξάζρνπλ ηελ ζρεηηθή ππεξεζία ή πξνκήζεηα, 
ην νπνίν ζα πξέπεη λα έρεη εθδνζεί έσο ηξηάληα (30) εξγάζηκεο 
εκέξεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ (παξ. 12 γ. αξ.80 
λ.4412/16). 

6.1.3 Σα λνκηθά πξφζσπα εκεδαπά ή αιινδαπά:  
6.1.3.1 Σα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ησλ πεξηπηψζεσλ 6.1.1 θαη 6.1.2 

αληίζηνηρα. Δηδηθφηεξα, ηα αλσηέξσ λνκηθά πξφζσπα πξέπεη λα 
πξνζθνκίδνπλ γηα ηνπο δηαρεηξηζηέο, ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ 
εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.) θαη ζηηο Ηδησηηθέο 
Κεθαιαηνπρηθέο Δηαηξείεο (Η.Κ.Δ.), ησλ νκφξξπζκσλ εηαίξσλ ζηηο 
πεξηπηψζεηο ησλ πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.) θαη γηα 
ηνλ πξφεδξν θαη δηεπζχλνληα ζχκβνπιν θαζψο θαη γηα ηα φια 
κέιε ηνπ Γ.., γηα ηηο αλψλπκεο εηαηξείεο (Α.Δ.), απφζπαζκα 
πνηληθνχ κεηξψνπ ή άιιν ηζνδχλακν έγγξαθν αξκφδηαο 
δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο, απφ ην 
νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ηα αλσηέξσ πξφζσπα δελ έρνπλ 
θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε, γηα θάπνην απφ 
ηα αδηθήκαηα ηεο πεξίπησζεο 6.1.1.1. ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 

6.1.3.2 Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο 
ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ, πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ (παξ. 12 γ. 
αξ.80 λ.4412/16) απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ππφ 
θνηλή εθθαζάξηζε ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ή 
εηδηθή εθθαζάξηζε ηνπ Ν.1892/1990 (A΄101), φπσο εθάζηνηε 
ηζρχεη, ή άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο (ε ηειεπηαία πεξίπησζε γηα 
αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα) θαη, επίζεο, φηη δελ ηεινχλ ππφ 
δηαδηθαζία έθδνζεο απφθαζεο θνηλήο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ησλ 
αλσηέξσ λνκνζεηεκάησλ ή ππφ άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο (ε 
ηειεπηαία πεξίπησζε γηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα). 

6.1.3.3 Δπί εκεδαπψλ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ ηα πξναλαθεξφκελα 
πηζηνπνηεηηθά ηεο εθθαζάξηζεο ηεο πεξίπησζεο 11.1.3.2, 
εθδίδνληαη, φζνλ αθνξά ζηελ θνηλή εθθαζάξηζε απφ ηελ αξκφδηα 
πξνο ηνχην Τπεξεζία ζην κεηξψν ηεο νπνίαο είλαη εγγεγξακκέλε 
ε ζπκκεηέρνπζα ζην δηαγσληζκφ A.E. ή , ζχκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 7α.1.ηα΄ θαη 7β.12 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920, 
φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, θαη, φζνλ αθνξά ζηελ εηδηθή εθθαζάξηζε 
ηνπ Ν.1892/1990, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, απφ ην αξκφδην 
Δθεηείν ηεο έδξαο ηεο αλσλχκνπ εηαηξείαο πνπ ηειεί ππφ εηδηθή 
εθθαζάξηζε, εθφζνλ ηνχην πξνβιέπεηαη.  

6.1.3.4 Δπί εκεδαπψλ εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.) θαη 
Ηδησηηθψλ Κεθαιαηνπρηθψλ Δηαηξεηψλ (Η.Κ.Δ.) πξνζσπηθψλ 
εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.) ην πηζηνπνηεηηθφ ηεο εθθαζάξηζεο, 
εθδίδεηαη απφ ην αξκφδην ηκήκα ηνπ Πξσηνδηθείνπ ηεο έδξαο ηεο 
ζπκκεηέρνπζαο ζηνλ δηαγσληζκφ επηρείξεζεο.  

6.1.3.5 Όια ηα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα γηα ηελ απφδεημε ησλ αλσηέξσ 
ηδηνηήησλ θαη ηεο εμνπζίαο έθδνζεο παξαζηαηηθνχ 
εθπξνζψπεζεο, πγθεθξηκέλα: 

 Γηα Ζκεδαπά λνκηθά πξφζσπα κε ηε κνξθή Αλσλχκνπ Δηαηξείαο 
(Α.Δ.) ή Δηαηξείαο Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο (Δ.Π.Δ.)ή Ηδησηηθή 
Κεθαιαηνπρηθή Δηαηξεία (Η.Κ.Δ.): 

 Πηζηνπνηεηηθφ εθπξνζψπεζεο ηνπ ΓΔΜΖ  ή ελ ειιείςεη απηνχ 
πξσηφηππν αθξηβέο απφζπαζκα απφ ηα πξαθηηθά ηνπ 
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Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο εηαηξείαο πνπ λα πξνθχπηεη ε 
εθπξνζψπεζή ηεο. Σα απνδεηθηηθά ηζρχνπζαο 
εθπξνζψπεζεο (αθξηβέο απφζπαζκα ή πηζηνπνηεηηθφ 
ΓΔΜΖ) πξέπεη λα έρνπλ εθδνζεί έσο ηξηάληα (30) 
εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ ηελ ππνβνιή ηνπο. 

 Τπεχζπλε Γήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 
1599/1986 (Α’ 75) ππνγεγξακκέλε ρσξίο ζεψξεζε, ηνπ 
λνκίκνπ εθπξνζψπνπ φηη ηα φξγαλα εθπξνζψπεζεο ηεο 
εηαηξείαο είλαη απηά πνπ αλαθέξνληαη ζην ππνβαιιφκελν 
αθξηβέο απφζπαζκα απφ ηα πξαθηηθά ηνπ Γηνηθεηηθνχ 
πκβνπιίνπ ηεο εηαηξείαο ή ζην πηζηνπνηεηηθφ 
εθπξνζψπεζεο ηνπ ΓΔΜΖ ή ζε νπνηνδήπνηε άιιν 
λνκηκνπνηεηηθφ έγγξαθν απνδεηθλχεη ηελ λφκηκε ζχζηαζε ηεο 
εηαηξείαο θαη πξνβιέπεηαη απφ ηηο εθάζηνηε δηαηάμεηο. 

 Γηα Ζκεδαπά λνκηθά πξφζσπα κε ηε κνξθή πξνζσπηθήο 
εηαηξείαο (Ο.Δ. ή Δ.Δ.): 

 Δπίζεκν αληίγξαθν ή επηθπξσκέλν θσηναληίγξαθν 
(ζχκθσλα κε ηνλ Ν.4250/14) έθδνζεο έσο ηξηάληα (30) 
εξγαζίκσλ εκεξψλ πξίλ ηελ ππνβνιή ηνπ, ηνπ ζπκθσλεηηθνχ 
ζχζηαζεο ηεο εηαηξείαο θαη φισλ ησλ ηξνπνπνηήζεσλ απηνχ, 
θαζψο θαη ηνπ ηειεπηαίνπ ζε ηζρχ θαηαζηαηηθνχ ηεο εηαηξίαο. 

 Πηζηνπνηεηηθφ πεξί κεηαβνιψλ ηεο εηαηξείαο απφ ηελ αξκφδηα 
αξρή έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ. 

 Γηα Αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα: 

 Αλάινγα κε ηε κνξθή ηνπο, αληίζηνηρα λνκηκνπνηεηηθά 
έγγξαθα θαη πηζηνπνηεηηθά κε απηά πνπ αλαθέξνληαη ζηηο 
αλσηέξσ ππφ παξαγξάθνπο, ηα νπνία πξνβιέπνληαη απφ ην 
δίθαην ηεο ρψξαο ηεο έδξαο ή ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη απφ ηα 
νπνία απνδεηθλχεηαη ε λφκηκε ζχζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηνπο, ε 
εγγξαθή ζηα πξνβιεπφκελα κεηξψα εηαηξηψλ θαη ην 
ηειεπηαίν ζε ηζρχ θαηαζηαηηθφ, θαη νη ινηπέο πιεξνθνξίεο θαη 
ζηνηρεία, πνπ δεηνχληαη αλσηέξσ γηα ηνπο εκεδαπνχο. Σα 
λνκηκνπνηεηηθα έγγξαθα θαη ηα πηζηνπνηεηηθά ζα έρνπλ ηνλ 
αληίζηνηρν ρξφλν έθδνζεο ζχκθσλα κε ηα φζα δεηνχληαη 
αλσηέξσ γηα ηνπο εκεδαπνχο. 

 ε πεξίπησζε πνπ ε ρψξα πξνέιεπζεο δελ εθδίδεη θάπνην 
αληίζηνηρν πηζηνπνηεηηθφ, απηφ αληηθαζίζηαηαη έλνξθε 
βεβαίσζε ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ή ζηα θξάηε κέιε φπνπ 
δελ πξνβιέπεηαη ε έλνξθε βεβαίσζε απφ ππεχζπλε δήισζε 
ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, 
ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ νξγαληζκνχ 
ηνπ θξάηνο θαηαγσγήο ή πξνέιεπζεο, απφ ηελ νπνία 
πξνθχπηεη φηη: (α) δελ εθδίδεηαη ηέηνην πηζηνπνηεηηθφ, θαη (β) ν 
Τπνςήθηνο πιεξνί ην ζρεηηθφ λνκηκνπνηεηηθφ φξν (αξ. 80 
λ.4412/16). Ζ αλσηέξσ έλνξθε βεβαίσζε ή ππεχζπλε 
δήισζε φπνπ δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε βεβαίσζε, 
ππνβάιιεηαη ππνρξεσηηθά κε βεβαίσζε απφ ηελ αξκφδηα 
αξρή φηη δελ εθδίδεηαη ην αληίζηνηρν απφ ηα αλσηέξσ 
πηζηνπνηεηηθά (αξ. 80 λ.4412/16). 

6.1.4 Οη πλεηαηξηζκνί:  
6.1.4.1 Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ 

ηξηκήλνπ πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο 
εηδνπνίεζεο, ή άιιν ηζνδχλακν έγγξαθν αξκφδηαο δηνηθεηηθήο ή 
δηθαζηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο απφ ην νπνίν λα 
πξνθχπηεη φηη ν πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηνπ πκβνπιίνπ δελ 
έρεη θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε, γηα θάπνην 
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απφ ηα αδηθήκαηα ηεο πεξίπησζεο ηεο παξαγξάθνπ 6.1.1.1 ηνπ 
παξφληνο άξζξνπ.  

6.1.4.2 Σα δηθαηνινγεηηθά ησλ πεξηπηψζεσλ 6.1.1.2 θαη 6.1.1.3 εθφζνλ 
πξφθεηηαη γηα εκεδαπνχο ζπλεηαηξηζκνχο θαη ηεο πεξίπησζεο 
6.1.2.2. εθφζνλ πξφθεηηαη γηα αιινδαπνχο ζπλεηαηξηζκνχο, 
αληίζηνηρα, θαη ηεο πεξίπησζεο 6.1.3.2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ.  

6.1.4.3 Καηά πεξίπησζε ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ 
πεξίπησζε 6.1.3.5. 

6.1.4.4 Βεβαίσζε αξκφδηαο αξρήο φηη ν πλεηαηξηζκφο ιεηηνπξγεί λφκηκα.  
6.1.5 Οη ελψζεηο πξνκεζεπηψλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά:  
6.1.5.1 Σα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά γηα θάζε αλάδνρν 

πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε. 
6.1.6 Γηα φιεο ηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο ππνςεθίσλ αλαδφρσλ, γηα 

ηελ απφδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηνπ εδ. γ) 
ηεο Β.2. παξαγξάθνπ ηνπ αξ. 1 ηεο παξνχζαο (πεξίπησζε. γ ηεο παξ. 
2 ηνπ αξ. 73 ηνπ λ.4412/16) ζα πξέπεη λα θαηαηεζεί πηζηνπνηεηηθφ απφ 
ηε Γηεχζπλζε Πξνγξακκαηηζκνχ θαη πληνληζκνχ ηεο Δπηζεψξεζεο 
Δξγαζηαθψλ ρέζεσλ, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηνπλ νη πξάμεηο 
επηβνιήο πξνζηίκνπ πνπ έρνπλ εθδνζεί ζε βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνχ 
θνξέα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα δχν (2) εηψλ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία 
ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο ή αίηεζεο 
ζπκκεηνρήο.ε πεξίπησζε πνπ δελ εθδίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα Αξρή, 
πξνζθφκηζε λέαο Τπεχζπλεο δήισζεο, φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηελ 
παξ. 17 ηνπ αξ.376 ηνπ λ. 4412/2016 (πεξίπησζε. γ ηεο παξ. 2 ηνπ 
αξ. 73 ηνπ λ.4412/16). 

6.2 ε πεξίπησζε πνπ είηε ηελ εκεδαπή είηε ζηελ αιινδαπή δελ εθδίδεηαη θάπνην 
αληίζηνηρν πηζηνπνηεηηθφ ή πνπ απηφ δελ θαιχπηεη φιεο ηηο παξαπάλσ 
πεξηπηψζεηο, απηφ αληηθαζίζηαηαη απφ έλνξθε βεβαίσζε ηνπ λφκηκνπ 
εθπξνζψπνπ ή ζηα θξάηε κέιε φπνπ δελ πξνβιέπεηαη ε έλνξθε βεβαίσζε απφ 
ππεχζπλε δήισζε ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, 
ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνο 
θαηαγσγήο ή πξνέιεπζεο, απφ ηελ νπνία πξνθχπηεη φηη: (α) δελ εθδίδεηαη ηέηνην 
πηζηνπνηεηηθφ ή δελ θαιχπηεη φιεο ηηο απαηηήζεηο ή πεξηπηψζεηο ηεο δηαθήξπμεο, 
θαη (β) ν Τπνςήθηνο πιεξνί ην ζρεηηθφ λνκηκνπνηεηηθφ φξν (αξ. 80 λ.4412/16). Ζ 
αλσηέξσ έλνξθε βεβαίσζε ή ππεχζπλε δήισζε φπνπ δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε 
βεβαίσζε, ππνβάιιεηαη ππνρξεσηηθά κε βεβαίσζε ή επίζεκε δήισζε απφ ηελ 
αξκφδηα θαηά πεξίπησζε αξρή φηη δελ εθδίδεηαη ην αληίζηνηρν απφ ηα αλσηέξσ 
πηζηνπνηεηηθά ή φηη δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο απαηηήζεηο ή πεξηπηψζεηο (αξ. 80 
λ.4412/16). 

6.3 ε πεξίπησζε κε ππνβνιήο ησλ αλαθεξφκελσλ πην πάλσ δηθαηνινγεηηθψλ, ε 
πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

6.4 Όια ηα δηθαηνινγεηηθά ππνβάιινληαη πξσηφηππα ή λνκίκσο 
επηθπξσκέλα, φια δε ηα μελφγισζζα θαη λνκίκσο κεηαθξαζκέλα, φπσο 
κπνξεί λα είλαη θαη απφ δηθεγφξν (αξ.36 ηνπ θψδηθα δηθεγφξσλ λ. 
4194/13).Σα απνδεηθηηθά ηα νπνία απνηεινχλ ηδησηηθά έγγξαθα, κπνξεί λα 
γίλνληαη  απνδεθηά θαη ζε απιή θσηνηππία, εθφζνλ ζπλππνβάιιεηαη ππεχζπλε 
δήισζε (ςεθηαθά ππνγεγξακκέλε ρσξίο ζεψξεζε) ζηελ νπνία βεβαηψλεηαη ε 
αθξίβεηά ηνπο (παξ. 13 αξ.80 λ.4412/16).  

6.5 Ζ κε ζπκκφξθσζε κε ηα παξαπάλσ (πρ κε αλαθνξά, αζαθήο ή 
εζθαικέλε αλαθνξά) κπνξεί λα επηθέξεη ηελ πνηλή ηνπ απνθιεηζκνχ. 

6.6 ε πεξίπησζε πνπ ην νηθείν θξάηνο δελ εθδίδεη θάπνην έγγξαθν ή πηζηνπνηεηηθφ, 
απφ ηα απαηηνχκελα ή πνπ απηφ δελ θαιχπηεη φιεο ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο, 
απηφ κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη απφ έλνξθε βεβαίσζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ ή (φηη) 
ζηα θξάηε κέιε φπνπ δελ πξνβιέπεηαη ε έλνξθε βεβαίσζε απφ ππεχζπλε 
δήισζε ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή 
αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνο θαηαγσγήο ή πξνέιεπζεο. Ζ 
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αλσηέξσ έλνξθε βεβαίσζε ή ππεχζπλε δήισζε φπνπ δελ πξνβιέπεηαη, 
ζπλππνβάιιεηαη, ππνρξεσηηθά, κε βεβαίσζε απφ ηελ αξκφδηα αξρή φηη δελ 
εθδίδεηαη ην αληίζηνηρν απφ ηα αλσηέξσ πηζηνπνηεηηθά ή φηη δελ θαιχπηεη φιεο 
ηηο πεξηπηψζεηο φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ηεο δηαθήξπμεο (αξ. 80 λ.4412/16).Ζ 
ππνρξέσζε αθνξά φιεο ηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο ππνςεθίσλ. 

Ζ κε έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ παξφληνο 
άξζξνπ  ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο ζπληζηά ιφγν απνθιεηζκνχ ηνπ αλαδφρνπ  
απφ ηνλ δηαγσληζκφ. 
Σα σο άλσ δηθαηνινγεηηθά ζα ηνπνζεηνχληαη κε ηε ζεηξά πνπ δεηνχληαη ζην 
παξφλ άξζξν ζε θαιά ζθξαγηζκέλν θάθειν θαη ζα είλαη αξηζκεκέλα. ηνλ ελ 
ιφγσ θάθειν ζα αλαγξάθνληαη επθξηλψο : 

 Ζ έλδεημε «ΦΑΚΔΛΟ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΩΝ ΚΑΣΑΚΤΡΩΖ ηεο 
εηαηξείαο κε ηε δηαθξηηηθή επσλπκία “ΔΠΩΝΤΜΗΑ ΔΣΑΗΡΔΗΑ”». 

 Ζ έλδεημε «ΝΑ ΜΖΝ ΑΠΟΦΡΑΓΗΘΔΗ ΑΠΟ ΣΖΝ ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΖ 
ΤΠΖΡΔΗΑ Ή ΣΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ». 

 Ο πιήξεο ηίηινο ηνπ Ηδξχκαηνο: «ΚΔΝΣΡΟ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΡΟΝΟΗΑ 
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ». 

 Ο ΑΡΗΘΜΟ θαη ν ΣΗΣΛΟ ΣΖ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ θαη ε ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ 
ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ. 

 Σα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληδφκελνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 
Σαρπδξνκηθήο Γηεχζπλζεο, Σαρπδξνκηθνχ Κψδηθα, Σειεθψλσλ 
Δπηθνηλσλίαο θαη Fax). εκεηψλεηαη φηη ηα αλαγξαθφκελα ζηνηρεία 
ζα απνηεινχλ ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο  κε ηνλ δηαγσληδφκελν. 

 
 Απνζθξάγηζε θαθέινπ Γηθαηνινγεηηθψλ Καηαθχξσζεο, έιεγρνο θαη 
αμηνιφγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο ησλ  νηθνλνκηθψλ θνξέσλ.  
Σα δηθαηνινγεηηθά  θαηαθχξσζεο πξνζθνκίδνληαη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ν νπνίνο 
θαηαηίζεηαη εληφο ηεο απνθιεηζηηθήο εκεξνκελίαο ησλ δέθα  (10) εκεξψλ απφ ηελ 
παξαιαβή ηεο πξφζθιεζεο ππνβνιήο. 
 

Άξζξν 7° 

Δγγπήζεηο  ζπκκεηνρήο θαη θαιήο εθηέιεζεο ζύκβαζεο 
 
Δγγχεζε  ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ.  

1. Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ εθδίδεηαη ππέξ ηνπ ζπκκεηέρνληνο 
πνζνχ πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 2%, επί ηεο ζπλνιηθήο 
πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο ρσξίο ΦΠΑ, δειαδή  967,74 €. 

2. Ζ εγγχεζε πξέπεη λα ηζρχεη ηνπιάρηζηνλ γηα έλα (1) κήλα κεηά ηελ ιήμε ηνπ  
3. ρξφλνπ ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο  πνπ δεηά ε δηαθήξπμε. 
4. Πξνζθνξέο ρσξίο εγγχεζε ή ρσξίο ηελ πξνζήθνπζα θαηά ηελ παξνχζα 

εγγχεζε απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο θαη δελ ιακβάλνληαη ππφςε. 
5. Ζ εγγπεηηθή ζπκκεηνρήο ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλε κε ην ζπλεκκέλν 

ππφδεηγκα ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ’ θαη λα έρεη φια ηα νπζηψδε ζηνηρεία 
ηνπ. 

 
Δγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ζχκβαζεο.   

1. Ο αλάδνρνο ζηνλ νπνίν ζα γίλεη ε θαηαθχξσζε ή ε αλάζεζε ππνρξενχηαη λα 
θαηαζέζεη εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, ην χςνο ηεο 
νπνίαο ζα αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 5% ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο, 
αθαηξνπκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α., ήηνη 2.419,36 €  θαη ζα ηζρχεη  απφ ηελ εκεξνκελία 
ππνγξαθήο  ηεο ζχκβαζεο θαη γηα   δψδεθα κήλεο (12) απφ ηελ νξηζηηθή 
παξαιαβή θαη εμφθιεζε ησλ εξγαζηψλ  

2. Ζ εγγχεζε θαηαηίζεηαη κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη ζα πξέπεη λα είλαη 
ζχκθσλε κε ην ζπλεκκέλν ππφδεηγκα ζην νηθείν ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ηεο 
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παξνχζαο θαη λα έρεη φια ηα νπζηψδε ζηνηρεία ηνπ. Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή 
θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο δελ κπνξεί λα επηζηξαθεί αλ δελ εθηειεζηεί ε 
ζχκβαζε  θαη αλ δελ εθθαζαξηζηνχλ ηπρψλ απαηηήζεηο ηεο ππεξεζίαο πξνο 
ηνλ αλάδνρν. 

3. Ο Αλάδνρνο  κε ηελ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο, εγγπάηαη ηελ θαιή εθηέιεζε 
ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη  ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ηνπ γηα δηάζηεκα 
ηνπιάρηζηνλ δψδεθα   (12) κήλεο απφ ηελ νξηζηηθή πνηνηηθή θαη πνζνηηθή 
παξαιαβή ηνπ έξγνπ. 

4. Ζ εγγχεζε θαιχπηεη ην Κ.Κ.Π.Π.Α. ζε πεξίπησζε αζπκθσλίαο σο πξνο ηα 
ζπκθσλεζέληα κε βάζε ηελ πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ θαη ηηο ηερληθέο 
Πξνδηαγξαθέο ησλ εξγαζηψλ. 

5. Γίλνληαη δεθηέο θαη εγγπήζεηο απφ ην ηακείν παξαθαηαζεθψλ θαη δαλείσλ 
ζχκθσλα κε ην πξφηππν ηνπ ηακείνπ. 

6. Καηά ηα ινηπά, ζρεηηθά κε ηηο εγγπήζεηο, ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζην 
Ν.4412/16 θαζψο θαη θάζε άιιεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο. 

 
 
Άξζξν 8° 
Αλαθνίλωζε αλάζεζεο – Δπέθηαζε – Παξάηαζε – Γηαθνπή  ζύκβαζεο θαη 
ηειηθέο δηαηάμεηο. 
 

1. Μεηά ηελ επέιεπζε ησλ έλλνκσλ απνηειεζκάησλ ηεο θαηαθπξσηηθήο 
απφθαζεο (αξ. 105 λ.4412/16), ζα αθνινπζήζεη αλαθνίλσζε αλάζεζεο θαη 
πξφζθιεζε γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζρεδίνπ ζχκβαζεο. Γηα ηελ παξάδνζε, 
παξαιαβή, πιεξσκή (γηα ηελ νπνία απαηηείηαη θνξνινγηθή θαη αζθαιηζηηθή 
ελεκεξφηεηα, θαζψο θαη αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα έξγνπ), θαηαγγειία, 
θπξψζεηο, δηαδηθαζία έθπησζεο, θαη ινηπνχο φξνπο ηζρχνπλ ηα φζα 
αλαθέξνληαη ζην ζρέδην ζχκβαζεο, θαζψο θαη φζα πξνβιέπεη ν λ.4412/2016 
γηα ηελ εθηέιεζε ησλ ζπκβάζεσλ. 

2. Ζ ζχκβαζε δχλαηαη λα αλαζεσξεζεί ή ηξνπνπνηεζεί κε ηε ζχκθσλε 
γλψκε θαη ησλ δχν ζπκβαιινκέλσλ, φπσο πξνβιέπνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ 
αξ. 132 λ.4412/16, θαη ζχκθσλα κε ηνπο παξαθάησ ζαθήο θαη αθξηβείο 
φξνπο. 

3. Ζ ππεξεζία έρεη ην δηθαίσκα κνλνκεξψο λα απμήζεη ή θαη λα κεηψζεη ζηνλ 
αλάδνρν ηηο ζπκβαηηθέο ππεξεζίεο γηα ηελ θάιπςε ηπρφλ εθηάθησλ αλαγθψλ, 
πνπ δελ κπνξνχλ λα πξνβιεθζνχλ θαη λα ηνλ εηδνπνηήζεη εγγξάθσο κέζα, 
ζε εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα. 

4. Γηα πξφζζεηεο ππεξεζίεο πνπ δελ πξνβιέπνληαη απφ ηελ δηαθήξπμε θαη δελ 
ζα ππεξβαίλνπλ ηα φξηα πνπ ηίζεληαη απφ ην αξ.132 ηνπ Ν.4412/2016, 
δειαδή ζσξεπηηθά αχμεζε έσο 50% πνπ δελ ππεξβαίλεη ην φξην πάλσ απφ 
ην νπνίν απαηηείηαη άιιε δηαδηθαζία, αιιά απνβιέπνπλ ζηελ θάιπςε 
επεηγνπζψλ θαη επηηαθηηθψλ αλαγθψλ, ν αλάδνρνο ζα ππνβάιιεη 
νηθνλνκηθνηερληθή πξνζθνξά γηα έγθξηζε, εθφζνλ ηνπ δεηεζεί. 

5. Παξάηαζε δηθαηνχηαη ν αλάδνρνο ζε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο ππαηηηφηεηα 
ηνπ θνξέα ε ζε πεξίπησζε απξφβιεπηεο βιάβεο, κεηά απφ γξαπηφ αίηεκα 
ηνπ ζηελ ππεξεζία θαη θαηφπηλ εγθξίζεσο ησλ αξκνδίσλ ππεξεζηψλ θαη φρη 
πέξαλ ηνπ 1/4 ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ηεο αξρηθήο δηάξθεηαο ζχκβαζεο. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β΄ 
ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 

                                         

ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΡΓΑΗΧΝ 

Ζ παξνχζα ηερληθή έθζεζε αθνξά ηελ αλαθαίληζε ηνπ ρψξνπ καγεηξείσλ, πνπ βξίζθεηαη 
ζε ηκήκα ηζφγεηνπ θηηξίνπ , ηνπ Παξαξηήκαηνο  Πξνζηαζίαο Παηδηνχ  Αηηηθήο – «Ζ 
ΜΖΣΔΡΑ», επί ηεο νδνχ Λ. Γεκνθξαηίαο 65 , ζην Ίιηνλ ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο. 

Καηά  ηηο  απηνςίεο  νη  νπνίεο  δηελεξγήζεθαλ  ζην ρψξν , έρνπλ  γίλεη  ελδεηθηηθέο  
επηκεηξήζεηο   ηνπ  ρψξνπ  θαη  έρνπλ  ιεθζεί  θσηνγξαθίεο  ησλ  επί  κέξνπο  ρψξσλ  
θαη  ηνπ  εμνπιηζκνχ.   

 Γηαπηζηψζεθε  φηη ν ζπλνιηθφο ρψξνο ησλ καγεηξείσλ , έρεη θαζαξφ εκβαδφ 119,88 ηκ  
θαη  απνηειείηαη  απφ  ηνπο  εμήο  επί  κέξνπο  ρψξνπο : 

 Μία απνζήθε ηξνθίκσλ κε εκβαδφ  9,21 ηκ ( θση. 1) 

 Έλαο ρψξνο επεμεξγαζίαο θξεαηηθψλ –πξνεηνηκαζία καγεηξέκαηνο, 11,84  ηκ, ν 
νπνίνο πξνζδηνξίδεηαη απφ ηνλ θπξίσο ρψξν καγεηξείνπ, κε δηαρσξηζηηθφ ηνίρν  
χςνπο 0,90κ θαη καξκάξηλν πάγθν (θση. 2)  

 Έλαο ρψξνο επεμεξγαζίαο ιαραληθψλ – πξνεηνηκαζία καγεηξέκαηνο, 11,81 ηκ, ν 
νπνίνο δηαρσξίδεηαη επίζεο απφ ηνλ θπξίσο ρψξν καγεηξείνπ , κε δηαρσξηζηηθφ 
ηνίρν χςνπο 0,90 κ θαη καξκάξηλν πάγθν (θση.3) 

  Έλαλ βνεζεηηθφ – απνζεθεπηηθφ ρψξν δίπια απφ ην ρψξν επεμεξγαζίαο 
ιαραληθψλ , εκβαδνχ 6,62 ηκ , ν νπνίνο παξακέλεη πξνο ην παξφλ 
αλεθκεηάιιεπηνο (θση. 4) 

 Γχν ςπθηηθνχο ζαιάκνπο εκβαδνχ 2,18 ηκ ν θαζέλαο (θση. 5α, 5β) 

 Σνλ θπξίσο ρψξν ηνπ καγεηξείνπ , εκβαδνχ 78,09 ηκ (θση. 6α, 6β) 

 Πξνζάιακνο καγεηξείνπ – βνεζεηηθφο ρψξνο πξνεηνηκαζίαο πξσηλνχ, κε εκβαδφ 
15,47 ηκ (θση. 7). 

 ηελ ζπλέρεηα ησλ καγεηξείσλ  ππάξρεη ρψξνο απνδπηεξίσλ πξνζσπηθνχ , ηνπ 
νπνίνπ ε αλαθαίληζε δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ παξνχζα ηερληθή έθζεζε. 
 

ηνλ ρψξν παξαηεξήζεθαλ ηα εμήο:  

 

 Γάπεδα : 
 

Σν δάπεδν ηνπ βνεζεηηθνχ ρψξνπ πξνεηνηκαζίαο πξσηλνχ είλαη απφ κσζατθφ  

Σν δάπεδν ηνπ καγεηξείνπ , είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ παιηά πιαθίδηα 
δηαζηάζεσλ 20 Υ 20 cm ελψ ζε πνιιά ζεκεία έρεη αληηθαηαζηαζεί απφ θεξακηθά 
πιαθίδηα δηαζηάζεσλ 30 Υ 30 cm, κε δηαθνξεηηθφ ρξψκα. 

Σα ππάξρνληα θξεάηηα δαπέδνπ είλαη ζηδεξά θαη ζθνπξηαζκέλα .  

Σν δάπεδν δελ είλαη αληηνιηζζεηηθφ , είλαη πνξψδεο θαη θαηά ζπλέπεηα δελ κπνξεί 
λα θαζαξηζηεί θαη λα απνιπκαλζεί επαξθψο (θση. 8) . 

 

 Σνηρνπνηίεο : 

ΑΔΑ: Ω2ΩΥΟΞΧ1-ΨΤ4





Σελ. 21 από 77 
 

 

Οη ηνίρνη είλαη επελδπκέλνη κε παιαηά ιεπθά πιαθίδηα δηαζηάζεσλ 20 Υ 20 cm, 
κέρξη ηνπ χςνπο ησλ 1,70 κ, εθηφο απφ ηνλ ρψξν ησλ απνζεθψλ , ελψ νη 
ςπθηηθνί ζάιακνη είλαη επελδπκέλνη κε πιαθίδηα έσο ηελ νξνθή  ηνπο. Πνιιά απφ 
ηα πιαθίδηα  είλαη ξαγηζκέλα.   

Απφ ην χςνο ησλ 1,70 κ θαη σο ηελ νξνθή,  ν ηνίρνο είλαη βακκέλνο κε 
ιαδνκπνγηά ρξψκαηνο θίηξηλν – κνπζηαξδί . Ζ ηνηρνπνηία ζην πιαηχζθαιν , ζην 
πάλσ κέξνο ηνπ καξκάξηλνπ θιηκαθνζηαζίνπ παξνπζηάδεη κνχρια (θση. 9). 

Δμσηεξηθά ηεο ηνηρνπνηίαο είλαη ηνπνζεηεκέλεο εκθαλψο νη ζσιελψζεηο 
χδξεπζεο, θαζψο θαη ηα ειεθηξνινγηθά δίθηπα θαη  πξηδνδηαθνπηηθφ πιηθφ. 

Κάπνηεο απφ ηηο θαισδηψζεηο θαη ην πξηδνδηαθνπηηθφ πιηθφ , είλαη ζε αρξεζηία 
(θση. 10). 

 

 Οξνθέο  
 

Ζ νξνθή είλαη βακκέλε κε ιαδνκπνγηά ζε ρξψκα θίηξηλν- κνπζηαξδί , ζε 
πνιιαπιέο ζηξψζεηο θαη αλνκνηφκνξθα . Μεγάια ηκήκαηα ηεο παξνπζηάδνπλ 
κνχρια θαη θαπλίια .(θση.11) 

ε ηκήκα ηεο νξνθήο πθίζηαηαη ςεπδνξνθή απφ αινπκηλέληεο ισξίδεο θαη ζε 
χςνο  2,55 κ απφ ην δάπεδν. Πάλσ απφ ηελ ςεπδνξνθή γίλεηαη ε δηέιεπζε 
θαισδίσλ, ζσιελψζεσλ θαη αεξαγσγψλ. (θση. 12) 

 

 Κνπθψκαηα  
 

Σα εμσηεξηθά θνπθψκαηα είλαη αινπκηλίνπ εθηφο απφ ην παξάζπξν ηεο απνζήθεο 
ηξνθίκσλ , ην νπνίν είλαη μχιηλν θαη εκθαλψο θζαξκέλν (θση. 13) 

Δζσηεξηθά ε πφξηα ζε επηθνηλσλία κε ηνλ δηάδξνκν θαη ην θιηκαθνζηάζην, είλαη 
δίθπιιε αινπκηλέληα . Όια ηα ππφινηπα εζσηεξηθά θνπθψκαηα είλαη μχιηλα θαη 
φρη ζε θαιή θαηάζηαζε . 

Οη πφξηεο ησλ ςπθηηθψλ ζαιάκσλ είλαη απφ ζίδεξν θαη νη ιακπάδεο ηνπο απφ 
μχιν. (θση.14)  

 

 Νεξνρχηεο  
 

          ηνλ ρψξν επεμεξγαζίαο θξεαηηθψλ  ππάξρνπλ δχν καξκάξηλνη λεξνρχηεο,  

εθ ησλ νπνίσλ ν έλαο ξαγηζκέλνο θαη μχιηλα εξκάξηα. ην ρψξν επεμεξγαζίαο   
ιαραληθψλ , ππάξρεη έλαο καξκάξηλνο λεξνρχηεο θαη έλαο inox  κε δηπιή γνχξλα . 
ηε ιάληδα ηνπ καγεηξείνπ ν λεξνρχηεο είλαη inox. ηνλ βνεζεηηθφ ρψξν πξσηλνχ 
, ν λεξνρχηεο είλαη καξκάξηλνο θαη μχιηλα ηα εξκάξηα . 

 

 Δμνπιηζκφο  
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Οη δχν θνχξλνη δελ δηαζέηνπλ εμαεξηζκφ (θνχζθα ζηελ νξνθή, κε ζπλέπεηα ηελ 
ζπκπχθλσζε πδξαηκψλ ζε ηνίρνπο θαη ηελ νξνθή . Δίλαη ζε ηέηνηα  ζέζε 
ηνπνζεηεκέλνη πνπ δπζρεξαίλνπλ ηελ άλεηε δηέιεπζε , θπξίσο απφ θαη πξνο ηελ 
πφξηα κεηαμχ καγεηξείνπ θαη βνεζεηηθνχ ρψξνπ παξαζθεπήο πξσηλνχ θαη απφ 
εθεί πξνο ηελ  έμνδν. (θση. 15) 

Ο έλαο απφ ηνπο ηξείο  βξαζηήξεο,  νη νπνίνη ππάξρνπλ ζην ρψξν ησλ καγεηξείσλ 
, δελ  ιεηηνπξγεί  θαη δελ είλαη  θαη  επηζθεπάζηκνο είηε είλαη αζχκθνξε ε επηζθεπή 
ηνπ . (θση. 16).  

Γηα ην ιφγν απηφ πξνηείλεηαη ε απνμήισζή ηνπ , ψζηε λα γίλεη εμνηθνλφκεζε 
ρψξνπ ,απαξαίηεηνπ γηα ηελ κεηαθίλεζε ησλ θνχξλσλ ζε απηή ηε ζέζε.  

 

 Δγθαηαζηάζεηο 
 

Οη ειεθηξνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο , θαζψο θαη ν Γεληθφο Ζιεθηξνινγηθφο  Πίλαθαο 
, είλαη ζε ηθαλνπνηεηηθή θαηάζηαζε . 

Οη ρψξνη επεμεξγαζίαο θξεάησλ θαη ιαραληθψλ δελ δηαζέηνπλ ζε ιεηηνπξγία 
δίθηπν δεζηνχ λεξνχ. 

Γελ ππάξρνπλ θιηκαηηζηηθά ζην ρψξν. 

Τπάξρνπλ κφλν δχν ζεξκαληηθά ζψκαηα θαη απηά ζηελ ίδηα πεξηνρή θαη έλα 
ζεξκαληηθφ ζψκα ζην βνεζεηηθφ ρψξν πξνεηνηκαζίαο πξσηλνχ.  

Απφ  ηα  παξαπάλσ  αλαθεξζέληα  θαη  κε  δεδνκέλν  φηη  ν  ρψξνο  είλαη  ζε 
ρξήζε εδψ θαη  πνιιά ρξφληα , είλαη ινγηθφ λα ρξήδεη  Δπηζθεπψλ θαη 
Αλαθαηλίζεσλ.  

Παξαζέηνπκε γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο παξαθάησ, πξφηαζε γηα ηελ Αλαθαίληζε  
ηνπ  ρψξνπ ησλ καγεηξείσλ , ζηα  πιαίζηα  ηεο  εμππεξέηεζεο ησλ  εηδηθψλ  
αλαγθψλ  ηνπ  ρψξνπ θαη  ησλ δηαζέζηκσλ πξνο ηνλ ζθνπφ απηφ  θνλδπιίσλ. 

                              ΣΔΥΝΗΚΖ  ΔΚΘΔΖ  ΔΡΓΑΗΩΝ 

 

Α.                           ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΔ  ΔΡΓΑΗΔ 

 

1. Απνμειψζεηο  - θαζαηξέζεηο 
 

- Καζαίξεζε πιαθηδίσλ ηνηρνπνηίαο άλεπ πξνζνρήο  
- Απνμήισζε – θαζαίξεζε ςεπδνξνθήο απφ ισξίδεο αινπκηλίνπ θαη κεηαιιηθφ 

ζθειεηφ. 
- Καζαίξεζε βάζεο ζεξκνζίθσλα απφ ζθπξφδεκα (0,80 Υ 0,90  Υ 0,25) (θση. 17) 
- Απνμήισζε  4 καξκάξηλσλ ληπηήξσλ θαη μχιηλσλ πάγθσλ θαη εξκαξίσλ  
- Απνμήισζε εμνπιηζκνχ ζε αρξεζηία ( βξαζηήξαο) (θση. 16). 

 

2. πιινγή – θνξηνεθθφξησζε θαη  κεηαθνξά φισλ ησλ πιηθψλ θαζαηξέζεσλ  
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3. Δπίζηξσζε ησλ δαπέδσλ κε θεξακηθά πιαθίδηα . 
        

Σα πιαθίδηα λα είλαη 1εο πνηφηεηαο αλπάισηα, αληνρήο ζε απφηξηςε  ΄΄GROUP 4΄΄  

Αληηνιηζζεηηθά , δηαζηάζεσλ ηνπιάρηζηνλ 30 Υ 30 εθ., ρξψκαηνο γθξη, ψζηε ην δάπεδν 
λα ελαξκνλίδεηαη γεληθά κε ηα δάπεδα ηνπ θηηξίνπ. 

Οη αξκνί ζα είλαη 1 ρηι. , ε πιήξσζε ησλ αξκψλ ζα γίλεη κε εηδηθφ πιηθφ πιεξψζεσο 
ζπκβαηφ κε ηα θεξακηθά πιαθίδηα . 

Ζ ηνπνζέηεζε ζα γίλεη πάλσ ζηα παιαηά πιαθίδηα θαη σο εθ ηνχηνπ απαηηείηαη θαηαξρήλ 
ν επηκειήο θαζαξηζκφο ηεο επηθάλεηαο (πηεζηηθφ θαη εηδηθά θαζαξηζηηθά). 

Γηα λα ππάξρεη αζθαιήο επηθφιιεζε πιαθηδίσλ , ζρεηηθά κε ηα θαηλνχξγηα πιαθάθηα, 
πάλσ ζε πθηζηάκελν ππφζηξσκα, ζα πξέπεη πξσηίζησο λα πεξαζηεί φιν ην ππφζηξσκα  
κε Υαιαδηαθφ αζηάξη . Σν Υαιαδηαθφ αζηάξη επεηδή είλαη ξεηηλνχρν , εάλ πεξαζηεί ζηα 
πθηζηάκελα πιαθάθηα , έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα θνιιάεη κε ηέηνην ηξφπν, νχησο ψζηε λα 
δεκηνπξγεί κηα θαηλνχξγηα επηθάλεηα , πάλσ ζηελ νπνία κπνξνχκε λα θνιιήζνπκε ηα 
πιαθάθηα , κε ην πέξαζκα 24 σξψλ.  

Ζ θφιια ε νπνία ζα ρξεζηκνπνηεζεί , γηα ηελ απνθπγή κειινληηθψλ απνθνιιήζεσλ ζα 
είλαη ξεηηλνχρα , εχθακπηε κε ηδηαίηεξα πςειέο ηδηφηεηεο ζπγθφιιεζεο ( θφιια ηχπνπ 
super fix AK ηεο 22 ISOMAT ή ηζνδχλακνπ ηχπνπ απηήο). 

εκείσζε  : Σν δάπεδν πξέπεη λα παξέρεη ηελ δπλαηφηεηα γηα εχθνιν, απνηειεζκαηηθφ  
θαζαξηζκφ θαη απνιχκαλζε. Γηα ην ιφγν απηφ , ε θαηαζθεπή ζηηο ελψζεηο  κεηαμχ 
δαπέδσλ θαη ηνίρσλ , πξέπεη λα είλαη ζπκπαγήο, ρσξίο ηε δεκηνπξγία θελνχ , γηα ηελ 
απνθπγή ζπζζψξεπζεο  ξχπσλ  ή θσιηέο εληφκσλ πγεηνλνκηθήο  ζεκαζίαο , φπσο 
κπξκήγθηα , θαηζαξίδεο θιπ. 

Πξέπεη λα ππάξρνπλ επαξθή επηδαπέδηα ζηθψληα ή θξεάηηα θαη θαηάιιειε θιίζε ηνπ 
δαπέδνπ πξνο απηά. Γηα ηελ απνθπγή – απνηξνπή  εηζφδνπ εληφκσλ ζηα ζηθψληα ή ζηα 
θξεάηηα , ζα γίλεη ρξήζε ζραξψλ κηθξή δηαηνκήο. 

Σν δάπεδν ζην πιαηχζθαιν δελ επηζηξψλεηαη. 

 

4. Δπέλδπζε ηνίρσλ κε  πιαθίδηα πνξζειάλεο  
 

Λεπθά ή έγρξσκα (ρξψκαηνο γθξη απαινχ ), ζε ζπκθσλία κε ηελ επίβιεςε  θαη 
δηαζηάζεσλ , νη νπνίεο λα ελαξκνλίδνληαη κε ηα πιαθίδηα δαπέδνπ. 

 

5. Καηαζθεπή λέαο ςεπδνξνθήο  
 

Απφ αλζπγξή γπςνζαλίδα ζηελ ζέζε ηεο θαζαηξνχκελεο. Ζ ζηεξέσζε ηεο ζα γίλεη κε 
ζθειεηφ απνηεινχκελν απφ θχξηνπο θαη  δεπηεξεχνληεο δνθνχο . Ζ αλζπγξή γπςνζαλίδα 
πξνηηκάηαη , ιφγσ ηεο πγξαζίαο ζηνλ ρψξν . Σν ραξηί ηνπο πεξηέρεη κπθεηνθηφλν νπζία 
θαη ν ππξήλαο ηνπο είλαη επεμεξγαζκέλνο κε πξφζκηθηα πνπ κεηψλνπλ ζεκαληηθά ηελ 
πδξναπνξξνθεηηθφηεηά ηνπο  (ηχπνπ K712  ηεο KNAUF ή ηζνδχλακνπ πιηθνχ)  

 
6. Θπξίδεο ςεπδνξνθήο γπςνζαλίδαο 
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ηελ λέα  ςεπδνξνθή  ζα εγθαηαζηαζνχλ θαη ηξεηο λέεο ζπξίδεο  δηαζηάζεσλ  70 Υ 
70  ή  παξαπιήζηαο  , γηα ηελ δηεπθφιπλζε ηεο δηέιεπζεο θαισδηψζεσλ είηε 
ζσιελψζεσλ , φπνηε απηφ ρξεηαζηεί . 
Δπίζεο, ηξεηο λέεο ζπξίδεο γπςνζαλίδαο ζα ηνπνζεηεζνχλ ζηελ επέλδπζε ηεο 
κεζαίαο θπθιηθήο θνιψλαο , ε νπνία ζα θαηαζθεπαζηεί απφ μεξά δφκεζε. ην 
ζεκείν ππάξρνπλ ηξεηο αζθαινδηαθφπηεο ησλ παξαθείκελσλ ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ 
( πιαηφ , θξηηέδεο θιπ.). Ο δηαθφπηεο θσηηζκνχ ζα κεηαθεξζεί θαη ζα ηνπνζεηεζεί , 
πάλσ ζηε λέα επέλδπζε απφ γπςνζαλίδα. 
 

7. Υξσκαηηζκνί  
 
Υξσκαηηζκνί επηθαλεηψλ γπςνζαλίδσλ κε Οηθνινγηθφ Αληηκηθξνβηαθφ ρξψκα . Θα 
γίλεη πξνεηνηκαζία ησλ επηθαλεηψλ κε εθαξκνγή γάδαο ζηηο ζπλαξκνγέο ησλ 
γπςνζαλίδσλ , ζηνθάξηζκα , ηξίςηκν, θαζαξηζκφο ησλ επηθαλεηψλ , αζηάξσκα κε 
πιηθφ έκθξαμεο ησλ πφξσλ ηεο γπςνζαλίδαο (γηα ηελ κείσζε ηεο 
απνξξνθεηηθφηεηάο ηεο) θαη δηάζηξσζε δχν ζηξψζεσλ ρξψκαηνο. 
Υξσκαηηζκνί νξνθψλ θαη ηνηρνπνηηψλ κε Αληηβαθηεξηδηαθφ Οηθνινγηθφ Υξψκα 
πιελφκελν , φπνπ ζηελ παξνχζα θαηάζηαζε είλαη βακκέλεο κε ιαδνκπνγηά . 
 
Όιεο νη επηθάλεηεο ζα ειεγρζνχλ πξνζεθηηθά γηα επηδηνξζψζεηο θαη φπνπ ρξεηαζηεί 
ζα γίλνπλ ηα απαξαίηεηα κεξεκέηηα κε ρξήζε αθξπιηθνχ ζηφθνπ. Δπίζεο ζα 
ζπαηνπιαξηζηνχλ ηα κεξεκέηηα πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηηο εξγαζίεο κε αθξπιηθφ 
ζηφθν, ν νπνίνο ζα έρεη άξηζηε πξφζθπζε κε ην ππφζηξσκα θαη κεγάιε αληνρή ζηα 
ζθαζίκαηα , πξνζδίδνληαο κηα ιεία θαη αλζεθηηθή επηθάλεηα ρσξίο αηέιεηεο , ηθαλή λα 
δερηεί θαηάιιεια ην ππφζηξσκα βάζεσο θαη ην ρξψκα. 
Ζ εξγαζία απηή ζα νινθιεξσζεί κε εμνκάιπλζε ησλ επηθαλεηψλ κε ηξηβίδη γηα ηελ 
επίηεπμε απνιχησο ιείαο επηθάλεηαο. Θα ηξηθηεί φιε ε επηθάλεηα , ψζηε λα 
θαζαξηζηνχλ απφ ηηο ζθφλεο θαπλίιεο , κνχρια θιπ. Μεηά ην ηξίςηκν νη επηθάλεηεο 
ηνίρσλ θαη νξνθψλ ζα θαζαξηζηνχλ απφ ηηο ζθφλεο θαη ζα πεξαζηνχλ κε αθξπιηθφ 
αζηάξη , άνζκν κε ηζρπξή πξφζθπζε θαη κεγάιε δηεηζδπηηθφηεηα , θηιηθφ ζην ρξήζηε 
θαη ζην πεξηβάιινλ. 
Θα πεξαζηνχλ δχν ζηξψζεηο ρξψκαηνο ιεπθφ γηα ηηο νξνθέο θαη ιεπθφ απαιφ 
έγρξσκν γηα ηηο ηνηρνπνηίεο αλαιφγσο ηνπ ρξψκαηνο ησλ πιαθηδίσλ ηνίρνπ ( ζε 
απφρξσζε επηινγήο ηεο επίβιεςεο).  
Όπνπ απαηηείηαη ζα πεξαζηνχλ ηφζεο επί πιένλ ζηξψζεηο , φζεο ρξεηάδεηαη ψζηε ην 
απνηέιεζκα ησλ ηειηθψλ ρξσκαηηζκψλ λα είλαη νκνηνγελέο. 
ε θάζε πεξίπησζε ηα ρξψκαηα ζα πξέπεη λα έρνπλ κεγάιε θαιππηηθφηεηα , 
δίλνληαο κηα ιεία επηθάλεηα κε αληνρή ζην πιχζηκν θαη ηα ήπηα θαζαξηζηηθά 
 ( ην ρξψκα ζα παξακέλεη ζηαζεξφ). 
Σα πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα είλαη άξηζηεο πνηφηεηαο, ζπκβαηά κε ην 
ππάξρνλ πιηθφ ππνζηξψκαηνο ηεο θάζε επηθάλεηαο θαη ζα πξνέξρνληαη απφ ην ίδην 
εξγνζηάζην παξαγσγήο. 
Υξσκαηηζκφο ησλ θαλαιηψλ εμαεξηζκνχ : ηα θαλάιηα εμαεξηζκνχ ζα ππνζηνχλ ηελ 
ίδηα επεμεξγαζία , φπσο νη ρξσκαηηζκνί ηνίρσλ θαη νξνθψλ. 
 

8. Νεξνρχηεο θαη εξκάξηα  
 
ην ρψξν επεμεξγαζίαο θξεαηηθψλ ζα απνμεισζνχλ νη καξκάξηλνη λεξνρχηεο θαη ηα 
μχιηλα εξκάξηα θαη ζα ηνπνζεηεζεί λεξνρχηεο ΗΝΟΥ κε δηπιή γνχξλα κε δηαζηάζεηο 
0,56 Υ 0,56 Υ 0,34 θαη επηδαπέδηα εξκάξηα . 
Δπίζεο, ζα ηνπνζεηεζεί ιαληδάθη επίηνηρν κε βαιβίδα γνλάηνπ γηα ην πιχζηκν ρεξηψλ 
ηνπ πξνζσπηθνχ. 
ην ρψξν επεμεξγαζίαο ιαραληθψλ , ν λεξνρχηεο είλαη ΗΝΟΥ κε δηπιή γνχξλα θαη ηα 
εξκάξηα  είλαη ΗΝΟΥ επίζεο.  Απηά ζα πξέπεη λα απνμεισζνχλ , λα γίλνπλ νη 
πξνβιεπφκελεο εξγαζίεο θαη λα επαλαηνπνζεηεζνχλ ζηελ ζέζε ηνπο. 
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Τπάξρεη επί πιένλ έλαο καξκάξηλνο λεξνρχηεο, ν νπνίνο ζα απνμεισζεί θαη ζηελ 
ζέζε ηνπ ζα ηνπνζεηεζεί ιαληδάθη επίηνηρν κε βαιβίδα γνλάηνπ γηα ην πιχζηκν 
ρεξηψλ ηνπ πξνζσπηθνχ . 
ηελ ιάληδα ηνπ καγεηξείνπ ν λεξνρχηεο θαη ηα επηδαπέδηα εξκάξηα είλαη ΗΝΟΥ. 
ηνλ βνεζεηηθφ ρψξν πξσηλνχ ν λεξνρχηεο είλαη καξκάξηλνο θαη ηα εξκάξηα μχιηλα. 
Θα απνμεισζεί ν καξκάξηλνο λεξνρχηεο θαη ηα μχιηλα εξκάξηα θαη ζα ηνπνζεηεζεί 
λεξνρχηεο ΗΝΟΥ κε κηα γνχξλα θαη επηδαπέδηα εξκάξηα.  
 

9. Δπέλδπζε κε γπςνζαλίδα  
 
Με δηπιή γπςνζαλίδα θαη πιαθάθη ζα επελδπζεί ην θπθιηθφ ππνζηχισκα (θση. 18), 
πνπ βξίζθεηαη ελ κέζσ ησλ ζπζθεπψλ καγεηξέκαηνο , ψζηε λα κπνξεί λα θαζαξίδεηαη 
θαη λα απνιπκαίλεηαη .  
ηηο ζέζεηο πνπ βξίζθεηαη ην δηαθνπηηθφ πιηθφ, ζα ηνπνζεηεζνχλ αλνηγφκελεο ζπξίδεο 
δηαζηάζεσλ  50 Υ 60 εθ. ή παξφκνηαο , γηα ηνλ ρεηξηζκφ ησλ δηαθνπηψλ (3 ηεκ. ) . 
 

10.  Κνπθψκαηα  
 
Αληηθαηάζηαζε ησλ παιαηψλ θζαξκέλσλ μχιηλσλ εζσηεξηθψλ θνπθσκάησλ θαη ηνπ 
εμσηεξηθνχ ζην ρψξν απνζήθεπζεο ηξνθίκσλ (θση. 13) κε λέα αινπκηλίνπ 
ειεθηξνζηαηηθήο βαθήο . ην εμσηεξηθφ θνχθσκα ζα ηνπνζεηεζεί θαη ζήηα. 

Σα παξάζπξα θαη νη πφξηεο λα είλαη θαηά πξνηίκεζε ιείαο επηθάλεηαο, ψζηε λα 
κπνξνχλ λα θαζαξίδνληαη απνηειεζκαηηθά . Σα πφκνια πξέπεη λα είλαη απιήο 
θαηαζθεπήο , ρσξίο ραξάμεηο ή αλάγιπθα ,ψζηε λα κελ ζπγθξαηνχληαη ξχπνη.  

 

ΚΟΤΦΩΜΑΣΑ  ΠΡΟ  ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ 

Εζσηεξηθά θνπθώκαηα 

     Πφξηα 0,90 Υ 2,10 ρσξίο παινζηάζην  

     Πφξηα 0,80 Υ 2,10 ρσξίο παινζηάζην 

     Πφξηα 0,70 Υ 1,60 ρσξίο παινζηάζην 

     Πφξηα 1,00 Υ 2,10 κε παινζηάζην 

     Παξάζπξν 1,10 Υ 1,20  

      Εμσηεξηθό θνύθσκα 

     Παξάζπξν 2,10 Υ 0,80  

 

 

Β.                  ΖΛΔΚΣΡΟΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ 

 

1. Τδξαπιηθή εγθαηάζηαζε  
 

ΑΔΑ: Ω2ΩΥΟΞΧ1-ΨΤ4





Σελ. 26 από 77 
 

Οη  παξνχζεο  ζσιελψζεηο  χδξεπζεο  είλαη  απφ  ραιθφ  θαη  πεξλάλε εμσηεξηθά  
ησλ  ηνίρσλ  θαη  ησλ  πιαθηδίσλ   (θση.2,3,10 )  θαη  εθηφο  απφ  ην ζέκα  αηζζεηηθήο  
επλννχλ  θαη  ηε  ζπζζψξεπζε  ζθφλεο.  

Θα  γίλεη  ε αληηθαηάζηαζε  ησλ  ζσιελψζεσλ  χδξεπζεο  κε πνιπζηξσκαηηθέο  
ζσιελψζεηο  ηχπνπ  VALSIR  ή  παξνκνίσλ, ελζσκαησκέλνπο  πιένλ  εληφο  ηεο  
ηνηρνπνηίαο. 

πγθεθξηκέλα νη εκθαλείο  ζσιελψζεηο  νη νπνίεο βξίζθνληαη ζηελ πεξηνρή ηνπ 
ρψξνπ ησλ θξεάησλ θαη ησλ ιαραληθψλ , ζα απνμεισζνχλ θαη ζα αληηθαηαζηαζνχλ  
κε  λέεο  ζσιελψζεηο , απφ  πνιπζηξσκαηηθή  ζσιήλα πιήξσο  εληνηρηζκέλεο ,  
αθνχ  πξψηα γίλεη ε απνμήισζε ησλ πιαθηδίσλ ηνίρνπ. 

Οη  ζσιελψζεηο  ζα  απνθνπνχλ απφ ην ζεκείν  εηζφδνπ ζηνλ ρψξν θξεάησλ θαη  ζα  
ζπλερίζνπλ ηνπνζεηεκέλεο εληφο ηεο ηνηρνπνηίαο   κε πνιπζηξσκαηηθέο  
ζσιελψζεηο.  

Σπρφλ ζσιελψζεηο  νη  νπνίεο  είλαη  ζε  αρξεζηία  ζα  ηαπσζνχλ (πρ ζσιήλσζε  
αλαθπθινθνξίαο ). 

ηελ πεξηνρή  ηνπ ρψξνπ  επεμεξγαζίαο  θξεάησλ , ζα  ηνπνζεηεζεί λένο ειεθηξηθφο  
ζεξκνζίθσλαο   ρσξεηηθφηεηαο  80 lit.  θαηάιιεινο   γηα  νξηδφληηα  επίηνηρε  
ηνπνζέηεζε. 

Ο ζεξκνζίθσλαο ζα εμππεξεηεί ηηο ιάληδεο  ηνπ ρψξνπ θξεάησλ θαη ηνπ ρψξνπ  ησλ  
ιαραληθψλ , νη  νπνίεο  κέρξη ηψξα ζηεξνχληαη  δεζηνχ  λεξνχ . 

Θα ζπλδεζεί πδξαπιηθά  κε ην λέν δίθηπν ζσιελψζεσλ θαη ειεθηξνινγηθά απφ  
παιαηά  ειεθηξηθή  παξνρή  αλεκηζηήξα  πνπ  βξίζθεηαη  ζηελ πεξηνρή ηνπ  
παξαζχξνπ  ηνπ  ρψξνπ . ε  πεξίπησζε  θαηά  ηελ  νπνία ε παξνρή απηή δελ  είλαη  
3 Υ 2,5 η.ρ. , ηφηε  ζα  θαηαζθεπαζηεί  λέα  παξνρή  απεπζείαο  απφ ηνλ  Γεληθφ  
Πίλαθα , κε  θαιψδην 3 Υ 2,5 η.ρ., ηνπνζεηεκέλν κέζα ζε πιαζηηθφ  ζσιήλα  θαη  ζε 
φιε  ηνπ  ηε  δηαδξνκή  εληνηρηζκέλν. 

 Ζ  ζσιήλσζε  ηνπ  ζεξκνχ  λεξνχ  πνπ ζα  μεθηλά  απφ  ηνλ  λέν  ζεξκνζίθσλα  ζα  
είλαη κνλσκέλε . 

Αληηθαηάζηαζε  θαη  εληνηρηζκφο , ζα  γίλεη  επίζεο  ζηηο  ζσιελψζεηο, νη νπνίεο  
βξίζθνληαη  ζηε  δπηηθή  πιεπξά ηνπ  ρψξνπ  ζηελ πεξηνρή ηεο ιάληδαο. 

Ο  πθηζηάκελνο  ζεξκνζίθσλαο  (θση.17), ζα κεηαθηλεζεί θαη ζα ηνπνζεηεζεί ζηελ 
γσλία ηνπ ρψξνπ, πάλσ απφ ηελ ιάληδα . 

Ζ ειεθηξνινγηθή παξνρή ζα κεηαθηλεζεί θαη΄ αληηζηνηρία, αιιά θαη ε θαισδίσζε  ζα  
είλαη  θαη απηή εληνηρηζκέλε θαη εληφο πιαζηηθψλ ζσιελψζεσλ.   

 

2. Δπέθηαζε Φνχζθαο θαη δηαζχλδεζε κε πθηζηάκελν δίθηπν αεξαγσγψλ  
 

Δπέθηαζε ηεο πθηζηάκελεο θνχζθαο ησλ βξαζηήξσλ . ψζηε λα θαιχςεη ηνλ 
εμαεξηζκφ ησλ θνχξλσλ ζηελ λέα ζέζε ηνπο. 

Αθξηβψο ζηηο ίδηεο δηαζηάζεηο κε ηε πθηζηάκελε θνχζθα ζα γίλεη επέθηαζε , ψζηε λα 
πεξηιακβάλεη ηνπο δχν θνχξλνπο πνπ ζα κεηαθηλεζνχλ εθεί. 

Σν λέν ηκήκα ηεο θνχζθαο , πνπ ζα έρεη ηηο ίδηεο δηαζηάζεηο θαη ζρήκα κε ηελ 
ππάξρνπζα , ζα ζπλδεζεί κε ηνλ παξαθείκελν πθηζηάκελν αεξαγσγφ , κε ηκήκα 
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αεξαγσγνχ αλάινγσλ δηαζηάζεσλ κε ηνπο  ππφινηπνπο ππάξρνληεο , απφ 
γαιβαληζκέλε ιακαξίλα νξζνγσληθήο δηαηνκήο. ε θακία  πεξίπησζε δελ ζα 
ρξεζηκνπνηεζεί  εχθακπηνο αεξαγσγφο. 

 

 

3. ηθψληα απνξξνήο δαπέδνπ  
  

     ηα ζεκεία  ηα νπνία  βξίζθνληαη  πάλσ  απφ  πθηζηάκελν  απνρεηεπηηθφ αγσγφ , 
ζα ηνπνζεηεζνχλ  πιαζηηθά  γξακκηθά  ζηθψληα  ληνπδηέξαο, κε ζράξα απφ 
αλνμείδσην ράιπβα  SS304, κήθνπο  80 εθαη.  θαη πιάηνπο 11,1 εθαη. ή παξαπιήζην 
θαη κε έμνδν Φ 50 ρηι. ( ελδεηθηηθφο ηχπνο ΣΔΜΠ ή ηζνδχλακνο ). 

ην εθάζηνηε ζεκείν ζα γίλεη απνθάιπςε ηεο ππάξρνπζαο ζσιήλσζεο 
απνρέηεπζεο θαη ζα γίλεη πξνζαξκνγή ηνπ λένπ ζηθσλίνπ ζηελ παξαπιήζηα πεξηνρή 
, κε ή ρσξίο πιαζηηθά εμαξηήκαηα .  

Θα γίλεη πιήξεο απνθνκηδή καδψλ εθηφο ηδξχκαηνο. 

εκείσζε : Σα ζεκεία ζηα νπνία ζα γίλεη ε εθαξκνγή ησλ παξαπάλσ είλαη, νη 
ρψξνη επεμεξγαζίαο θξεάησλ θαη ιαραληθψλ , ν ρψξνο κπξνζηά απφ ηνπο 
βξαζηήξεο  θαη  ηνπο  λένπο  θνχξλνπο , νη νπνίνη ζα κεηαθεξζνχλ εθεί θαη ν ρψξνο 
κπξνζηά απφ ηελ ιάληδα ζην δπηηθφ ηκήκα ηνπ ρψξνπ. 

4. Φσηηζηηθά ζηεγαλά κε ιακπηήξεο  LED 
    

 ηα  ζεκεία  ηα νπνία  ζα  ππνδεηρηνχλ  απφ  ηελ  επίβιεςε , ζα  ηνπνζεηεζνχλ  15 
ηεκ.  λέα  θσηηζηηθά  ζψκαηα , ζηεγαλά  θέξνληα δχν ιάκπεο  LED T8   έθαζην  
κήθνπο 1,5 κ , ελδεηθηηθνχ  ηχπνπ  ΔΛΔΚΜΑΝ ή  PHILIPS ή  ηζνδχλακνπ  ηχπνπ. 

 

5. Ζιεθηξηθή εγθαηάζηαζε θσηηζηηθψλ  
   

Σα λέα θσηηζηηθά ζα ηξνθνδνηεζνχλ απφ ηηο  πιεζηέζηεξεο  παξνρέο θσηηζκνχ. 
Δάλ ρξεηαζηεί λα γίλεη επέθηαζε ησλ ηξνθνδνηηθψλ γξακκψλ , ζα γίλεη κε λέεο 
θαισδηψζεηο , ηνπνζεηεκέλεο εληφο ζσιελψζεσλ ηχπνπ ΚΟΤΒΗΓΖ  ή  ηζνδχλακνπ  
ηχπνπ. ηελ  πεξίπησζε απηή  νη  λέεο θαισδηψζεηο , γηα ηα κέξε  εθηφο 
ςεπδνξνθήο , ζα είλαη θαη εληνηρηζκέλεο . 

 

6. Νέεο παξνρέο 
 

Θα θαηαζθεπαζηνχλ  δχν λέεο  παξνρέο γηα ηνπο δχν θνχξλνπο  πνπ  ζα 
κεηαθηλεζνχλ  , κε θαιψδηα ηχπνπ  ΝΤΜ , εληφο ζσιελψζεσλ ηχπνπ ΚΟΤΒΗΓΖ  ή  
ηζνδχλακεο  πνηφηεηαο , ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη δχν ηνπηθψλ  
αζθαιηνδηαθνπηψλ ζηελ ζέζε ζηελ νπνία ζα κεηαθηλεζνχλ νη δχν θνχξλνη . Σα  
θαιψδηα  ζα  είλαη  απεπζείαο  απφ  ηνλ  Γεληθφ  Πίλαθα  θαη γηα φζν κέξνο ηνπο δελ 
δηέξρεηαη απφ ηελ ςεπδνξνθή , ζα  είλαη ρσλεπηά εληφο  ηεο  ηνηρνπνηίαο θαη εληφο 
ζσιήλσλ . Δληφο ζσιήλσλ, σο αξρηθά αλαθέξεηαη ζα είλαη θαη ηα κέξε ηα νπνία ζα 
δηέξρνληαη απφ ηελ ςεπδνξνθή  . Οη δηαηνκέο ησλ θαισδίσλ ζα είλαη ζε αλαινγία κε 
ηελ ηζρχ ησλ δχν θνχξλσλ.   
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7. πζηήκαηα θαηάζβεζεο ηνπηθήο εθαξκνγήο  
 

Μέζα ζηηο ρνάλεο απαγσγήο νζκψλ ( θνχζθεο ), ζα εγθαηαζηαζεί απφ έλα ζχζηεκα 
ππξφζβεζεο ηνπηθήο εθαξκνγήο κε θαηαζβεζηηθφ πιηθφ wet chemical. 

Σν πξψην ζχζηεκα ρσξεηηθφηεηαο 12 ιίηξσλ ζα ηνπνζεηεζεί πάλσ απφ ηηο θαπηέο 
ζπζθεπέο πιαηφ θαη θξηηέδεο. 

Σν δεχηεξν ζχζηεκα ρσξεηηθφηεηαο 9 ιίηξσλ , ζα ηνπνζεηεζεί πάλσ απφ ηνπο 
θνχξλνπο θαη ηνπο βξαζηήξεο . 

Ζ κειέηε, πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ησλ ζπζηεκάησλ ζα γίλεη απφ εμεηδηθεπκέλε  
εηαηξεία  ππξνζβεζηηθψλ  εηδψλ . 

Ζ εηαηξεία πξνκήζεηαο  ηνπ πιηθνχ , ζα κειεηήζεη ηα ζεκεία πνπ πξέπεη λα 
ηνπνζεηεζνχλ  ηα  sprinklers  θαη  ζηελ  ζπλέρεηα ζα γίλεη ε ηνπνζέηεζε.  

8. Απνμήισζε άρξεζηνπ Ζιεθηξνινγηθνχ πιηθνχ 
 

Θα  δηελεξγεζεί  έξεπλα απφ ηνλ εξγνιάβν , ζε  ζπλελλφεζε  θαη  κε ηελ ζχκθσλε 
γλψκε θαη ηεο  επίβιεςεο  , γηα  λα  δηαπηζησζεί άρξεζην  ειεθηξνινγηθφ πιηθφ θαη 
άρξεζηεο  θαισδηψζεηο ( ηνπηθνί δηαθφπηεο κεραλεκάησλ είηε θσηηζκνχ , ηνπηθνί 
αζθαινδηαθφπηεο – αζθαιναπνδεχθηεο  θιπ). 

Σα πιηθά  απηά ζα απνζπλδεζνχλ απφ ηνλ Γεληθφ Πίλαθα είηε απφ ηνπηθνχο 
ππνπίλαθεο , ζα απνμεισζνχλ θαη ζα απνκαθξπλζνχλ απφ ην ρψξν ηνπ ηδξχκαηνο. 

Φσηηζηηθά ηχπνπ αξκαηνχξαο πνπ βξίζθνληαη ηνπνζεηεκέλα ζε δηάθνξα ζεκεία  ζε  
φινπο  ηνπο  ρψξνπο  ησλ  καγεηξείσλ  θαη πνπ πιένλ κε ηελ ηνπνζέηεζε ησλ λέσλ 
ζηεγαλψλ θσηηζηηθψλ νξνθήο , δελ είλαη φια απαξαίηεηα . 

 

Γ.             Πίλαθαο  πλνπηηθφο ησλ Δξγαζηψλ  θαη  Δπηκεηξήζεηο  

 

    Οη  παξαθάηω επηκεηξήζεηο  είλαη ελδεηθηηθέο θαη νη ελδηαθεξόκελνη, έρνπλ ηελ 
ππνρξέωζε λα πξνβνύλ ζηηο δηθέο ηνπο  επηκεηξήζεηο , ζύκθωλα κε ηηο εξγαζίεο 
νη νπνίεο πεξηγξάθνληαη ζηελ παξνύζα Τερληθή Έθζεζε, πξνθεηκέλνπ  λα  
θαηαζέζνπλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο  

.    Οηθνδνκηθέο εξγαζίεο 

1. Καζαίξεζε  πιαθηδίσλ ηνίρσλ , ρσξίο λα θαηαβάιιεηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή , γηα ηελ 
εμαγσγή αθέξαησλ πιαθψλ :          155 m2   

2. Απνμήισζε - θαζαίξεζε ςεπδνξνθήο απφ ισξίδεο αινπκηλίνπ θαη κεηαιιηθφ  
ζθειεηφ :   52 m2   

3. Καζαηξέζεηο – απνμειψζεηο , βάζεο απφ ζθπξφδεκα κε εθαξκνγή ζχλεζσλ 
κεζφδσλ  θαζαίξεζεο , μχιηλσλ εξκαξίσλ θαη πάγθσλ , καξκάξηλσλ λεξνρπηψλ , 
εμνπιηζκνχ (βξαζηήξαο ζε αρξεζηία )θιπ.  : ηεκ. 1 ( θαη΄ απνθνπή ) 

4. πιινγή , θνξηνεθθφξησζε θαη απνκάθξπλζε πξντφλησλ θαζαίξεζεο : ηεκ. 1 – 
θαη΄ απνθνπή  
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5. Δπηζηξψζεηο δαπέδσλ κε θεξακηθά αληηνιηζζεξά πιαθίδηα GROUP 4, δηαζηάζεσλ  
30 Υ 30 cm :   128 m2 

6. νβαηεπηά:     22 κ.κ.   
7. Δπελδχζεηο ηνίρσλ κε λέα εθπαισκέλα πιαθίδηα , ιεπθά  ή  έγρξσκα   ; 160  m2  
8. Καηαζθεπή ςεπδνξνθήο απφ αλζπγξή γπςνζαλίδα :  52 m2  
9. Δπέλδπζε θπθιηθνχ ππνζηπιψκαηνο , κε   δηπιή  γπςνζαλίδα  :  10 m2 
10.  Θπξίδεο γπςνζαλίδαο δηαθφξσλ δηαζηάζεσλ , ηνπνζεηεκέλεο κπξνζηά απφ 

πξηδνδηαθνπηηθφ πιηθφ ζπζθεπψλ ή ςεπδνξνθήο : ηεκ. 6 
11. Υξσκαηηζκνί επηθαλεηψλ γπςνζαλίδαο κε νηθνινγηθή αληηβαθηεξηδηαθή βαθή :  52 

m2 
12. Υξσκαηηζκνί θαλαιηψλ κε νηθνινγηθή αληηβαθηεξηδηαθή βαθή :  ηεκ. 2 
13.  Υξσκαηηζκνί νξνθψλ θαη ηνηρνπνηηψλ κε νηθνινγηθή αληηβαθηεξηδηαθή βαθή  
( επί επηθαλεηψλ κε ιαδνκπνγηά ) :   302 m2  

14.  Απνμήισζε θαη απνκάθξπλζε μχιηλσλ θνπθσκάησλ θαη θαηαζθεπή λέσλ απφ 
ειεθηξνζηαηηθφ βακκέλν αινπκίλην  :  9,7 m2   

15.  ήηα  εμσηεξηθνχ  θνπθψκαηνο  : 1,68 m2   
16.  Πφξηεο ςπθηηθψλ ζαιάκσλ : ηεκ. 2 

 

2.                    Ζιεθηξνκεραλνινγηθέο  Δγθαηαζηάζεηο 

1.  Δπέθηαζε θνχζθαο θαη δηαζχλδεζε κε πθηζηάκελν δίθηπν αεξαγσγψλ : Καη΄ 
απνθνπή  

2.  ηθψληα δαπέδνπ πιαζηηθά κε αλνμείδσηε ζράξα δηαζηάζεσλ 0,111 Υ 0,8 κ. , 
εξγαζίεο πξνζαξκνγήο ζην πθηζηάκελν απνρεηεπηηθφ δίθηπν θαη απνθνκηδή 
κπαδψλ εθηφο ηδξχκαηνο . :  ηεκ. 5 

3.  Φσηηζηηθά ζηεγαλά κε ιακπηήξεο LED , θέξνληα δχν ιακπηήξεο έθαζην , 
κήθνπο 1,5 κ  :  ηεκ. 15 

4.  Ζιεθηξηθή εγθαηάζηαζε θσηηζηηθψλ , κε θαιψδηα εληφο ζσιελψζεσλ ηχπνπ 
Κνπβίδε ή ηζνδχλακεο πνηφηεηαο :  θαη ΄ απνθνπή  

5. Νέεο παξνρέο δχν θνχξλσλ πνπ κεηαθηλνχληαη , κε θαιψδηα εληφο 
ζσιελψζεσλ ηχπνπ Κνπβίδε ή ηζνδχλακεο πνηφηεηαο , ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 
δχν ηνπηθψλ δηαθνπηψλ. : θαη΄ απνθνπή  

6. Έιεγρνο θαη απνμήισζε άρξεζηνπ ειεθηξνινγηθνχ πιηθνχ : θαη΄ απνθνπή  
7. χζηεκα θαηάζβεζεο ηνπηθήο εθαξκνγήο γηα πιαηφ θαη θξηηέδεο , 

ρσξεηηθφηεηαο 12 ιηη. : θαη΄ απνθνπή  
8. χζηεκα θαηάζβεζεο ηνπηθήο εθαξκνγήο ρσξεηηθφηεηαο 9 ιηη. γηα βξαζηήξεο 

θαη θνχξλνπο .: θαη΄ απνθνπή  
9. Μεηαθίλεζε ελφο πθηζηάκελνπ ζεξκνζίθσλα ζε λέα ζέζε 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ κεηαηξνπήο ζσιελψζεσλ θαη ειεθηξηθήο παξνρήο.: 
ηεκ. 1 -  θαη΄ απνθνπή    

10. Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ελφο λένπ ειεθηξηθνχ ζεξκνζίθσλα 80 ιηη. ζην ρψξν 
επεμεξγαζίαο θξεάησλ , ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ζσιελψζεσλ χδξεπζεο θαη 
ζχλδεζε κε ην ππάξρνλ δίθηπν , θαζψο θαη λέα ειεθηξηθή παξνρή απφ ηνλ 
Γεληθφ Πίλαθα κε θαιψδην , κέζα ζε ζσιήλα ηχπνπ Κνπβίδε ή ηζνδχλακεο 
πνηφηεηαο. : ηεκ. 1 – θαη΄ απνθνπή  

11. Νέν δίθηπν θξχνπ θαη δεζηνχ λεξνχ απφ πνιπζηξσκαηηθέο εληνηρηζκέλεο 
ζσιελψζεηο : ηεκ. 1 – θαη΄ απνθνπή  

     

Γ.  Δπηκεηξήζεηο νηθνδνκηθψλ  εξγαζηψλ ( πίλαθεο ) Οη  παξαθάηω επηκεηξήζεηο  
είλαη ελδεηθηηθέο θαη νη ελδηαθεξόκελνη, έρνπλ ηελ ππνρξέωζε λα πξνβνύλ ζηηο 
δηθέο ηνπο  επηκεηξήζεηο 
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Δ.                        Φσηνγξαθίεο  ρψξσλ καγεηξείσλ  

 

Σ.    ΖΜΔΗΩΔΗ : 

 Καηά ηελ θαηαζθεπή ν εξγνιάβνο ζα νξίζεη ηερληθό αζθαιείαο ηνπ έξγνπ , πνπ ζα 
επηβιέπεη ηα κέηξα αζθαιείαο ησλ εξγαηνηερληθώλ ηνπ έξγνπ. Σν πξόζσπν απηό 
ζα έρεη πηζηνπνίεζε σο ηερληθόο αζθαιείαο , γηα νηθνδνκηθά έξγα από ηελ 
αξκόδηα Δεκόζηα ππεξεζία ησλ επηζεσξεηώλ εξγαζίαο.  

 Οη ελδηαθεξόκελνη γηα αλάδνρνη ηνπ έξγνπ ππνρξενύληαη λα βαζίζνπλ ηελ 
πξνζθνξά ηνπο , ζε δηθέο ηνπο επηκεηξήζεηο . 

 

 

                                        ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ   

Ο πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 60.000,00 € 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ 

ην πνζφ απηφ ζπκπεξηιακβάλνληαη , φιεο νη εξγαζίεο πνπ αλαθέξνληαη 

παξαπάλσ , φιεο νη απαηηνχκελεο κηθξνεξγαζίεο , θαζψο θαη φια ηα πιηθά θαη 

κηθξνυιηθά, πνπ πηζαλά απαηηεζνχλ επηηφπνπ γηα ηελ νινθιήξσζή ηνπο , έζησ 

θαη αλ δελ αλαθέξνληαη ξεηά .  

πκπεξηιακβάλεηαη  ην εξγνιαβηθφ φθεινο θαη ηα γεληθά έμνδα εξγνιάβνπ. 

Σνλ εξγνιάβν επίζεο, βαξχλνπλ φιεο νη αζθαιηζηηθέο θαη ινηπέο θξαηήζεηο ππέξ 

ηξίησλ . ( ΔΦΚΑ θιπ.) 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ΄ 

ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΤΜΒΑΖ 

 
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ &  ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ 
ΚΔΝΣΡΟ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΡΟΝΟΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ 

Γηεπζχλζε:   ΣΟΥΑ  5 ΑΜΠΔΛΟΚΖΠΟΗ 

Α.Φ.Μ: 997497021 Γ.Ο.Τ: ΦΤΥΗΚΟΤ Σειέθσλν: 2132031067 Fax: 2106497021 

ΚΑΔ:0863 CPV: 45454100 -5 

ΤΜΒΑΖ   Νν ………/…….. 

ΔΡΓΑΗΔ ΑΝΑΚΑΗΝΗΖ ΚΟΤΕΗΝΑ ΣΟΤ Π.Π.Π.Α-Ζ ΜΖΣΔΡΑ” 

ΣΟΤ Κ.Κ.Π.Π.Α 
 
Αζήλα, ζήκεξα ηελ …………………............. εκέξα …………………   ζηα Γξαθεία ηνπ 
Κέληξνπ Κνηλσληθήο Πξφλνηαο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο, νδφο Σζφρα 5, Σ.Κ.11521-Αζήλα 
κεηαμχ ηνπ ΛΗΒΑΝΟΤ  ΗΩΑΝΝΖ, Πξνέδξνπ Γ/ Κ.Κ.Π.Π. Αηηηθήο, λνκίκνπ 
εθπξνζψπνπ απηνχ ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, θαη ηνπ 
…………………........... ή ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία “ΔΠΩΝΤΜΗΑ ΔΣΑΗΡΔΗΑ” ε 
νπνία εδξεχεη ζηελ ........................................................ κε Α.Φ.Μ. 
……………………………… Γ.Ο.Τ. ……………………..πνπ εθπξνζσπείηαη λφκηκα γηα 
ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζαο απφ ηνλ ........................................................, κε Α.Γ.Σ 
……………. ππφ ηελ ηδηφηεηά ηνπ σο ……………………….…. θαη ε νπνία, ράξηλ 
ζπληνκίαο ζα θαιείηαη  ζην εμήο «Αλάδνρνο», ζπκθσλήζεθαλ θαη έγηλαλ δεθηά ηα 
εμήο: 
 Ύζηεξα απφ ππ΄αξ.  νηθ. ……..   Γηαθήξπμε Πξφρεηξνπ Μεηνδνηηθνχ 
Γηαγσληζκνχ  , θαηαθπξψζεθε ζηνλ Αλάδνρν, κε ηελ ππ' αξηζκ.             Απφθαζε Γ 
/ ΚΚ.Π.Π. Αηηηθήο, νη  Δξγαζίεο αλαθαίληζεο θνπδίλαο ηνπ Π.Π.Π.Α Ζ ΜΖΣΔΡΑ   
Παξαξηήκαηνο ηνπ Κ.Κ.Π.Π.Α (πξνυπνινγηζκνχ 60.000,00€ κε ΦΠΑ  
θαηαθπξσζείζαο δαπάλεο # .................... # €, κε ΦΠΑ 24% φπσο αλαιπηηθά 
αλαθέξεηαη ζηελ  αξηζ. …. / …….. νηθνλνκνηερληθή  Πξνζθνξά ηεο εηαηξείαο, πνπ 
επηζπλάπηνληαη θαη απνηεινχλ εληαίν θείκελν θαη αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο 
ζχκβαζεο, θαζψο θαη φια ηα ππνβαιιφκελα έγγξαθα απφ ηνλ πξνκεζεπηή ζηα 
πιαίζηα ηεο πξφζθιεζεο. Ο αλάδνρνο ζα παξαδψζεη ηα πξντφληα ή/ θαη εθηειέζεη ην 
έξγν φπσο αλαθέξεηαη ζην παξαθάησ άξζξν 
 
 
ΑΡΘΡΟ 1Ο  
ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ  
 
Ζ ζχκβαζε αθνξά  Δξγαζίεο αλαθαίληζεο  θνπδίλαο ηνπ Π.Π.Π.Α Ζ  
“ΜΖΣΔΡΑ” θαη ζα εθηειεζζεί ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο δηαθήξπμεο 
πνπ ζεσξείηαη αλαπφζπαζην κέξνο ηεο ζχκβαζεο, ήηνη: 
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       ΣΔΥΝΗΚΖ  ΔΚΘΔΖ  ΔΡΓΑΗΩΝ 

Α.   ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΔ  ΔΡΓΑΗΔ 

 

11. Απνμειψζεηο  - θαζαηξέζεηο 
 

- Καζαίξεζε πιαθηδίσλ ηνηρνπνηίαο άλεπ πξνζνρήο  
- Απνμήισζε – θαζαίξεζε ςεπδνξνθήο απφ ισξίδεο αινπκηλίνπ θαη κεηαιιηθφ 

ζθειεηφ. 
- Καζαίξεζε βάζεο ζεξκνζίθσλα απφ ζθπξφδεκα (0,80 Υ 0,90  Υ 0,25) (θση. 17) 
- Απνμήισζε  4 καξκάξηλσλ ληπηήξσλ θαη μχιηλσλ πάγθσλ θαη εξκαξίσλ  
- Απνμήισζε εμνπιηζκνχ ζε αρξεζηία ( βξαζηήξαο) (θση. 16). 

 

12. πιινγή – θνξηνεθθφξησζε θαη  κεηαθνξά φισλ ησλ πιηθψλ θαζαηξέζεσλ  
 

13. Δπίζηξσζε ησλ δαπέδσλ κε θεξακηθά πιαθίδηα . 
        

Σα πιαθίδηα λα είλαη 1εο πνηφηεηαο αλπάισηα, αληνρήο ζε απφηξηςε  ΄΄GROUP 4΄΄  

Αληηνιηζζεηηθά , δηαζηάζεσλ ηνπιάρηζηνλ 30 Υ 30 εθ., ρξψκαηνο γθξη, ψζηε ην δάπεδν 

λα ελαξκνλίδεηαη γεληθά κε ηα δάπεδα ηνπ θηηξίνπ. 

Οη αξκνί ζα είλαη 1 ρηι. , ε πιήξσζε ησλ αξκψλ ζα γίλεη κε εηδηθφ πιηθφ πιεξψζεσο 

ζπκβαηφ κε ηα θεξακηθά πιαθίδηα . 

Ζ ηνπνζέηεζε ζα γίλεη πάλσ ζηα παιαηά πιαθίδηα θαη σο εθ ηνχηνπ απαηηείηαη θαηαξρήλ 

ν επηκειήο θαζαξηζκφο ηεο επηθάλεηαο (πηεζηηθφ θαη εηδηθά θαζαξηζηηθά). 

Γηα λα ππάξρεη αζθαιήο επηθφιιεζε πιαθηδίσλ , ζρεηηθά κε ηα θαηλνχξγηα πιαθάθηα, 

πάλσ ζε πθηζηάκελν ππφζηξσκα, ζα πξέπεη πξσηίζησο λα πεξαζηεί φιν ην ππφζηξσκα  

κε Υαιαδηαθφ αζηάξη . Σν Υαιαδηαθφ αζηάξη επεηδή είλαη ξεηηλνχρν , εάλ πεξαζηεί ζηα 

πθηζηάκελα πιαθάθηα , έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα θνιιάεη κε ηέηνην ηξφπν, νχησο ψζηε λα 

δεκηνπξγεί κηα θαηλνχξγηα επηθάλεηα , πάλσ ζηελ νπνία κπνξνχκε λα θνιιήζνπκε ηα 

πιαθάθηα , κε ην πέξαζκα 24 σξψλ.  

Ζ θφιια ε νπνία ζα ρξεζηκνπνηεζεί , γηα ηελ απνθπγή κειινληηθψλ απνθνιιήζεσλ ζα 

είλαη ξεηηλνχρα , εχθακπηε κε ηδηαίηεξα πςειέο ηδηφηεηεο ζπγθφιιεζεο ( θφιια ηχπνπ 

super fix AK ηεο 22 ISOMAT ή ηζνδχλακνπ ηχπνπ απηήο). 

εκείσζε  : Σν δάπεδν πξέπεη λα παξέρεη ηελ δπλαηφηεηα γηα εχθνιν, απνηειεζκαηηθφ  

θαζαξηζκφ θαη απνιχκαλζε. Γηα ην ιφγν απηφ , ε θαηαζθεπή ζηηο ελψζεηο  κεηαμχ 

δαπέδσλ θαη ηνίρσλ , πξέπεη λα είλαη ζπκπαγήο, ρσξίο ηε δεκηνπξγία θελνχ , γηα ηελ 

απνθπγή ζπζζψξεπζεο  ξχπσλ  ή θσιηέο εληφκσλ πγεηνλνκηθήο  ζεκαζίαο , φπσο 

κπξκήγθηα , θαηζαξίδεο θιπ. 

Πξέπεη λα ππάξρνπλ επαξθή επηδαπέδηα ζηθψληα ή θξεάηηα θαη θαηάιιειε θιίζε ηνπ 

δαπέδνπ πξνο απηά. Γηα ηελ απνθπγή – απνηξνπή  εηζφδνπ εληφκσλ ζηα ζηθψληα ή ζηα 

θξεάηηα , ζα γίλεη ρξήζε ζραξψλ κηθξή δηαηνκήο. 
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Σν δάπεδν ζην πιαηχζθαιν δελ επηζηξψλεηαη. 

 

14. Δπέλδπζε ηνίρσλ κε  πιαθίδηα πνξζειάλεο  
 

Λεπθά ή έγρξσκα (ρξψκαηνο γθξη απαινχ ), ζε ζπκθσλία κε ηελ επίβιεςε  θαη 

δηαζηάζεσλ , νη νπνίεο λα ελαξκνλίδνληαη κε ηα πιαθίδηα δαπέδνπ. 

 

15. Καηαζθεπή λέαο ςεπδνξνθήο  
 

Απφ αλζπγξή γπςνζαλίδα ζηελ ζέζε ηεο θαζαηξνχκελεο. Ζ ζηεξέσζε ηεο ζα γίλεη κε 

ζθειεηφ απνηεινχκελν απφ θχξηνπο θαη  δεπηεξεχνληεο δνθνχο . Ζ αλζπγξή γπςνζαλίδα 

πξνηηκάηαη , ιφγσ ηεο πγξαζίαο ζηνλ ρψξν . Σν ραξηί ηνπο πεξηέρεη κπθεηνθηφλν νπζία 

θαη ν ππξήλαο ηνπο είλαη επεμεξγαζκέλνο κε πξφζκηθηα πνπ κεηψλνπλ ζεκαληηθά ηελ 

πδξναπνξξνθεηηθφηεηά ηνπο  (ηχπνπ K712  ηεο KNAUF ή ηζνδχλακνπ πιηθνχ)  

 
16. Θπξίδεο ςεπδνξνθήο γπςνζαλίδαο 
 

ηελ λέα  ςεπδνξνθή  ζα εγθαηαζηαζνχλ θαη ηξεηο λέεο ζπξίδεο  δηαζηάζεσλ  70 Υ 
70  ή  παξαπιήζηαο  , γηα ηελ δηεπθφιπλζε ηεο δηέιεπζεο θαισδηψζεσλ είηε 
ζσιελψζεσλ , φπνηε απηφ ρξεηαζηεί . 
Δπίζεο, ηξεηο λέεο ζπξίδεο γπςνζαλίδαο ζα ηνπνζεηεζνχλ ζηελ επέλδπζε ηεο 
κεζαίαο θπθιηθήο θνιψλαο , ε νπνία ζα θαηαζθεπαζηεί απφ μεξά δφκεζε. ην 
ζεκείν ππάξρνπλ ηξεηο αζθαινδηαθφπηεο ησλ παξαθείκελσλ ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ 
( πιαηφ , θξηηέδεο θιπ.). Ο δηαθφπηεο θσηηζκνχ ζα κεηαθεξζεί θαη ζα ηνπνζεηεζεί , 
πάλσ ζηε λέα επέλδπζε απφ γπςνζαλίδα. 
 

17. Υξσκαηηζκνί  
 
Υξσκαηηζκνί επηθαλεηψλ γπςνζαλίδσλ κε Οηθνινγηθφ Αληηκηθξνβηαθφ ρξψκα . Θα 
γίλεη πξνεηνηκαζία ησλ επηθαλεηψλ κε εθαξκνγή γάδαο ζηηο ζπλαξκνγέο ησλ 
γπςνζαλίδσλ , ζηνθάξηζκα , ηξίςηκν, θαζαξηζκφο ησλ επηθαλεηψλ , αζηάξσκα κε 
πιηθφ έκθξαμεο ησλ πφξσλ ηεο γπςνζαλίδαο (γηα ηελ κείσζε ηεο 
απνξξνθεηηθφηεηάο ηεο) θαη δηάζηξσζε δχν ζηξψζεσλ ρξψκαηνο. 
Υξσκαηηζκνί νξνθψλ θαη ηνηρνπνηηψλ κε Αληηβαθηεξηδηαθφ Οηθνινγηθφ Υξψκα 
πιελφκελν , φπνπ ζηελ παξνχζα θαηάζηαζε είλαη βακκέλεο κε ιαδνκπνγηά . 
 
Όιεο νη επηθάλεηεο ζα ειεγρζνχλ πξνζεθηηθά γηα επηδηνξζψζεηο θαη φπνπ ρξεηαζηεί 
ζα γίλνπλ ηα απαξαίηεηα κεξεκέηηα κε ρξήζε αθξπιηθνχ ζηφθνπ. Δπίζεο ζα 
ζπαηνπιαξηζηνχλ ηα κεξεκέηηα πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηηο εξγαζίεο κε αθξπιηθφ 
ζηφθν, ν νπνίνο ζα έρεη άξηζηε πξφζθπζε κε ην ππφζηξσκα θαη κεγάιε αληνρή ζηα 
ζθαζίκαηα , πξνζδίδνληαο κηα ιεία θαη αλζεθηηθή επηθάλεηα ρσξίο αηέιεηεο , ηθαλή λα 
δερηεί θαηάιιεια ην ππφζηξσκα βάζεσο θαη ην ρξψκα. 
Ζ εξγαζία απηή ζα νινθιεξσζεί κε εμνκάιπλζε ησλ επηθαλεηψλ κε ηξηβίδη γηα ηελ 
επίηεπμε απνιχησο ιείαο επηθάλεηαο. Θα ηξηθηεί φιε ε επηθάλεηα , ψζηε λα 
θαζαξηζηνχλ απφ ηηο ζθφλεο θαπλίιεο , κνχρια θιπ. Μεηά ην ηξίςηκν νη επηθάλεηεο 
ηνίρσλ θαη νξνθψλ ζα θαζαξηζηνχλ απφ ηηο ζθφλεο θαη ζα πεξαζηνχλ κε αθξπιηθφ 
αζηάξη , άνζκν κε ηζρπξή πξφζθπζε θαη κεγάιε δηεηζδπηηθφηεηα , θηιηθφ ζην ρξήζηε 
θαη ζην πεξηβάιινλ. 
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Θα πεξαζηνχλ δχν ζηξψζεηο ρξψκαηνο ιεπθφ γηα ηηο νξνθέο θαη ιεπθφ απαιφ 
έγρξσκν γηα ηηο ηνηρνπνηίεο αλαιφγσο ηνπ ρξψκαηνο ησλ πιαθηδίσλ ηνίρνπ ( ζε 
απφρξσζε επηινγήο ηεο επίβιεςεο).  
Όπνπ απαηηείηαη ζα πεξαζηνχλ ηφζεο επί πιένλ ζηξψζεηο , φζεο ρξεηάδεηαη ψζηε ην 
απνηέιεζκα ησλ ηειηθψλ ρξσκαηηζκψλ λα είλαη νκνηνγελέο. 
ε θάζε πεξίπησζε ηα ρξψκαηα ζα πξέπεη λα έρνπλ κεγάιε θαιππηηθφηεηα , 
δίλνληαο κηα ιεία επηθάλεηα κε αληνρή ζην πιχζηκν θαη ηα ήπηα θαζαξηζηηθά 
 ( ην ρξψκα ζα παξακέλεη ζηαζεξφ). 
Σα πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα είλαη άξηζηεο πνηφηεηαο, ζπκβαηά κε ην 
ππάξρνλ πιηθφ ππνζηξψκαηνο ηεο θάζε επηθάλεηαο θαη ζα πξνέξρνληαη απφ ην ίδην 
εξγνζηάζην παξαγσγήο. 
Υξσκαηηζκφο ησλ θαλαιηψλ εμαεξηζκνχ : ηα θαλάιηα εμαεξηζκνχ ζα ππνζηνχλ ηελ 
ίδηα επεμεξγαζία , φπσο νη ρξσκαηηζκνί ηνίρσλ θαη νξνθψλ. 
 

18. Νεξνρχηεο θαη εξκάξηα  
 
ην ρψξν επεμεξγαζίαο θξεαηηθψλ ζα απνμεισζνχλ νη καξκάξηλνη λεξνρχηεο θαη ηα 
μχιηλα εξκάξηα θαη ζα ηνπνζεηεζεί λεξνρχηεο ΗΝΟΥ κε δηπιή γνχξλα κε δηαζηάζεηο 
0,56 Υ 0,56 Υ 0,34 θαη επηδαπέδηα εξκάξηα . 
Δπίζεο, ζα ηνπνζεηεζεί ιαληδάθη επίηνηρν κε βαιβίδα γνλάηνπ γηα ην πιχζηκν ρεξηψλ 
ηνπ πξνζσπηθνχ. 
ην ρψξν επεμεξγαζίαο ιαραληθψλ , ν λεξνρχηεο είλαη ΗΝΟΥ κε δηπιή γνχξλα θαη ηα 
εξκάξηα  είλαη ΗΝΟΥ επίζεο.  Απηά ζα πξέπεη λα απνμεισζνχλ , λα γίλνπλ νη 
πξνβιεπφκελεο εξγαζίεο θαη λα επαλαηνπνζεηεζνχλ ζηελ ζέζε ηνπο. 
Τπάξρεη επί πιένλ έλαο καξκάξηλνο λεξνρχηεο, ν νπνίνο ζα απνμεισζεί θαη ζηελ 
ζέζε ηνπ ζα ηνπνζεηεζεί ιαληδάθη επίηνηρν κε βαιβίδα γνλάηνπ γηα ην πιχζηκν 
ρεξηψλ ηνπ πξνζσπηθνχ . 
ηελ ιάληδα ηνπ καγεηξείνπ ν λεξνρχηεο θαη ηα επηδαπέδηα εξκάξηα είλαη ΗΝΟΥ. 
ηνλ βνεζεηηθφ ρψξν πξσηλνχ ν λεξνρχηεο είλαη καξκάξηλνο θαη ηα εξκάξηα μχιηλα. 
Θα απνμεισζεί ν καξκάξηλνο λεξνρχηεο θαη ηα μχιηλα εξκάξηα θαη ζα ηνπνζεηεζεί 
λεξνρχηεο ΗΝΟΥ κε κηα γνχξλα θαη επηδαπέδηα εξκάξηα.  
 

19. Δπέλδπζε κε γπςνζαλίδα  
 
Με δηπιή γπςνζαλίδα θαη πιαθάθη ζα επελδπζεί ην θπθιηθφ ππνζηχισκα (θση. 18), 
πνπ βξίζθεηαη ελ κέζσ ησλ ζπζθεπψλ καγεηξέκαηνο , ψζηε λα κπνξεί λα θαζαξίδεηαη 
θαη λα απνιπκαίλεηαη .  
ηηο ζέζεηο πνπ βξίζθεηαη ην δηαθνπηηθφ πιηθφ, ζα ηνπνζεηεζνχλ αλνηγφκελεο ζπξίδεο 
δηαζηάζεσλ  50 Υ 60 εθ. ή παξφκνηαο , γηα ηνλ ρεηξηζκφ ησλ δηαθνπηψλ (3 ηεκ. ) . 
 

20.  Κνπθψκαηα  
 
Αληηθαηάζηαζε ησλ παιαηψλ θζαξκέλσλ μχιηλσλ εζσηεξηθψλ θνπθσκάησλ θαη ηνπ 

εμσηεξηθνχ ζην ρψξν απνζήθεπζεο ηξνθίκσλ (θση. 13) κε λέα αινπκηλίνπ 

ειεθηξνζηαηηθήο βαθήο . ην εμσηεξηθφ θνχθσκα ζα ηνπνζεηεζεί θαη ζήηα. 

Σα παξάζπξα θαη νη πφξηεο λα είλαη θαηά πξνηίκεζε ιείαο επηθάλεηαο, ψζηε λα 

κπνξνχλ λα θαζαξίδνληαη απνηειεζκαηηθά . Σα πφκνια πξέπεη λα είλαη απιήο 

θαηαζθεπήο , ρσξίο ραξάμεηο ή αλάγιπθα ,ψζηε λα κελ ζπγθξαηνχληαη ξχπνη.  

 

ΚΟΤΦΩΜΑΣΑ  ΠΡΟ  ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ 

Εζσηεξηθά θνπθώκαηα 
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     Πφξηα 0,90 Υ 2,10 ρσξίο παινζηάζην  

     Πφξηα 0,80 Υ 2,10 ρσξίο παινζηάζην 

     Πφξηα 0,70 Υ 1,60 ρσξίο παινζηάζην 

     Πφξηα 1,00 Υ 2,10 κε παινζηάζην 

     Παξάζπξν 1,10 Υ 1,20  

      Εμσηεξηθό θνύθσκα 

     Παξάζπξν 2,10 Υ 0,80  

 

 

Β.                  ΖΛΔΚΣΡΟΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ 

 

9. Τδξαπιηθή εγθαηάζηαζε  
 

Οη  παξνχζεο  ζσιελψζεηο  χδξεπζεο  είλαη  απφ  ραιθφ  θαη  πεξλάλε εμσηεξηθά  

ησλ  ηνίρσλ  θαη  ησλ  πιαθηδίσλ   (θση.2,3,10 )  θαη  εθηφο  απφ  ην ζέκα  αηζζεηηθήο  

επλννχλ  θαη  ηε  ζπζζψξεπζε  ζθφλεο.  

Θα  γίλεη  ε αληηθαηάζηαζε  ησλ  ζσιελψζεσλ  χδξεπζεο  κε πνιπζηξσκαηηθέο  

ζσιελψζεηο  ηχπνπ  VALSIR  ή  παξνκνίσλ, ελζσκαησκέλνπο  πιένλ  εληφο  ηεο  

ηνηρνπνηίαο. 

πγθεθξηκέλα νη εκθαλείο  ζσιελψζεηο  νη νπνίεο βξίζθνληαη ζηελ πεξηνρή ηνπ 

ρψξνπ ησλ θξεάησλ θαη ησλ ιαραληθψλ , ζα απνμεισζνχλ θαη ζα αληηθαηαζηαζνχλ  

κε  λέεο  ζσιελψζεηο , απφ  πνιπζηξσκαηηθή  ζσιήλα πιήξσο  εληνηρηζκέλεο ,  

αθνχ  πξψηα γίλεη ε απνμήισζε ησλ πιαθηδίσλ ηνίρνπ. 

Οη  ζσιελψζεηο  ζα  απνθνπνχλ απφ ην ζεκείν  εηζφδνπ ζηνλ ρψξν θξεάησλ θαη  ζα  

ζπλερίζνπλ ηνπνζεηεκέλεο εληφο ηεο ηνηρνπνηίαο   κε πνιπζηξσκαηηθέο  

ζσιελψζεηο.  

Σπρφλ ζσιελψζεηο  νη  νπνίεο  είλαη  ζε  αρξεζηία  ζα  ηαπσζνχλ (πρ ζσιήλσζε  

αλαθπθινθνξίαο ). 

ηελ πεξηνρή  ηνπ ρψξνπ  επεμεξγαζίαο  θξεάησλ , ζα  ηνπνζεηεζεί λένο ειεθηξηθφο  

ζεξκνζίθσλαο   ρσξεηηθφηεηαο  80 lit.  θαηάιιεινο   γηα  νξηδφληηα  επίηνηρε  

ηνπνζέηεζε. 

Ο ζεξκνζίθσλαο ζα εμππεξεηεί ηηο ιάληδεο  ηνπ ρψξνπ θξεάησλ θαη ηνπ ρψξνπ  ησλ  

ιαραληθψλ , νη  νπνίεο  κέρξη ηψξα ζηεξνχληαη  δεζηνχ  λεξνχ . 

Θα ζπλδεζεί πδξαπιηθά  κε ην λέν δίθηπν ζσιελψζεσλ θαη ειεθηξνινγηθά απφ  

παιαηά  ειεθηξηθή  παξνρή  αλεκηζηήξα  πνπ  βξίζθεηαη  ζηελ πεξηνρή ηνπ  

παξαζχξνπ  ηνπ  ρψξνπ . ε  πεξίπησζε  θαηά  ηελ  νπνία ε παξνρή απηή δελ  είλαη  
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3 Υ 2,5 η.ρ. , ηφηε  ζα  θαηαζθεπαζηεί  λέα  παξνρή  απεπζείαο  απφ ηνλ  Γεληθφ  

Πίλαθα , κε  θαιψδην 3 Υ 2,5 η.ρ., ηνπνζεηεκέλν κέζα ζε πιαζηηθφ  ζσιήλα  θαη  ζε 

φιε  ηνπ  ηε  δηαδξνκή  εληνηρηζκέλν. 

 Ζ  ζσιήλσζε  ηνπ  ζεξκνχ  λεξνχ  πνπ ζα  μεθηλά  απφ  ηνλ  λέν  ζεξκνζίθσλα  ζα  

είλαη κνλσκέλε . 

Αληηθαηάζηαζε  θαη  εληνηρηζκφο , ζα  γίλεη  επίζεο  ζηηο  ζσιελψζεηο, νη νπνίεο  

βξίζθνληαη  ζηε  δπηηθή  πιεπξά ηνπ  ρψξνπ  ζηελ πεξηνρή ηεο ιάληδαο. 

Ο  πθηζηάκελνο  ζεξκνζίθσλαο  (θση.17), ζα κεηαθηλεζεί θαη ζα ηνπνζεηεζεί ζηελ 

γσλία ηνπ ρψξνπ, πάλσ απφ ηελ ιάληδα . 

Ζ ειεθηξνινγηθή παξνρή ζα κεηαθηλεζεί θαη΄ αληηζηνηρία, αιιά θαη ε θαισδίσζε  ζα  

είλαη  θαη απηή εληνηρηζκέλε θαη εληφο πιαζηηθψλ ζσιελψζεσλ.   

 

10. Δπέθηαζε Φνχζθαο θαη δηαζχλδεζε κε πθηζηάκελν δίθηπν αεξαγσγψλ  
 

Δπέθηαζε ηεο πθηζηάκελεο θνχζθαο ησλ βξαζηήξσλ . ψζηε λα θαιχςεη ηνλ 

εμαεξηζκφ ησλ θνχξλσλ ζηελ λέα ζέζε ηνπο. 

Αθξηβψο ζηηο ίδηεο δηαζηάζεηο κε ηε πθηζηάκελε θνχζθα ζα γίλεη επέθηαζε , ψζηε λα 

πεξηιακβάλεη ηνπο δχν θνχξλνπο πνπ ζα κεηαθηλεζνχλ εθεί. 

Σν λέν ηκήκα ηεο θνχζθαο , πνπ ζα έρεη ηηο ίδηεο δηαζηάζεηο θαη ζρήκα κε ηελ 

ππάξρνπζα , ζα ζπλδεζεί κε ηνλ παξαθείκελν πθηζηάκελν αεξαγσγφ , κε ηκήκα 

αεξαγσγνχ αλάινγσλ δηαζηάζεσλ κε ηνπο  ππφινηπνπο ππάξρνληεο , απφ 

γαιβαληζκέλε ιακαξίλα νξζνγσληθήο δηαηνκήο. ε θακία  πεξίπησζε δελ ζα 

ρξεζηκνπνηεζεί  εχθακπηνο αεξαγσγφο. 

 

 

11. ηθψληα απνξξνήο δαπέδνπ  
  

     ηα ζεκεία  ηα νπνία  βξίζθνληαη  πάλσ  απφ  πθηζηάκελν  απνρεηεπηηθφ αγσγφ , 

ζα ηνπνζεηεζνχλ  πιαζηηθά  γξακκηθά  ζηθψληα  ληνπδηέξαο, κε ζράξα απφ 

αλνμείδσην ράιπβα  SS304, κήθνπο  80 εθαη.  θαη πιάηνπο 11,1 εθαη. ή παξαπιήζην 

θαη κε έμνδν Φ 50 ρηι. ( ελδεηθηηθφο ηχπνο ΣΔΜΠ ή ηζνδχλακνο ). 

ην εθάζηνηε ζεκείν ζα γίλεη απνθάιπςε ηεο ππάξρνπζαο ζσιήλσζεο 

απνρέηεπζεο θαη ζα γίλεη πξνζαξκνγή ηνπ λένπ ζηθσλίνπ ζηελ παξαπιήζηα πεξηνρή 

, κε ή ρσξίο πιαζηηθά εμαξηήκαηα .  

Θα γίλεη πιήξεο απνθνκηδή καδψλ εθηφο ηδξχκαηνο. 

εκείσζε : Σα ζεκεία ζηα νπνία ζα γίλεη ε εθαξκνγή ησλ παξαπάλσ είλαη, νη 

ρψξνη επεμεξγαζίαο θξεάησλ θαη ιαραληθψλ , ν ρψξνο κπξνζηά απφ ηνπο 
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βξαζηήξεο  θαη  ηνπο  λένπο  θνχξλνπο , νη νπνίνη ζα κεηαθεξζνχλ εθεί θαη ν ρψξνο 

κπξνζηά απφ ηελ ιάληδα ζην δπηηθφ ηκήκα ηνπ ρψξνπ. 

 

 

12. Φσηηζηηθά ζηεγαλά κε ιακπηήξεο  LED 
    

 ηα  ζεκεία  ηα νπνία  ζα  ππνδεηρηνχλ  απφ  ηελ  επίβιεςε , ζα  ηνπνζεηεζνχλ  15 

ηεκ.  λέα  θσηηζηηθά  ζψκαηα , ζηεγαλά  θέξνληα δχν ιάκπεο  LED T8   έθαζην  

κήθνπο 1,5 κ , ελδεηθηηθνχ  ηχπνπ  ΔΛΔΚΜΑΝ ή  PHILIPS ή  ηζνδχλακνπ  ηχπνπ. 

 

 

13. Ζιεθηξηθή εγθαηάζηαζε θσηηζηηθψλ  
   

Σα λέα θσηηζηηθά ζα ηξνθνδνηεζνχλ απφ ηηο  πιεζηέζηεξεο  παξνρέο θσηηζκνχ. 

Δάλ ρξεηαζηεί λα γίλεη επέθηαζε ησλ ηξνθνδνηηθψλ γξακκψλ , ζα γίλεη κε λέεο 

θαισδηψζεηο , ηνπνζεηεκέλεο εληφο ζσιελψζεσλ ηχπνπ ΚΟΤΒΗΓΖ  ή  ηζνδχλακνπ  

ηχπνπ. ηελ  πεξίπησζε απηή  νη  λέεο θαισδηψζεηο , γηα ηα κέξε  εθηφο 

ςεπδνξνθήο , ζα είλαη θαη εληνηρηζκέλεο . 

 

 

14. Νέεο παξνρέο 
 

Θα θαηαζθεπαζηνχλ  δχν λέεο  παξνρέο γηα ηνπο δχν θνχξλνπο  πνπ  ζα 

κεηαθηλεζνχλ  , κε θαιψδηα ηχπνπ  ΝΤΜ , εληφο ζσιελψζεσλ ηχπνπ ΚΟΤΒΗΓΖ  ή  

ηζνδχλακεο  πνηφηεηαο , ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη δχν ηνπηθψλ  

αζθαιηνδηαθνπηψλ ζηελ ζέζε ζηελ νπνία ζα κεηαθηλεζνχλ νη δχν θνχξλνη . Σα  

θαιψδηα  ζα  είλαη  απεπζείαο  απφ  ηνλ  Γεληθφ  Πίλαθα  θαη γηα φζν κέξνο ηνπο δελ 

δηέξρεηαη απφ ηελ ςεπδνξνθή , ζα  είλαη ρσλεπηά εληφο  ηεο  ηνηρνπνηίαο θαη εληφο 

ζσιήλσλ . Δληφο ζσιήλσλ, σο αξρηθά αλαθέξεηαη ζα είλαη θαη ηα κέξε ηα νπνία ζα 

δηέξρνληαη απφ ηελ ςεπδνξνθή  . Οη δηαηνκέο ησλ θαισδίσλ ζα είλαη ζε αλαινγία κε 

ηελ ηζρχ ησλ δχν θνχξλσλ.   

 

 

15. πζηήκαηα θαηάζβεζεο ηνπηθήο εθαξκνγήο  
 

Μέζα ζηηο ρνάλεο απαγσγήο νζκψλ ( θνχζθεο ), ζα εγθαηαζηαζεί απφ έλα ζχζηεκα 

ππξφζβεζεο ηνπηθήο εθαξκνγήο κε θαηαζβεζηηθφ πιηθφ wet chemical. 
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Σν πξψην ζχζηεκα ρσξεηηθφηεηαο 12 ιίηξσλ ζα ηνπνζεηεζεί πάλσ απφ ηηο θαπηέο 

ζπζθεπέο πιαηφ θαη θξηηέδεο. 

Σν δεχηεξν ζχζηεκα ρσξεηηθφηεηαο 9 ιίηξσλ , ζα ηνπνζεηεζεί πάλσ απφ ηνπο 

θνχξλνπο θαη ηνπο βξαζηήξεο . 

Ζ κειέηε, πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ησλ ζπζηεκάησλ ζα γίλεη απφ εμεηδηθεπκέλε  

εηαηξεία  ππξνζβεζηηθψλ  εηδψλ . 

Ζ εηαηξεία πξνκήζεηαο  ηνπ πιηθνχ , ζα κειεηήζεη ηα ζεκεία πνπ πξέπεη λα 

ηνπνζεηεζνχλ  ηα  sprinklers  θαη  ζηελ  ζπλέρεηα ζα γίλεη ε ηνπνζέηεζε.  

16. Απνμήισζε άρξεζηνπ Ζιεθηξνινγηθνχ πιηθνχ 
 

Θα  δηελεξγεζεί  έξεπλα απφ ηνλ εξγνιάβν , ζε  ζπλελλφεζε  θαη  κε ηελ ζχκθσλε 

γλψκε θαη ηεο  επίβιεςεο  , γηα  λα  δηαπηζησζεί άρξεζην  ειεθηξνινγηθφ πιηθφ θαη 

άρξεζηεο  θαισδηψζεηο ( ηνπηθνί δηαθφπηεο κεραλεκάησλ είηε θσηηζκνχ , ηνπηθνί 

αζθαινδηαθφπηεο – αζθαιναπνδεχθηεο  θιπ). 

Σα πιηθά  απηά ζα απνζπλδεζνχλ απφ ηνλ Γεληθφ Πίλαθα είηε απφ ηνπηθνχο 

ππνπίλαθεο , ζα απνμεισζνχλ θαη ζα απνκαθξπλζνχλ απφ ην ρψξν ηνπ ηδξχκαηνο. 

Φσηηζηηθά ηχπνπ αξκαηνχξαο πνπ βξίζθνληαη ηνπνζεηεκέλα ζε δηάθνξα ζεκεία  ζε  

φινπο  ηνπο  ρψξνπο  ησλ  καγεηξείσλ  θαη πνπ πιένλ κε ηελ ηνπνζέηεζε ησλ λέσλ 

ζηεγαλψλ θσηηζηηθψλ νξνθήο , δελ είλαη φια απαξαίηεηα . 

 

Γ.             Πίλαθαο  πλνπηηθφο ησλ Δξγαζηψλ  θαη  Δπηκεηξήζεηο  

 

    Οη  παξαθάηω επηκεηξήζεηο  είλαη ελδεηθηηθέο θαη νη ελδηαθεξόκελνη, έρνπλ ηελ 

ππνρξέωζε λα πξνβνύλ ζηηο δηθέο ηνπο  επηκεηξήζεηο , ζύκθωλα κε ηηο εξγαζίεο 

νη νπνίεο πεξηγξάθνληαη ζηελ παξνύζα Τερληθή Έθζεζε, πξνθεηκέλνπ  λα  

θαηαζέζνπλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο  

 

  1.                              Οηθνδνκηθέο εξγαζίεο 

 

17. Καζαίξεζε  πιαθηδίσλ ηνίρσλ , ρσξίο λα θαηαβάιιεηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή , γηα ηελ 
εμαγσγή αθέξαησλ πιαθψλ :          155 m2   

18. Απνμήισζε - θαζαίξεζε ςεπδνξνθήο απφ ισξίδεο αινπκηλίνπ θαη κεηαιιηθφ  
ζθειεηφ :   52 m2   

19. Καζαηξέζεηο – απνμειψζεηο , βάζεο απφ ζθπξφδεκα κε εθαξκνγή ζχλεζσλ 
κεζφδσλ  θαζαίξεζεο , μχιηλσλ εξκαξίσλ θαη πάγθσλ , καξκάξηλσλ λεξνρπηψλ , 
εμνπιηζκνχ (βξαζηήξαο ζε αρξεζηία )θιπ.  : ηεκ. 1 ( θαη΄ απνθνπή ) 

20. πιινγή , θνξηνεθθφξησζε θαη απνκάθξπλζε πξντφλησλ θαζαίξεζεο : ηεκ. 1 – 
θαη΄ απνθνπή  

21. Δπηζηξψζεηο δαπέδσλ κε θεξακηθά αληηνιηζζεξά πιαθίδηα GROUP 4, δηαζηάζεσλ  
30 Υ 30 cm :   128 m2 
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22. νβαηεπηά:     22 κ.κ.   
23. Δπελδχζεηο ηνίρσλ κε λέα εθπαισκέλα πιαθίδηα , ιεπθά  ή  έγρξσκα   ; 160  m2  
24. Καηαζθεπή ςεπδνξνθήο απφ αλζπγξή γπςνζαλίδα :  52 m2  
25. Δπέλδπζε θπθιηθνχ ππνζηπιψκαηνο , κε   δηπιή  γπςνζαλίδα  :  10 m2 
26.  Θπξίδεο γπςνζαλίδαο δηαθφξσλ δηαζηάζεσλ , ηνπνζεηεκέλεο κπξνζηά απφ 

πξηδνδηαθνπηηθφ πιηθφ ζπζθεπψλ ή ςεπδνξνθήο : ηεκ. 6 
27. Υξσκαηηζκνί επηθαλεηψλ γπςνζαλίδαο κε νηθνινγηθή αληηβαθηεξηδηαθή βαθή :  52 

m2 
28. Υξσκαηηζκνί θαλαιηψλ κε νηθνινγηθή αληηβαθηεξηδηαθή βαθή :  ηεκ. 2 
29.  Υξσκαηηζκνί νξνθψλ θαη ηνηρνπνηηψλ κε νηθνινγηθή αληηβαθηεξηδηαθή βαθή  
( επί επηθαλεηψλ κε ιαδνκπνγηά ) :   302 m2  

30.  Απνμήισζε θαη απνκάθξπλζε μχιηλσλ θνπθσκάησλ θαη θαηαζθεπή λέσλ απφ 
ειεθηξνζηαηηθφ βακκέλν αινπκίλην  :  9,7 m2   

31.  ήηα  εμσηεξηθνχ  θνπθψκαηνο  : 1,68 m2   
32.  Πφξηεο ςπθηηθψλ ζαιάκσλ : ηεκ. 2 

 

 

2.                    Ζιεθηξνκεραλνινγηθέο  Δγθαηαζηάζεηο 

 

12.  Δπέθηαζε θνχζθαο θαη δηαζχλδεζε κε πθηζηάκελν δίθηπν αεξαγσγψλ : Καη΄ 
απνθνπή  

13.  ηθψληα δαπέδνπ πιαζηηθά κε αλνμείδσηε ζράξα δηαζηάζεσλ 0,111 Υ 0,8 κ. , 
εξγαζίεο πξνζαξκνγήο ζην πθηζηάκελν απνρεηεπηηθφ δίθηπν θαη απνθνκηδή 
κπαδψλ εθηφο ηδξχκαηνο . :  ηεκ. 5 

14.  Φσηηζηηθά ζηεγαλά κε ιακπηήξεο LED , θέξνληα δχν ιακπηήξεο έθαζην , 
κήθνπο 1,5 κ  :  ηεκ. 15 

15.  Ζιεθηξηθή εγθαηάζηαζε θσηηζηηθψλ , κε θαιψδηα εληφο ζσιελψζεσλ ηχπνπ 
Κνπβίδε ή ηζνδχλακεο πνηφηεηαο :  θαη ΄ απνθνπή  

16. Νέεο παξνρέο δχν θνχξλσλ πνπ κεηαθηλνχληαη , κε θαιψδηα εληφο 
ζσιελψζεσλ ηχπνπ Κνπβίδε ή ηζνδχλακεο πνηφηεηαο , ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 
δχν ηνπηθψλ δηαθνπηψλ. : θαη΄ απνθνπή  

17. Έιεγρνο θαη απνμήισζε άρξεζηνπ ειεθηξνινγηθνχ πιηθνχ : θαη΄ απνθνπή  
18. χζηεκα θαηάζβεζεο ηνπηθήο εθαξκνγήο γηα πιαηφ θαη θξηηέδεο , 

ρσξεηηθφηεηαο 12 ιηη. : θαη΄ απνθνπή  
19. χζηεκα θαηάζβεζεο ηνπηθήο εθαξκνγήο ρσξεηηθφηεηαο 9 ιηη. γηα βξαζηήξεο 

θαη θνχξλνπο .: θαη΄ απνθνπή  
20. Μεηαθίλεζε ελφο πθηζηάκελνπ ζεξκνζίθσλα ζε λέα ζέζε 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ κεηαηξνπήο ζσιελψζεσλ θαη ειεθηξηθήο παξνρήο.: 
ηεκ. 1 -  θαη΄ απνθνπή    

21. Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ελφο λένπ ειεθηξηθνχ ζεξκνζίθσλα 80 ιηη. ζην ρψξν 
επεμεξγαζίαο θξεάησλ , ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ζσιελψζεσλ χδξεπζεο θαη 
ζχλδεζε κε ην ππάξρνλ δίθηπν , θαζψο θαη λέα ειεθηξηθή παξνρή απφ ηνλ 
Γεληθφ Πίλαθα κε θαιψδην , κέζα ζε ζσιήλα ηχπνπ Κνπβίδε ή ηζνδχλακεο 
πνηφηεηαο. : ηεκ. 1 – θαη΄ απνθνπή  

22. Νέν δίθηπν θξχνπ θαη δεζηνχ λεξνχ απφ πνιπζηξσκαηηθέο εληνηρηζκέλεο 
ζσιελψζεηο : ηεκ. 1 – θαη΄ απνθνπή  

     

Γ.  Δπηκεηξήζεηο νηθνδνκηθψλ  εξγαζηψλ ( πίλαθεο ) Οη  παξαθάηω επηκεηξήζεηο  

είλαη ελδεηθηηθέο θαη νη ελδηαθεξόκελνη, έρνπλ ηελ ππνρξέωζε λα πξνβνύλ ζηηο 
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δηθέο ηνπο  επηκεηξήζεηο 
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Ε.                        Φωτογραφίεσ  χώρων μαγειρείων  

 

ΑΔΑ: Ω2ΩΥΟΞΧ1-ΨΤ4





Σελ. 50 από 77 
 

Σ.    ΖΜΔΗΩΔΗ : 

 Καηά ηελ θαηαζθεπή ν εξγνιάβνο ζα νξίζεη ηερληθό αζθαιείαο ηνπ έξγνπ , πνπ ζα 
επηβιέπεη ηα κέηξα αζθαιείαο ησλ εξγαηνηερληθώλ ηνπ έξγνπ. Σν πξόζσπν απηό 
ζα έρεη πηζηνπνίεζε σο ηερληθόο αζθαιείαο , γηα νηθνδνκηθά έξγα από ηελ 
αξκόδηα Δεκόζηα ππεξεζία ησλ επηζεσξεηώλ εξγαζίαο.  

 Οη ελδηαθεξόκελνη γηα αλάδνρνη ηνπ έξγνπ ππνρξενύληαη λα βαζίζνπλ ηελ 
πξνζθνξά ηνπο , ζε δηθέο ηνπο επηκεηξήζεηο . 

 

 

                                        ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ   

 

Ο πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 60.000,00 € 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ  

ην πνζφ απηφ ζπκπεξηιακβάλνληαη , φιεο νη εξγαζίεο πνπ αλαθέξνληαη 

παξαπάλσ , φιεο νη απαηηνχκελεο κηθξνεξγαζίεο , θαζψο θαη φια ηα πιηθά θαη 

κηθξνυιηθά, πνπ πηζαλά απαηηεζνχλ επηηφπνπ γηα ηελ νινθιήξσζή ηνπο , έζησ 

θαη αλ δελ αλαθέξνληαη ξεηά .  

πκπεξηιακβάλεηαη  ην εξγνιαβηθφ φθεινο θαη ηα γεληθά έμνδα εξγνιάβνπ. 

Σνλ εξγνιάβν επίζεο, βαξχλνπλ φιεο νη αζθαιηζηηθέο θαη ινηπέο θξαηήζεηο ππέξ 

ηξίησλ . ( ΔΦΚΑ θιπ.) 

 
                              

ΑΡΘΡΟ 2Ο  
ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΤΜΒΑΖ - ΤΜΒΑΣΗΚΟ ΥΡΟΝΟ ΔΡΓΑΗΩΝ. 
 
Ο ζπκβαηηθφο ρξφλνο ησλ εξγαζηψλ ηνπ Αλαδφρνπ ζα αξρίδεη απφ ηελ ππνγξαθή 
ηεο παξνχζεο, ε δε δηάξθεηά  ηνπ νξίδεηαη έσο ηηο 26/02/2021. 
  
 
ΑΡΘΡΟ 3Ο  
ΔΓΓΤΖΖ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ ΤΜΒΑΖ & ΚΑΛΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ (άξζξν 72 
ηνπ λ.4412/16). 
 
Ο Αλάδνρνο  εγγπάηαη ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο θαη  ησλ 
παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ηνπ γηα δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ δψδεθα   (12) κήλεο απφ ηελ 
νξηζηηθή πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή ηνπ έξγνπ. 
Ζ εγγχεζε θαιχπηεη ην Κ.Κ.Π.Π.Α. ζε πεξίπησζε αζπκθσλίαο σο πξνο ηα 
ζπκθσλεζέληα κε βάζε ηελ πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ θαη ηηο ηερληθέο Πξνδηαγξαθέο 
ησλ εξγαζηψλ. 
Δθφζνλ δηαπηζησζνχλ νη σο άλσ αζηνρίεο ή/θαη βιάβεο ή/θαη αζπκθσλίεο, ν 
Αλάδνρνο νθείιεη απξνθάζηζηα θαη ρσξίο θακία νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ηνπ 
Κ.Κ.Π.Π.Α. λα απνθαζηζηά ελ κέξεη ή θαη  ζην ζχλνιν ηηο απαηηνχκελνο εξγαζίεο 
ε θάζε πεξίπησζε ην Κ.Κ.Π.Π.Α. δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα απνθαζηζηά ηηο απφ 
ππαηηηφηεηα ηνπ Αλαδφρνπ αζηνρίεο θαη βιάβεο κε άιια ζπλεξγεία, ζε βάξνο ηνπ θαη 
γηα ινγαξηαζκφ ηνπ, εθφζνλ ν ίδηνο δπζηξνπήζεη ή ακειήζεη γηα ηελ απνθαηάζηαζή 
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ηνπο θαη παξέιζεη άθαξπε ε εχινγε πξνζεζκία απνθαηάζηαζεο, πνπ ζα ηνπ έρεη δνζεί 
έγγξαθα. 
 
ΑΡΘΡΟ 4Ο 
ΠΑΡΑΓΟΖ – ΠΑΡΑΛΑΒΖ - ΜΔΣΡΑ ΑΦΑΛΔΗΑ 
 
Α. Παξάδνζε ησλ ππεξεζηψλ / εξγαζηψλ 
1. Ζ εθηέιεζε θαη νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ ζα γίλεη κε έμνδα θαη επζχλε ηνπ 

αλαδφρνπ κέζα ζε ρξνληθφ φξην έσο ηηο 26/02/2021 απφ ηελ ππνγξαθή ηεο 
παξνχζεο φπνπ ζεσξείηαη εκέξα έλαξμεο εξγαζηψλ  

2. ε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη νπνηνδήπνηε θψιπκα ζηηο εξγαζίεο ν αλάδνρνο είλαη 
αλαγθαζκέλνο λα ελεκεξψζεη άκεζα εγγξάθσο ηελ Γηνίθεζε ηνπ Κ.Κ.Π.Π.Α. ηνπο 
ιφγνπο πνπ εκπνδίδνπλ ηελ εθηέιεζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ 
πξνθεηκέλνπ λα ηνπ δνζεί ε αλαγθαία επηπιένλ παξάηαζε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ. 
Οπνηαδήπνηε ππέξβαζε ηεο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ κε 
απνθιεηζηηθή επζχλε ηνπ αλαδφρνπ  ζπλεπάγεηαη απηνδίθαηε επηβνιή πνηληθήο 
ξήηξαο ζε βάξνο ηνπ, βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν.4412/16. ε πεξίπησζε 
αλσηέξαο βίαο, ε απφδεημε ηεο βαξχλεη ηνλ αλάδνρν, ν νπνίνο ππνρξενχηαη 
έγγξαθα λα αλαθέξεη ηνπο ιφγνπο νη νπνίνη ηελ δεκηνχξγεζαλ κέζα ζε 10 κέξεο 
απφ ηφηε πνπ άξρηζε. 

 
 Β. Μέηξα αζθάιεηαο – αζθαιίζεηο – αηπρήκαηα. 

 
1. Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα αζθαιίδεη φιν ην απαζρνινχκελν απφ απηφλ 

πξνζσπηθφ. Οη ζρεηηθέο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο βαξχλνπλ εμ’ νινθιήξνπ ηνλ 
αλάδνρν. 

2. Ο αλάδνρνο νθείιεη λα ιαβαίλεη φια ηα αλαγθαία κέηξα ψζηε λα απνθεπρζεί 
νπνηνδήπνηε αηχρεκα  ή δεκία ζε πξφζσπα ή πξάγκαηα γεληθά αζηηθή θαη 
πνηληθή επζχλε, θαηά  ηελ εθηέιεζε ησλ   εξγαζηψλ θαη ηνπνζέηεζεο ησλ πιηθψλ  

3. ε πεξίπησζε αηπρεκάησλ ή δεκηψλ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ζην 
πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ ή ζην πξνζσπηθφ ηνπ Κ.Κ.Π.Π.Α. ή γεληθά ζε 
νπνηνπζδήπνηε ηξίηνπο, εμ’ αηηίαο παξαιείςεσλ εθπιήξσζεο ησλ ζηελ 
πξνεγνχκελε παξάγξαθν αλαθεξφκελσλ ππνρξεψζεσλ ηνπ αλαδφρνπ ή εμ’ 
αηηίαο θαθνηερληψλ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ή απφ νπνηαδήπνηε άιιε 
αηηία αθφκε θαη ηπραία, φιεο ηηο αζηηθέο θαη πνηληθέο επζχλεο θέξεη απνθιεηζηηθά 
θαη κφλν ν αλάδνρνο, ν νπνίνο είλαη ππνρξεσκέλνο ζηελ θαηαβνιή φισλ ησλ 
ηπρφλ απνδεκηψζεσλ ή ρξεκαηηθψλ πνηλψλ πνπ ζα ηνπ επηβιεζνχλ. 

 
Γ. Δπίβιεςε εξγαζηψλ. 

1. Οη εξγαζίεο παξεκβάζεσλ ζην θηίξην ζα εθηειεζζνχλ ππφ ηελ επίβιεςε ηεο 
Σερληθήο Τπεξεζίαο Γ. ηνπ Κ.Κ.Π.Π.Α. 

2. Απφ ηελ άζθεζε ηεο Δπίβιεςεο δελ αίξνληαη νχηε κεηψλνληαη νη απφ ηελ 
παξνχζα ζχκβαζε απνξξένπζεο ππνρξεψζεηο θαη νη επζχλεο ηνπ αλαδφρνπ  
πξνο ην Κ.Κ.Π.Π.Α., θπξίσο ζε φηη αθνξά ηελ ηήξεζε ησλ απαηηνχκελσλ κέηξσλ 
αζθαιείαο θαη ηηο ζρεηηθέο επζχλεο ηνπ. 

 
Γ. Δλεκέξσζε πεξάησζεο εξγαζηψλ  

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχληαη λα ελεκεξψλεη εγγξάθσο αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα 

ηελ Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Κ.Κ.Π.Π.Α γηα ηελ πνξεία θαη ην ζηάδην ηεο πινπνίεζεο ησλ 

εξγαζηψλ.                                                        

 Δ. Παξαιαβή – Πιεξσκή. 
1. Ζ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή ησλ εξγαζηψλ  ζα γίλεηαη απφ ηελ αξκφδηα 

επηηξνπή, πνπ  έρεη νξηζζεί  κε Απφθαζε Γ. ηνπ ΚΚΠΠΑ, θαη κε βάζε ηηο λφκηκεο 
δηαδηθαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην Ν.4412/16. 
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2. Ζ παξαιαβή κπνξεί λα γίλεη ηκεκαηηθά σο εμήο: 

Παξάδνζε θαη παξαιαβή ζχκθσλα κε ηελ πξφνδν αλά 20% ηνπ έξγνπ πνπ 
νινθιεξψλεη ν αλάδνρνο, ζχκθσλα κε ην αληίζηνηρν παξαδνηέν θαη ηα 
πξσηφθνιια παξαιαβήο, κε ηελ πιεξσκή ηνπ, θαηά αλαινγία ηνπ ζπλνιηθνχ 
έξγνπ. Γηα θάζε παξάδνζε θαη παξαιαβή ηνπ αληίζηνηρνπ παξαδνηένπ ζα 
ζπληάζζεηαη πξσηφθνιιν θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο. Δπίζεο γηα ηελ ηειηθή 
παξάδνζε θαη παξαιαβή ηνπ έξγνπ ζα ζπληαρζεί πξσηφθνιιν παξαιαβήο. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 5ν 
ΚΑΣΑΓΓΔΛΗΑ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 

 
1. Σν Κ.Κ.Π.Π.Α. δηθαηνχηαη λα θαηαγγείιεη ακέζσο θαη αδεκίσο ελ φιν ή ελ κέξεη 

θαηά ηελ θξίζε ηνπ ηελ παξνχζα, επηθπιαζζφκελν θάζε άιινπ λνκίκνπ 
δηθαηψκαηφο ηνπ, ζηελ πεξίπησζε πνπ : 

  δελ εθηειέζεη ν αλάδνρνο  ηα ζπκθσλεζέληα ζηα πξνεγνχκελα άξζξα. 

  δελ ηεξήζεη ν αλάδνρνο νπνηνδήπνηε φξν ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο θαη ηεο 
ηαπηάξηζκεο δηαθήξπμεο, ηνχησλ ζεσξνπκέλσλ φισλ νπζησδψλ, 

  ν Κ.Κ.Π.Π.Α. ζεσξήζεη φηη νη παξερφκελεο ππεξεζίεο εξγαζηψλ, δελ είλαη 
ζχκθσλεο κε ηηο πςειέο απαηηήζεηο πνπ ππαγνξεχνληαη απφ ην Κ.Κ.Π.Π.Α. 

  αλ ν Αλάδνρνο απνδεδεηγκέλα εθρσξεί ηε ζχκβαζε ή αλαζέηεη εξγαζίεο 
ππεξγνιαβηθά 

  αλ ν Αλάδνρνο πησρεχζεη, ηεζεί ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή εθθαζάξηζε, 
ιπζεί ή αλαθιεζεί ε άδεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ ή γίλνπλ πξάμεηο αλαγθαζηηθήο 
εθηειέζεσο ζε βάξνο ηνπ, ζην ζχλνιν ή ζε ζεκαληηθφ κέξνο ησλ 
πεξηνπζηαθψλ ηνπ ζηνηρείσλ, ζε εθηέιεζε ηειεζίδηθσλ δηθαζηηθψλ 
απνθάζεσλ. 

2. ε πεξίπησζε θαηαγγειίαο ν Αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη θαηαπίπηεη 
απηνδηθαίσο ε εγγπεηηθή επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο, ρσξίο λα ζίγεηαη ε επηβνιή 
ησλ πξναλαθεξφκελσλ πνηληθψλ ξεηξψλ, δηαηεξνπκέλνπ ηνπ δηθαηψκαηνο 
θαηαινγηζκνχ ζε βάξνο ηνπ αλαδφρνπ ηεο δηαθνξάο ηηκήο, άιισλ πξφζζεησλ 
δαπαλψλ θαη θάζε άιιεο απνζεηηθήο πνπ ηπρφλ ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ αλάζεζε 
ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο, κε βάζε ηελ απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Κ.Κ.Π.Π.Α. ζε 
άιιν αλαδφρνπ.     

3. Πεξαηηέξσ ην Κ.Κ.Π.Π.Α. δηθαηνχηαη λα αλαζηείιεη ηελ θαηαβνιή νπνηνπδήπνηε 
πνζνχ, πιεξσηένπ ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα ζχκβαζε πξνο ηνλ Αλάδνρν, 
κέρξηο εθθαζαξίζεσο ησλ κεηαμχ ηνπο ππνρξεψζεσλ θαη νη εγγπεηηθέο επηζηνιέο 
θαηαπίπηνπλ. 

4. Ο Αλάδνρνο, θαζψο θαη ην πξνζσπηθφ πνπ ηπρφλ ζα ρξεζηκνπνηήζεη θαηά ηελ 
εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο δελ έρνπλ θακία απνιχησο ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο 
κε ην Κ.Κ.Π.Π.Α., νη δε κηζζνί, εκεξνκίζζηα, αζθάιηζηξα ή φπνηεο άιιεο ακνηβέο, 
βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά ηνλ αλάδνρν, ν νπνίνο είλαη ν κφλνο ππεχζπλνο έλαληη 
απηψλ  κε ηνπο νπνίνπο ζπλδέεηαη  κε εξγαζηαθή ή άιιε ζρέζε. 

5. Αλάδνρνο είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα θάζε θίλδπλν πνπ ζηξέθεηαη θαηά ηεο 
δσήο, πγείαο, ζσκαηηθήο αθεξαηφηεηαο, πεξηνπζίαο θαη νηνλδήπνηε άιισλ 
πξνζσπηθψλ ή πεξηνπζηαθψλ πιηθψλ ή άιισλ αγαζψλ παληφο ηξίηνπ, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Κ.Κ.Π.Π.Α., ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Κ.Κ.Π.Π.Α., ησλ 
αζζελψλ, ησλ επηζθεπηψλ, ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ Κ.Κ.Π.Π.Α., ν νπνίνο θίλδπλνο 
πξνέξρεηαη απφ ηελ κε θαιή εθηέιεζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ. 

6. Σν Κ.Κ.Π.Π.Α. δελ επζχλεηαη γηα ηπρφλ έμνδα, απψιεηεο, δεκηέο θαη δαπάλεο ηνπ 
αλαδφρνπ πνπ πξνθιήζεθαλ απφ ηελ άζθεζε έλδηθσλ κέζσλ θαηά  ηεο 
ηαπηάξηζκεο πξφζθιεζεο. 
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ΑΡΘΡΟ 6ν 
ΚΤΡΩΔΗ-ΠΟΗΝΗΚΔ ΡΖΣΡΔ 
 
1. Με απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Κ.Κ.Π.Π.Α., χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ 

νξγάλνπ ν αλάδνρνο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηε ζχκβαζε θαη 
απφ θάζε δηθαίσκά ηνπ πνπ απνξξέεη απ’ απηή, εθφζνλ δελ παξέδσζε ή δελ  
αληηθαηέζηεζε ηηο ζπκβαηηθέο ππεξεζίεο ή δελ επηζθεχαζε ή δελ ζπληήξεζε απηά, 
κέζα ζηνλ ζπκβαηηθφ ρξφλν ή ζηνλ ρξφλν παξάηαζεο πνπ ηνπ δφζεθε ζχκθσλα 
κε φζα πξνβιέπνληαη ζηελ παξνχζα. 

2. ηνλ αλάδνρν πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε, αλάζεζε ή 
ζχκβαζε, επηβάιινληαη, κε απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Κ.Κ.Π.Π.Α. χζηεξα απφ 
γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, ην νπνίν ππνρξεσηηθά θαιεί ηνλ 
ελδηαθεξφκελν πξνο παξνρή εμεγήζεσλ αζξνηζηηθά ή δηαδεπθηηθά, νη παξαθάησ 
θπξψζεηο:  

 Καηάπησζε νιηθή ή κεξηθή ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο ή θαιήο εθηέιεζεο 
ηεο ζχκβαζεο, θαηά πεξίπησζε.  

 Μεηαβίβαζε ησλ εξγαζηψλ θαη ππεξεζηψλ  ζε βάξνο ηνπ εθπηψηνπ 
αλαδφρνπ, ζηνλ δεχηεξν  ζπκκεηέρνληα κεηνδφηε  πνπ είρε ιάβεη κέξνο 
ζηελ Γηαθήξπμε  

 Κάζε άκεζε ή έκκεζε πξνθαινχκελε δεκία ηνπ δεκνζίνπ ή ηπρφλ 
δηαθέξνλ πνπ ζα πξνθχςεη, θαηαινγίδεηαη ζε βάξνο ηνπ εθπηψηνπ 
αλαδφρνπ. Ο θαηαινγηζκφο απηφο γίλεηαη αθφκε θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ 
δελ πξαγκαηνπνηείηαη λέα πξνκήζεηα ηεο ππεξεζίαο, θαηά ηα παξαπάλσ 
νξηδφκελα. ηελ πεξίπησζε απηή, ν ππνινγηζκφο ηνπ θαηαινγηδφκελνπ 
πνζνχ γίλεηαη κε βάζε θάζε ζηνηρείν, θαηά ηελ θξίζε ηνπ αξκνδίνπ 
νξγάλνπ θαη κε βάζε ηηο αξρέο ηεο θαιήο πίζηεο θαη ησλ ζπλαιιαθηηθψλ 
εζψλ. 

 Καηαινγηζκφο ζηνλ αλάδνρν πνζνχ ίζνπ έσο θαη κε ην 10% ηεο αμίαο ησλ 
ππεξεζηψλ, γηα ηα νπνία θεξχρζεθε έθπησηνο, φηαλ ηνπ δφζεθε ην 
δηθαίσκα λα παξαδψζεη ηα ππεξεζίεο κέρξη ηελ πξνεγνχκελε ηεο 
εκεξνκελίαο δηελέξγεηαο ηεο πξφζθιεζεο, αλεμάξηεηα εάλ ηειηθά έθαλε ή 
φρη ρξήζε ηνπ δηθαηψκαηνο απηνχ. 

 Δίζπξαμε εληφθσο απφ ηνλ έθπησην απφ ηε ζχκβαζε αλάδνρν απφ 
πνζφλ πνπ ηπρφλ δηθαηνχηαη λα ιάβεη, είηε κε θαηάζεζε ηνπ πνζνχ απφ 
ηνλ ίδην. Ο ππνινγηζκφο ησλ ηφθσλ γίλεηαη απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο 
ηνπ δηθαηψκαηνο ιήςεο ηνπ πνζνχ πνπ δηθαηνχηαη λα ιάβεη απφ ηνλ 
αλάδνρν κέρξη ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο απφθαζεο θήξπμεο ηνπ σο 
εθπηψηνπ, κε ην ηζρχνλ θάζε θνξά αλψηαην φξην επηηνθίνπ γηα ηφθν απφ 
δηθαηνπξαμία, απφ ηελ εκεξνκελία δε απηή θαη κέρξη ηεο επηζηξνθήο ηεο, 
κε ην ηζρχνλ θάζε θνξά επηηφθην γηα ηφθν ππεξεκεξίαο.  

 ε πεξίπησζε πνπ ε ππεξεζίαο ζε βάξνο εθπηψηνπ αλαδφρνπ γίλεηαη κε 
ηξνπνπνίεζε φξσλ ή ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηεο θαηαθχξσζεο, ηεο 
αλάζεζεο ή ηεο ζχκβαζεο, απφ ηηο νπνίεο θεξχρζεθε έθπησηνο, θαηά 
πεξίπησζε, θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ δηαθέξνληνο ζε βάξνο ηνπ, 
ιακβάλεηαη ππφςε ε δηαθνξά πνπ ηπρφλ πξνθχπηεη απφ ηελ 
ηξνπνπνίεζε ησλ ζρεηηθψλ φξσλ ή ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, ε νπνία 
ζπκςεθίδεηαη κε ην πξνο θαηαινγηζκφ πνζφ. 

 Ο θάζε αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί απαξέγθιηηα ηνπο φξνπο θαη ηηο 
απαηηήζεηο νη νπνίεο αλαγξάθνληαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε 
(πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ παξαξηεκάησλ ηεο), ηνπο φξνπο ηεο 
πξνζθνξάο ηνπ, θαζψο θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα 
ππνγξαθεί κεηά ηελ θαηαθχξσζε ηνπ έξγνπ. ηελ αληίζεηε πεξίπησζε, ζα 
ππάξρνπλ θπξψζεηο φπσο αλαθέξεηαη ζρεηηθά παξαθάησ 

 Ζ παξαθνινχζεζε ηεο θαιήο εθηέιεζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη ηεο 
πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο παξαιαβή ησλ ζπκβαηηθψλ πξντφλησλ, θαζψο 
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θαη ε ζχληαμε  ηνπ νξηζηηθνχ  πξαθηηθνχ πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο 
παξαιαβήο, αλαηίζεηαη ζηελ Δπηηξνπή Οξηζηηθήο  Παξαιαβήο, πνπ 
δηνξίδεηαη πξνο ηνχην απφ ην Κ.Κ.Π.Π.Α.. 

 Γηα θάζε παξάβαζε φξνπ ζχκβαζεο, θαζψο θαη γηα παξάδνζε κε 
ζπκβαηηθψλ  ππεξεζηψλ θαη πιηθψλ  (πνπ δελ είλαη ζχκθσλα κε ηηο 
ηερληθέο πξνδηαγξαθέο) κπνξεί λα επηβιεζεί  ζηνλ αλάδνρν πνηληθή 
ξήηξα, ίζε έσο θαη  κε ην 10% ηεο ζχκβαζεο αλάινγα κε ηελ βαξχηεηα 
ηεο παξάβαζεο, ζχκθσλα κε ηελ αλέιεγθηε θξίζε ηνπ Γ.. ε θάζε 
πεξίπησζε ην Γ.. κπνξεί ηαπηφρξνλα λα θαηαγγείιεη ηελ ζχκβαζε θαη λα 
θεξχμεη έθπησην ηνλ αλάδνρν. 

 Όιεο νη παξαπάλσ θπξψζεηο επηβάιινληαη απφ ην Γ.. ηνπ Κ.Κ.Π.Π.Α. 
κεηά απφ πξνεγνχκελε θιήζε πξνο απνινγία ηνπ αλαδφρνπ θαη αθνχ 
έρεη ζπληαρζεί γηα θάζε πεξίπησζε πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο Οξηζηηθήο  
Παξαιαβήο πνπ λα δηαπηζηψλεη θαηά ηξφπν επαξθή ηελ παξάβαζε.   

 Ζ θήξπμε θαηά ηα αλσηέξσ ηνπ αλαδφρνπ σο εθπηψηνπ γίλεηαη απφ ην 
Κ.Κ.Π.Π.Α. αδεκίσο γηα απηφ. 

 Γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ θαηαπίπηνπλ ηαπηφρξνλα νη 
πνηληθέο ξήηξεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία. 

 Οη παξαπάλσ επηβαιιφκελεο θπξψζεηο επηβάιινληαη αλεμαξηήησο ηεο 
άζθεζεο πνηληθήο δίσμεο θαηά ηνπ πξνκεζεπηή, εάλ ε παξάβαζή ηνπ λα 
απνηειεί θαη αμηφπνηλν αδίθεκα. 

 
ΑΡΘΡΟ 7Ο  
ΠΛΖΡΩΜΖ 
 
Α. Ζ πιεξσκή ηνπ αλάδνρνπ ζα γίλεηαη: 
1. Μεηά ηελ παξαιαβή ησλ εξγαζηψλ θαη ηελ ζχληαμε πξσηνθφιινπ παξαιαβήο 

απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή νξηζηηθήο  παξαιαβήο έξγνπ  ηνπ ΚΚΠΠΑ 
2. Με ηελ πξνζθφκηζε απφ ηνλ αλάδνρν ησλ λφκηκσλ παξαζηαηηθψλ. 
3. Με ηελ πξνζθφκηζε φπνησλ άιισλ δηθαηνινγεηηθψλ νξίδεη ε θείκελε λνκνζεζία 

(π.ρ. θνξνινγηθή, αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα, αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα 
έξγνπ θηι) ή θαη φπνησλ άιισλ δεηεζνχλ απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο πνπ 
δηελεξγνχλ ηνλ έιεγρν θαη ηελ πιεξσκή. 

4. Με ηελ εμφθιεζε ηνπ 100% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, κε έθδνζε εληάικαηνο 
πιεξσκήο αθνχ εγθξηζεί απφ ηα αξκφδηα ειεγθηηθά φξγαλα, φπσο πξνβιέπνπλ νη 
θείκελεο δηαηάμεηο θάζε θνξά. 

5. Ζ πιεξσκή κπνξεί λα γίλεη θαη ηκεκαηηθά γηα ην πνζνζηφ % ηνπ έξγνπ πνπ 
νινθιεξψλεη ν αλάδνρνο ζχκθσλα κε ην αληίζηνηρν παξαδνηέν θαη ηα 
πξσηφθνιια παξαιαβήο, θαηά αλαινγία ηνπ ζπλνιηθνχ έξγνπ. Δηδηθφηεξα κπνξεί 
λα γίλεη ηκεκαηηθή πιεξσκή θαη παξαιαβή ζχκθσλα κε ηελ πξφνδν αλά 20% ηνπ 
έξγνπ πνπ νινθιεξψλεη ν αλάδνρνο ζχκθσλα κε ην αληίζηνηρν παξαδνηέν θαη ηα 
πξσηφθνιια παξαιαβήο, κε ηελ πιεξσκή ηνπ θαηά αλαινγία ηνπ ζπλνιηθνχ 
έξγνπ. 

Β. Ο Αλάδνρνο βαξχλεηαη κε ηηο εμήο θξαηήζεηο: 
 α) Κξάηεζε 0,07% (αξ. 375 ηνπ λ.4412/16) επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ρσξίο 
Φ.Π.Α. ππέξ ηεο Δληαίαο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ, Υαξηφζεκν 3% επί 
ηεο αλσηέξσ θξάηεζεο θαη ΟΓΑ Υαξηνζήκνπ 20%. 
 β) Κξάηεζε 0,06% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ρσξίο Φ.Π.Α. ππέξ ηεο αξρήο 
εμέηαζεο πξνδηθαζηηθψλ πξνζθπγψλ. 
γ)  Δπί ηεο αλσηέξσ θξάηεζεο ΥΑΡΣ 3%, ΟΓΑ ΥΑΡΣ. 20%  
δ)  Ζ εθάζηνηε ηζρχνπζα παξαθξάηεζε θφξνπ. 

 ε) Οπνηαδήπνηε άιιε θξάηεζε ήζειε πξνβιεθζεί απφ ηελ θείκελε   
               λνκνζεζία. 
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ΑΡΘΡΟ 8Ο 
ΔΓΓΤΖΖ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ. 
 
Γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο χκβαζεο ν αλάδνρνο θαηέζεζε ηελ 
αξηζ.  ………………………………………….    Δγγπεηηθή επηζηνιή ηεο Σξάπεδαο  
…………………    πνζνχ  ……….. € (…………………………………... 
………………………………………………… επξψ).                                   
Ζ αλσηέξσ εγγχεζε επέρεη ζέζε πνηληθήο ξήηξαο θαη ζα επηζηξαθεί κεηά ηελ πιήξε 
θαλνληθή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, θαζψο θαη κεηά ηελ 
παξέιεπζε ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο εγγχεζεο ηνπ αξ. 3 ηεο παξνχζαο, φπσο 
νξίδεηαη ζην Ν.4412/16. 
 
ΆΡΘΡΟ 9Ο  
ΛΟΗΠΔ ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ ΣΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΚΑΗ ΣΔΛΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ.  
 
1. Ο αλάδνρνο παξαηηείηαη απφ θάζε αμίσζή ηνπ έλαληη ηνπ Γεκνζίνπ ή ηεο Μνλάδαο 

ζε πεξίπησζε πξνζσξηλήο νιηθήο ή κεξηθήο αλαζηνιήο ή δηαθνπήο ιεηηνπξγίαο 
ηνπ Κ.Κ.Π.Π.Α. γηα νπνηνδήπνηε ιφγν, ή γηα ιφγνπο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο. 

2. Ζ ζχκβαζε δχλαηαη λα αλαζεσξεζεί ή ηξνπνπνηεζεί κε ηε ζχκθσλε γλψκε 
θαη ησλ δχν ζπκβαιινκέλσλ, φπσο πξνβιέπνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ αξ. 132 
λ.4412/16, θαη ζχκθσλα κε ηνπο παξαθάησ ζαθήο θαη αθξηβείο φξνπο. 

3. Ζ ππεξεζία έρεη ην δηθαίσκα κνλνκεξψο λα απμήζεη ή θαη λα κεηψζεη ζηνλ 
αλάδνρν ηηο ζπκβαηηθέο ππεξεζίεο γηα ηελ θάιπςε ηπρφλ εθηάθησλ αλαγθψλ, πνπ 
δελ κπνξνχλ λα πξνβιεθζνχλ θαη λα ηνλ εηδνπνηήζεη εγγξάθσο κέζα, ζε εχινγν 
ρξνληθφ δηάζηεκα. 

4. Γηα πξφζζεηεο ππεξεζίεο πνπ δελ πξνβιέπνληαη απφ ηελ δηαθήξπμε θαη δελ ζα 
ππεξβαίλνπλ ηα φξηα πνπ ηίζεληαη απφ ην αξ.132 ηνπ Ν.4412/2016, δειαδή 
ζσξεπηηθά αχμεζε έσο 50% πνπ δελ ππεξβαίλεη ην φξην πάλσ απφ ην νπνίν 
απαηηείηαη άιιε δηαδηθαζία, αιιά απνβιέπνπλ ζηελ θάιπςε επεηγνπζψλ θαη 
επηηαθηηθψλ αλαγθψλ, ν αλάδνρνο ζα ππνβάιιεη νηθνλνκηθνηερληθή πξνζθνξά γηα 
έγθξηζε, εθφζνλ ηνπ δεηεζεί. 

5. Καζ’ φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο, ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα 
ζπλεξγάδεηαη ζηελά κε ηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ Κ.Κ.Π.Π.Α., ππνρξενχηαη δε λα 
ιακβάλεη ππφςε ηνπ νπνηεζδήπνηε παξαηεξήζεηο ζρεηηθά κε ηελ εθηέιεζε ηεο 
ζχκβαζεο. 

6. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξίζηαηαη, φηαλ θαιείηαη, ζε ππεξεζηαθέο 
ζπλεδξηάζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ πκβαηηθή Τπεξεζία (ηαθηηθέο θαη έθηαθηεο), 
παξνπζηάδνληαο ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία πνπ ηπρφλ ηνπ δεηεζνχλ γηα ηελ 
απνηειεζκαηηθή ιήςε απνθάζεσλ. 

7. Ο Αλάδνρνο ζα είλαη πιήξσο θαη απνθιεηζηηθά κφλνο ππεχζπλνο γηα ηελ ηήξεζε 
ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο. 

8. ε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο είλαη Έλσζε/ Κνηλνπξαμία, ηα Μέιε πνπ απνηεινχλ ηελ 
Έλσζε/ Κνηλνπξαμία, ζα είλαη απφ θνηλνχ θαη εηο νινθιήξνπ ππεχζπλα έλαληη ηνπ 
Κ.Κ.Π.Π.Α. γηα ηελ εθπιήξσζε φισλ ησλ απνξξενπζψλ απφ ηε 
Γηαθήξπμε/Πξνζθνξά/χκβαζε ππνρξεψζεψλ ηνπο. Σπρφλ πθηζηάκελεο κεηαμχ ηνπο 
ζπκθσλίεο πεξί θαηαλνκήο ησλ επζπλψλ ηνπο έρνπλ ηζρχ κφλνλ ζηηο εζσηεξηθέο ηνπο 
ζρέζεηο θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ δχλαληαη λα πξνβιεζνχλ έλαληη ηεο 
Αλαζέηνπζαο Αξρήο σο ιφγνο απαιιαγήο ηνπ ελφο Μέινπο απφ ηηο επζχλεο θαη ηηο 
ππνρξεψζεηο ηνπ άιινπ ή ησλ άιισλ Μειψλ γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ Έξγνπ. 

9. ε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο είλαη Έλσζε/ Κνηλνπξαμία θαη θαηά ηε δηάξθεηα 
ηεο εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο, νπνηαδήπνηε απφ ηα Μέιε ηεο Έλσζεο/ Κνηλνπξαμίαο, 
εμαηηίαο αληθαλφηεηαο γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ή ιφγσ αλσηέξαο βίαο, δελ κπνξεί λα 
αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, ηα ππφινηπα Μέιε ζπλερίδνπλ λα έρνπλ ηελ 
επζχλε νινθιήξσζεο ηεο χκβαζεο κε ηνπο ίδηνπο φξνπο. 

10. ε πεξίπησζε ιχζεο, πηψρεπζεο, ή ζέζεο ζε θαζεζηψο αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο ή 
εηδηθήο εθθαζάξηζεο ελφο εθ ησλ κειψλ πνπ απαξηίδνπλ ηνλ Αλάδνρν, ε χκβαζε 
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εμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη θαη νη απνξξένπζεο απφ ηε χκβαζε ππνρξεψζεηο βαξχλνπλ 
ηα ελαπνκείλαληα κέιε ηνπ Αλαδφρνπ, κφλν εθφζνλ απηά είλαη ζε ζέζε λα ηηο 
εθπιεξψζνπλ. Ζ θξίζε γηα ηε δπλαηφηεηα εθπιήξσζεο ή κε ησλ φξσλ ηεο 
χκβαζεο ελαπφθεηηαη ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ηεο Αλαζέηνπζαο 
Αξρήο. ε αληίζεηε πεξίπησζε, ε Αλαζέηνπζα Αξρή δχλαηαη λα θαηαγγείιεη ηε 
χκβαζε. Δπίζεο ζε πεξίπησζε ζπγρψλεπζεο, εμαγνξάο, κεηαβίβαζεο ηεο επηρείξεζεο 
θιπ. θάπνηνπ εθ ησλ κειψλ πνπ απαξηίδνπλ ηνλ Αλάδνρν, ε ζπλέρηζε ή φρη ηεο 
χκβαζεο ελαπφθεηηαη ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. ε 
πεξίπησζε ιχζεο ή πηψρεπζεο ηνπ Αλαδφρνπ, φηαλ απηφο απνηειείηαη απφ κία 
εηαηξεία, ή ζέζεο ηεο πεξηνπζίαο απηνχ ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, ηφηε ε ζχκβαζε 
ιχεηαη απηνδίθαηα απφ ηελ εκέξα επέιεπζεο ησλ αλσηέξσ γεγνλφησλ. ε ηέηνηα 
πεξίπησζε θαηαπίπηνπλ ππέξ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη νη Δγγπεηηθέο 
Δπηζηνιέο Πξνθαηαβνιήο θαη Καιήο Δθηέιεζεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηε χκβαζε. 

11. Ο αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη γηα θαλέλα ιφγν λα δηαθφςεη ηελ παξνρή ησλ 
εξγαζηψλ ηνπ, εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο αλσηέξαο βίαο, νη νπνίεο παξαηίζεληαη 
πεξηνξηζηηθά: 

 Ππξθαγηά  

 Πιεκκχξα 

 εηζκφο 

 Πφιεκνο 
12. Απαγνξεχεηαη κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ή εθρψξεζε κεξηθψο ή νιηθψο ηνπ έξγνπ, 

φπσο θαη ε ππεξγνιαβία (κεξηθψο ή θαη νιηθψο). Μφλε εμαίξεζε απνηειεί ε 
εθρψξεζε ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο (ηνπ αλαδφρνπ δηθαίσκα) ζε αλαγλσξηζκέλν 
Σξαπεδηθφ Ίδξπκα θαη ε αλάζεζε ζε ππεξγνιάβν ηεο εθηέιεζεο ηδηαίηεξα 
πεξηνξηζκέλσλ θαη άθξσο εμεηδηθεπκέλσλ εξγαζηψλ, κφλν κεηά απφ αίηεκά ηνπ 
θαη έγθξηζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 
 

ΑΡΘΡΟ 10Ο 
ΔΠΗΛΤΖ ΓΗΑΦΟΡΩΝ 
 
Ζ παξνχζα ζχκβαζε δηέπεηαη απφ ηελ Διιεληθή Ννκνζεζία θαη θάζε δηαθνξά πνπ ζα 
πξνθχςεη κεηαμχ ηνπ Κ.Κ.Π.Π.Α. θαη ηνπ αλαδφρνπ / πξνκεζεπηή, ε νπνία ζα αθνξά 
ηελ εθηέιεζε, ηελ εθαξκνγή ή γεληθά ηηο ζρέζεηο πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ απηή, ζα 
ιπζεί απφ ηα εδξεχνληα ζηελ Αζήλα αξκφδηα δηθαζηήξηα. 
Ζ ζχκβαζε απηή θαηηζρχεη θάζε άιινπ θεηκέλνπ ζην νπνίν ηνχην ζηεξίδεηαη φπσο 
πξνζθνξά, δηαθήξπμε θαη απφθαζε θαηαθχξσζεο ή αλάζεζεο εθηφο θαηαδήισλ 
ζθαικάησλ ή παξαδξνκψλ δηέπεηαη δε απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4412/16 φπσο έρνπλ 
ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχνπλ θαη αθνχ ζπληάρζεθε αλαγλψζηεθε θαη βεβαηψζεθε 
ππνγξάθεθε θαη απφ ηνπο δπν ζπκβαιιφκελνπο ζε ηξία (3) φκνηα πξσηφηππα. Σα δχν 
(2) θξάηεζε ην Κ.Κ.Π.Π.Α., ην δε άιιν έιαβε ν αληηζπκβαιιφκελν 
 

    ΟΗ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΗ                                               Ο  ΠΡΟΔΓΡΟ  Γ.. ΣΟΤ                       
                                                                                                      Κ.Κ.Π.ΠΑ  

 
     Γηα ηνλ Αλάδνρν                                                            Ησάλλεο Ληβαλφο 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ’ 

 
 

 ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ  ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ  ΔΠΗΣΟΛΖ  ΤΜΜΔΣΟΥΖ 
 
 

 
 ΟΝΟΜΑΗΑ ΣΡΑΠΔΕΑ ΚΑΗ ΚΑΣΑΣΖΜΑ ………………………. 
 ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΔΚΓΟΖ ………………………………………….. 
 ΑΡΗΘΜΟ ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟ (Δ ΔΤΡΩ) 
 ΠΡΟ  ΣΟ  
 ……………….. ………………. 
 ………………..,  Σ.Κ. ………… 
   Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίζνπκε φηη εγγπψκεζα δηα ηεο παξνχζεο 
εγγπεηηθήο επηζηνιήο αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο 
ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ ..…………. € ππέξ ηεο εηαηξείαο 
………………………………………… γηα ηελ ζπκκεηνρή ηεο ζηνλ δηελεξγνχκελν 
δηαγσληζκφ ηνπ Κ.Κ.Π.Π.Α  γηα ηελ  αλάζεζε  εξγαζηψλ  πνπ αθνξνχλ ηηο ΔΡΓΑΗΔ 
ΑΝΑΚΑΗΝΗΖ ΥΧΡΟΤ ΚΟΤΕΗΝΑ ΣΟΤ Π.Π.Π.Α ¨Ζ ΜΖΣΔΡΑ¨ ΣΟΤ Κ.Κ.Π.Π.Α 
ζχκθσλα κε ηελ ππ΄αξ………………Γηαθήξπμε. Ζ παξνχζα εγγχεζε θαιχπηεη κφλν 
ηηο απφ ηελ ζπκκεηνρή ζηνλ αλσηέξσ δηαγσληζκφ απνξξένπζεο  ππνρξεψζεηο ηεο 
ελ ιφγσ Δηαηξείαο θαζ΄ φιν ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο. 
   Σν παξαπάλσ πνζφλ ηεξνχκε ζηελ δηάζεζή ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί νιηθά ή 
κεξηθά ρσξίο θακία απφ κέξνπο καο αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην 
βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζεο  κέζα ζε  ηξεηο (3) εκέξεο  απφ απιή έγγξαθε 
εηδνπνίεζή ζαο. 
  ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο ην πνζφλ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην 
εθάζηνηε ηζρχνλ πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ. 
   Απνδερφκαζηε λα παξαηείλνπκε ηελ ηζρχ ηεο εγγχεζεο χζηεξα απφ απιφ έγγξαθν 
ηεο Τπεξεζίαο κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην ζρεηηθφ αίηεκά ζαο ζα καο  ππνβιεζεί 
πξηλ απφ  ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο.  
   Ζ παξνχζα ηζρχεη κέρξη θαη ηελ ………………………. 
  (Ο ρξφλνο ηζρχνο πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξνο δχν (2) κήλεο ηνπ ρξφλνπ 
ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, φπσο αλαθέξεηαη  ζηε  Γηαθήξπμε).  
   Βεβαηνχηαη ππεχζπλα φηη ην πνζφλ ησλ εγγπεηηθψλ καο επηζηνιψλ πνπ 
έρνπλ δνζεί ζην Γεκφζην θαη Ν.Π.Γ.Γ., ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζφλ ηεο 
παξνχζεο, δελ ππεξβαίλεη ην φξην ησλ εγγπήζεσλ πνπ έρνπλ θαζνξηζηεί απφ ην 
Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ γηα ηελ ηξάπεδά καο.   
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                                           ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Δ' 
 

  
ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ 

 
 

 
 
 ΟΝΟΜΑΗΑ ΣΡΑΠΔΕΑ ΚΑΗ ΚΑΣΑΣΖΜΑ ………………………. 
 ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΔΚΓΟΖ ………………………………………….. 
 ΑΡΗΘΜΟ ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟ (Δ ΔΤΡΩ) 
 ΠΡΟ  
 ……………………………………………… 
 ……………………….  Σ.Κ. ……………… 
 
   Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίζνπκε φηη εγγπψκεζα δηα ηεο παξνχζεο 
εγγπεηηθήο επηζηνιήο αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο 
ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ ..…………. € ππέξ ηεο εηαηξείαο 
………………………………………… γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο χκβαζεο 
γηα ηηο εξγαζίεο πνπ αθνξνχλ ηηο ΔΡΓΑΗΔ ΑΝΑΚΑΗΝΗΖ ΥΧΡΟΤ ΚΟΤΕΗΝΑ 
ΣΟΤ Π.Π.Π.Α ¨Ζ ΜΖΣΔΡΑ¨ ΣΟΤ Κ.Κ.Π.Π.Α ζχκθσλα κε ηελ 
ππ΄αξ………………Γηαθήξπμε.  Σν παξαπάλσ πνζφλ ηεξνχκε ζηελ δηάζεζή ζαο θαη 
ζα θαηαβιεζεί νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακία απφ κέξνπο καο αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη 
ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζεο  κέζα ζε  ηξεηο (3) εκέξεο  απφ 
απιή έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο.      
  ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο ην πνζφλ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην 
εθάζηνηε ηζρχνλ πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ. 
  Ζ παξνχζα ηζρχεη κέρξη θαη ηελ επηζηξνθή απηήο 
  Βεβαηνχηαη ππεχζπλα φηη ην πνζφλ ησλ εγγπεηηθψλ καο επηζηνιψλ πνπ έρνπλ δνζεί 
ζην Γεκφζην θαη Ν.Π.Γ.Γ., ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζφλ ηεο παξνχζεο, δελ 
ππεξβαίλεη ην φξην ησλ εγγπήζεσλ πνπ έρνπλ θαζνξηζηεί απφ ην Τπνπξγείν 
Οηθνλνκηθψλ γηα ηελ Σξάπεδά καο.   
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Σ΄ 

ΣΤΠΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΔΝΣΤΠΟ ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΩΖ (TEΤΓ) 

[άξζξνπ 79 παξ. 4 λ. 4412/2016 (Α 147)] 

 γηα δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο θάησ ησλ νξίσλ ησλ νδεγηψλ 

Μέξνο Η: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή/αλαζέηνληα θνξέαi  θαη 

ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο 

Παξνρή πιεξνθνξηψλ δεκνζίεπζεο ζε εζληθφ επίπεδν, κε ηηο νπνίεο είλαη 

δπλαηή ε αδηακθηζβήηεηε ηαπηνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο δεκφζηαο 

ζχκβαζεο: 

Α: Ολνκαζία, δηεχζπλζε θαη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο (αα)/ 

αλαζέηνληα θνξέα (αθ) 

- Ολνκαζία: [ ΚΔΝΣΡΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΝΟΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ] 

- Κσδηθφο  Αλαζέηνπζαο Αξρήο / Αλαζέηνληα Φνξέα ΚΖΜΓΖ : [ 55400 ] 

- Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε / Πφιε / Σαρ. Κσδηθφο: [ Σζφρα 5 Αζήλα 115 21 ] 

- Αξκφδηνο γηα πιεξνθνξίεο: [ΔΡΔΜΔΣΖ-ΓΑΣΑΚΖ / Γηα ηερληθά ζέκαηα: ΣΕΗΒΑΔΡΖ 

ΓΔΧΡΓΗΟ. ] 

- Σειέθσλν: [ Πξνκεζεηψλ: 213 2031-067 /Σερληθή Τπεξεζία: 213 2015 778] 

- Ζι. ηαρπδξνκείν: [ oikonomiko2@0280.syzefxis.gov.gr ] 

- Γηεχζπλζε ζην Γηαδίθηπν (δηεχζπλζε δηθηπαθνχ ηφπνπ) (εάλ ππάξρεη):  

[http://www.kkppa.gr/ ] 

Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο 

- Σίηινο ή ζχληνκε πεξηγξαθή ηεο δεκφζηαο ζχκβαζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 

ζρεηηθνχ CPV): [45454100-5] 

- Κσδηθφο ζην ΚΖΜΓΖ: [ ………………………………..… ] 

- Ζ ζχκβαζε αλαθέξεηαη ζε έξγα, πξνκήζεηεο, ή ππεξεζίεο : [ ππεξεζίεο ] 

- Δθφζνλ πθίζηαληαη, έλδεημε χπαξμεο ζρεηηθψλ ηκεκάησλ : [ - ] 

- Αξηζκφο αλαθνξάο πνπ απνδίδεηαη ζηνλ θάθειν απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή (εάλ 

ππάξρεη): [ ππ’ αξηζκ. νηθ.                         ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ] 

 

ΟΛΔ ΟΗ ΤΠΟΛΟΗΠΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ Δ ΚΑΘΔ ΔΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΣΔΤΓ ΘΑ 

ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΤΜΠΛΖΡΧΘΟΤΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΦΟΡΔΑ 

 

mailto:oikonomiko2@0280.syzefxis.gov.gr
http://www.kkppa.gr/
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Μέξνο II: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα 

Α: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα 

Σηνηρεία αλαγλώξηζεο: 
Απάληεζε: 

Πιήξεο Δπσλπκία: [   ] 

Αξηζκφο θνξνινγηθνχ κεηξψνπ (ΑΦΜ): 

Δάλ δελ ππάξρεη ΑΦΜ ζηε ρψξα 

εγθαηάζηαζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, 

αλαθέξεηε άιινλ εζληθφ αξηζκφ 

ηαπηνπνίεζεο, εθφζνλ απαηηείηαη θαη 

ππάξρεη  

[   ] 

Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε: [……] 

Αξκφδηνο ή αξκφδηνηii : 

Σειέθσλν: 

Ζι. ηαρπδξνκείν: 

Γηεχζπλζε ζην Γηαδίθηπν (δηεχζπλζε 

δηθηπαθνχ ηφπνπ) (εάλ ππάξρεη): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γεληθέο πιεξνθνξίεο: Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη πνιχ κηθξή, 

κηθξή ή κεζαία επηρείξεζεiii; 

 

Μφλν ζε πεξίπησζε πξνκήζεηαο θαη᾽ 

απνθιεηζηηθφηεηα, ηνπ άξζξνπ 20: ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη πξνζηαηεπφκελν 

εξγαζηήξην, «θνηλσληθή επηρείξεζε»iv ή 

πξνβιέπεη ηελ εθηέιεζε ζπκβάζεσλ ζην 

πιαίζην πξνγξακκάησλ πξνζηαηεπφκελεο 

απαζρφιεζεο; 

Δάλ λαη, πνην είλαη ην αληίζηνηρν πνζνζηφ 

ησλ εξγαδνκέλσλ κε αλαπεξία ή 

κεηνλεθηνχλησλ εξγαδνκέλσλ; 

Δθφζνλ απαηηείηαη, πξνζδηνξίζηε ζε πνηα 

θαηεγνξία ή θαηεγνξίεο εξγαδνκέλσλ κε 

αλαπεξία ή κεηνλεθηνχλησλ εξγαδνκέλσλ 

αλήθνπλ νη απαζρνινχκελνη. 

[ ] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

[...................] 

 

[…...............] 

 

[…………….] 

Καηά πεξίπησζε, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο [] Ναη [] Όρη [] Άλεπ αληηθεηκέλνπ 
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είλαη εγγεγξακκέλνο ζε επίζεκν 

θαηάινγν/Μεηξψν εγθεθξηκέλσλ 

νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ή δηαζέηεη ηζνδχλακν 

πηζηνπνηεηηθφ (π.ρ. βάζεη εζληθνχ 

ζπζηήκαηνο (πξν)επηινγήο); 

Δάλ λαη: 

Απαληήζηε ζηα ππφινηπα ηκήκαηα ηεο 

παξνχζαο ελφηεηαο, ζηελ ελφηεηα Β θαη, 

φπνπ απαηηείηαη, ζηελ ελφηεηα Γ ηνπ 

παξφληνο κέξνπο, ζπκπιεξψζηε ην κέξνο 

V θαηά πεξίπησζε, θαη ζε θάζε πεξίπησζε 

ζπκπιεξψζηε θαη ππνγξάςηε ην κέξνο VI.  

α) Αλαθέξεηε ηελ νλνκαζία ηνπ θαηαιφγνπ 

ή ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ θαη ηνλ ζρεηηθφ 

αξηζκφ εγγξαθήο ή πηζηνπνίεζεο, θαηά 

πεξίπησζε: 

β) Δάλ ην πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ή ε 

πηζηνπνίεζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, 

αλαθέξεηε: 

γ) Αλαθέξεηε ηα δηθαηνινγεηηθά ζηα νπνία 

βαζίδεηαη ε εγγξαθή ή ε πηζηνπνίεζε θαη, 

θαηά πεξίπησζε, ηελ θαηάηαμε ζηνλ 

επίζεκν θαηάινγνv: 

δ) Ζ εγγξαθή ή ε πηζηνπνίεζε θαιχπηεη 

φια ηα απαηηνχκελα θξηηήξηα επηινγήο; 

Δάλ φρη: 

Δπηπξνζζέησο, ζπκπιεξψζηε ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ ιείπνπλ ζην κέξνο IV, 

ελφηεηεο Α, Β, Γ, ή Γ θαηά πεξίπησζε 

ΜΟΝΟ εθόζνλ απηό απαηηείηαη ζηε 

ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηα έγγξαθα ηεο 

ζύκβαζεο: 

ε) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα είλαη ζε ζέζε 

λα πξνζθνκίζεη βεβαίσζε πιεξσκήο 

εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη 

θφξσλ ή λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο πνπ ζα 

δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηελ αλαζέηνπζα 

αξρή ή ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα λα ηε ιάβεη 

απεπζείαο κέζσ πξφζβαζεο ζε εζληθή 

βάζε δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο 

κέινο απηή δηαηίζεηαη δσξεάλ; 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 

 

 

β) (δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ):[……][……][……][……] 

γ) [……] 

 

 

 

δ) [] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

ε) [] Ναη [] Όρη 
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ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:   

 

 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): 

[……][……][……][……] 

Τξόπνο ζπκκεηνρήο: 
Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη ζηε 

δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο 

απφ θνηλνχ κε άιινποvi; 

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ λαη, κεξηκλήζηε γηα ηελ ππνβνιή 

ρσξηζηνύ εληύπνπ ΣΕΤΔ από ηνπο άιινπο 

εκπιεθόκελνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο. 

          

Δάλ λαη: 

α) Αλαθέξεηε ηνλ ξφιν ηνπ νηθνλνκηθνχ 

θνξέα ζηελ έλσζε ή θνηλνπξαμία   

(επηθεθαιήο, ππεχζπλνο γηα ζπγθεθξηκέλα 

θαζήθνληα …): 

β) Πξνζδηνξίζηε ηνπο άιινπο νηθνλνκηθνχο 

θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ απφ θνηλνχ ζηε 

δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο: 

γ) Καηά πεξίπησζε, επσλπκία ηεο 

ζπκκεηέρνπζαο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο. 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 

Τκήκαηα Απάληεζε: 

Καηά πεξίπησζε, αλαθνξά ηνπ ηκήκαηνο  ή 

ησλ ηκεκάησλ γηα ηα νπνία ν νηθνλνκηθφο 

θνξέαο επηζπκεί λα ππνβάιεη πξνζθνξά. 

[   ] 
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Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ηνπ νηθνλνκηθνχ 

θνξέα 

Καηά πεξίπησζε, αλαθέξεηε ην όλνκα θαη ηε δηεύζπλζε ηνπ πξνζώπνπ ή ησλ 

πξνζώπσλ πνπ είλαη αξκόδηα/εμνπζηνδνηεκέλα λα εθπξνζσπνύλ ηνλ νηθνλνκηθό 

θνξέα γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο παξνύζαο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο δεκόζηαο ζύκβαζεο: 

Δθπξνζώπεζε, εάλ ππάξρεη: Απάληεζε: 

Ολνκαηεπψλπκν 

ζπλνδεπφκελν απφ ηελ εκεξνκελία θαη ηνλ 

ηφπν γέλλεζεο εθφζνλ απαηηείηαη: 

[……] 

[……] 

Θέζε/Δλεξγψλ ππφ ηελ ηδηφηεηα [……] 

Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε: [……] 

Σειέθσλν: [……] 

Ζι. ηαρπδξνκείν: [……] 

Δάλ ρξεηάδεηαη, δψζηε ιεπηνκεξή ζηνηρεία 

ζρεηηθά κε ηελ εθπξνζψπεζε (ηηο κνξθέο 

ηεο, ηελ έθηαζε, ηνλ ζθνπφ …): 

[……] 
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Γ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ζηήξημε ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ 

ΦΟΡΔΩΝvii  

Σηήξημε: Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζηεξίδεηαη ζηηο 

ηθαλφηεηεο άιισλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ 

πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ζηα θξηηήξηα 

επηινγήο πνπ θαζνξίδνληαη ζην κέξνο IV 

θαη ζηα (ηπρφλ) θξηηήξηα θαη θαλφλεο πνπ 

θαζνξίδνληαη ζην κέξνο V θαησηέξσ;  

[       ]Ναη [         ]Όρη 

Δάλ λαη, επηζπλάςηε ρσξηζηό έληππν ΣΕΤΔ κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνύληαη 

ζύκθσλα κε ηηο ελόηεηεο Α θαη Β ηνπ παξόληνο κέξνπο θαη ζύκθωλα κε ην 

κέξνο ΙΙΙ, γηα θάζε έλα από ηνπο ζρεηηθνύο θνξείο, δεόλησο ζπκπιεξσκέλν θαη 

ππνγεγξακκέλν από ηνπο λνκίκνπο εθπξνζώπνπο απηώλ.  

Επηζεκαίλεηαη όηη ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη επίζεο ην ηερληθό πξνζσπηθό ή νη 

ηερληθέο ππεξεζίεο, είηε αλήθνπλ απεπζείαο ζηελ επηρείξεζε ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα 

είηε όρη, ηδίσο νη ππεύζπλνη γηα ηνλ έιεγρν ηεο πνηόηεηαο θαη, όηαλ πξόθεηηαη γηα 

δεκόζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ, ην ηερληθό πξνζσπηθό ή νη ηερληθέο ππεξεζίεο πνπ ζα 

έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ν νηθνλνκηθόο θνξέαο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο.  

Εθόζνλ είλαη ζρεηηθέο γηα ηελ εηδηθή ηθαλόηεηα ή ηθαλόηεηεο ζηηο νπνίεο ζηεξίδεηαη ν 

νηθνλνκηθόο θνξέαο, παξαθαιείζζε λα ζπκπεξηιάβεηε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ 

απαηηνύληαη ζύκθσλα κε ηα κέξε IV θαη V γηα θάζε έλα από ηνπο νηθνλνκηθνύο 

θνξείο. 
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Μέξνο III: Λφγνη απνθιεηζκνχ 

Α: Λφγνη απνθιεηζκνχ πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεοviii 

ην άξζξν 73 παξ. 1 νξίδνληαη νη αθφινπζνη ιφγνη απνθιεηζκνχ: 

 ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζεix· 

 δσξνδνθίαx,xi· 

 απάηεxii· 

 ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε 

ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεοxiii· 

 λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή 

ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαοxiv· 

 παιδική εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανθρώπωνxv. 

Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο 

θαηαδίθεο: 

Απάληεζε: 

Τπάξρεη ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή 

απφθαζε εηο βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνχ 

θνξέα ή νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπxvi ην 

νπνίν είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, 

δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ ηνπ νξγάλνπ ή 

έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο 

απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ γηα έλαλ 

απφ ηνπο ιφγνπο πνπ παξαηίζεληαη 

αλσηέξσ (ζεκεία 1-6), ή θαηαδηθαζηηθή 

απφθαζε ε νπνία έρεη εθδνζεί πξηλ απφ 

πέληε έηε θαηά ην κέγηζην ή ζηελ νπνία έρεη 

νξηζηεί απεπζείαο πεξίνδνο απνθιεηζκνχ 

πνπ εμαθνινπζεί λα ηζρχεη;  

[         ] Ναη [           ] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: (δηαδηθηπαθή 

δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, επαθξηβή 

ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ): 

[……][……][……][……]xvii 

Δάλ λαη, αλαθέξεηεxviii: 

α) Ζκεξνκελία ηεο θαηαδηθαζηηθήο 
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απφθαζεο πξνζδηνξίδνληαο πνην απφ ηα 

ζεκεία 1 έσο 6 αθνξά θαη ηνλ ιφγν ή ηνπο 

ιφγνπο ηεο θαηαδίθεο, 

β) Πξνζδηνξίζηε πνηνο έρεη θαηαδηθαζηεί [ ]· 

γ) Δάλ νξίδεηαη απεπζείαο ζηελ 

θαηαδηθαζηηθή απφθαζε: 

α) Ζκεξνκελία:[   ],  

ζεκείν-(-α): [   ],  

ιφγνο(-νη):[   ] 

 

β) [……] 

γ) Γηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ [……] 

θαη ζρεηηθφ(-ά) ζεκείν(-α) [   ] 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: (δηαδηθηπαθή 

δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, επαθξηβή 

ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ): 

[……][……][……][……]xix 

ε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο, ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ 

λα απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά 

ηελ χπαξμε ζρεηηθνχ ιφγνπ απνθιεηζκνχ 

(«απηνθάζαξζε»)xx; 

[] Ναη [] Όρη  

Δάλ λαη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ 

ιήθζεθαλxxi: 

[……] 
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Β: Λφγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο  

Πιεξωκή θόξωλ ή εηζθνξώλ θνηλωληθήο 

αζθάιηζεο: 

Απάληεζε: 

1) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη 

φιεο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ 

πιεξσκή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο 

αζθάιηζεοxxii, ζηελ Διιάδα θαη ζηε ρψξα 

ζηελ νπνία είλαη ηπρφλ εγθαηεζηεκέλνο ; 

[] Ναη [] Όρη  

 

Δάλ φρη αλαθέξεηε:  

α) Υψξα ή θξάηνο κέινο γηα ην νπνίν 

πξφθεηηαη: 

β) Πνην είλαη ην ζρεηηθφ πνζφ; 

γ)Πσο δηαπηζηψζεθε ε αζέηεζε ησλ 

ππνρξεψζεσλ; 

1) Μέζσ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο απφθαζεο; 

- Ζ ελ ιφγσ απφθαζε είλαη ηειεζίδηθε θαη 

δεζκεπηηθή; 

- Αλαθέξαηε ηελ εκεξνκελία θαηαδίθεο ή 

έθδνζεο απφθαζεο 

- ε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο, 

εθφζνλ νξίδεηαη απεπζείαο ζε απηήλ, ηε 

δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ: 

2) Με άιια κέζα; Γηεπθξηλήζηε: 

δ) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπ είηε θαηαβάιινληαο ηνπο 

θφξνπο ή ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο 

πνπ νθείιεη ζπκπεξηιακβαλφκελσλ  θαηά 

πεξίπησζε, ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ 

πξνζηίκσλ, είηε ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ 

δηαθαλνληζκφ γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο ;xxiii 

ΦΟΡΟΗ 

 

ΔΗΦΟΡΔ 

ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ 

ΑΦΑΛΗΖ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

γ.1) [] Ναη [] Όρη  

-[] Ναη [] Όρη  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναη [] Όρη  

Δάλ λαη, λα 

αλαθεξζνχλ 

ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο 

[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

γ.1) [] Ναη [] Όρη  

-[] Ναη [] Όρη  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναη [] Όρη  

Δάλ λαη, λα 

αλαθεξζνχλ 

ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο 

[……] 

 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε όζνλ αθνξά ηελ 

θαηαβνιή ησλ θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 
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αζθάιηζεο δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ): xxiv 

[……][……][……] 

Γ: Λφγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε αθεξεγγπφηεηα, ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ ή 

επαγγεικαηηθφ παξάπησκα 

Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε πηζαλή 

αθεξεγγπόηεηα, ζύγθξνπζε 

ζπκθεξόληωλ ή επαγγεικαηηθό 

παξάπηωκα 

Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη, ελ γλψζεη ηνπ, 

αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ζηνπο 

ηνκείο ηνπ πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ 

θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπxxv; 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

Δάλ λαη, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα 

πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά 

ηελ χπαξμε απηνχ ηνπ ιφγνπ απνθιεηζκνχ 

(«απηνθάζαξζε»); 

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ 

ιήθζεθαλ: […….............] 

Βξίζθεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζε 

νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο 

θαηαζηάζεηοxxvi : 

α) πηψρεπζε, ή  

β) δηαδηθαζία εμπγίαλζεο, ή 

γ) εηδηθή εθθαζάξηζε, ή 

δ) αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ 

εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην, ή 

ε) έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ 

ζπκβηβαζκνχ, ή  

ζη) αλαζηνιή επηρεηξεκαηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ, ή  

δ) ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε 

πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία 

πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ 

Δάλ λαη: 

[] Ναη [] Όρη 
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- Παξαζέζηε ιεπηνκεξή ζηνηρεία: 

- Γηεπθξηλίζηε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο 

σζηφζν ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, ζα δχλαηαη 

λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε, ιακβαλφκελεο 

ππφςηλ ηεο εθαξκνζηέαο εζληθήο 

λνκνζεζίαο θαη ησλ κέηξσλ ζρεηηθά κε ηε 

ζπλέρε ζπλέρηζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπ 

ιεηηνπξγίαο ππφ απηέο απηέο ηηο 

πεξηζηάζεηοxxvii  

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

 

 

 

 

-[.......................] 

-[.......................] 

 

 

 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): [……][……][……] 

 

 

Έρεη δηαπξάμεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκαxxviii; 

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 

 

[.......................] 

 

Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο κέηξα 

απηνθάζαξζεο;  

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ 

ιήθζεθαλ:  

[..........……] 

Έρεη ζπλάςεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

ζπκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο 

κε ζθνπφ ηε ζηξέβισζε ηνπ 

αληαγσληζκνχ; 

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 

 

[…...........] 

Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο κέηξα 

απηνθάζαξζεο;  
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[ ] Ναη [ ] Όρη 

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ 

ιήθζεθαλ: 

[……] 

Γλσξίδεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ηελ 

χπαξμε ηπρφλ ζχγθξνπζεο 

ζπκθεξφλησλxxix, ιφγσ ηεο ζπκκεηνρήο 

ηνπ ζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο ηεο 

ζχκβαζεο; 

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

[.........…] 

Έρεη παξάζρεη ν νηθνλνκηθφο 

θνξέαο ή επηρείξεζε ζπλδεδεκέλε κε 

απηφλ ζπκβνπιέο ζηελ αλαζέηνπζα αξρή 

ή ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα ή έρεη κε άιιν 

ηξφπν αλακεηρζεί ζηελ πξνεηνηκαζία ηεο 

δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεοxxx; 

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

[...................…] 

Έρεη επηδείμεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

ζνβαξή ή επαλαιακβαλφκελε 

πιεκκέιεηαxxxi θαηά ηελ εθηέιεζε 

νπζηψδνπο απαίηεζεο ζην πιαίζην 

πξνεγνχκελεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, 

πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε αλαζέηνληα 

θνξέα ή πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο 

παξαρψξεζεο πνπ είρε σο απνηέιεζκα 

ηελ πξφσξε θαηαγγειία ηεο πξνεγνχκελεο 

ζχκβαζεο , απνδεκηψζεηο ή άιιεο 

παξφκνηεο θπξψζεηο;  

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….................] 

Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο κέηξα 

απηνθάζαξζεο;  
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[ ] Ναη [ ] Όρη 

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ 

ιήθζεθαλ: 

[……] 

Μπνξεί ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα 

επηβεβαηψζεη φηη: 

α) δελ έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ 

δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 

εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ ιφγσλ 

απνθιεηζκνχ ή ηελ πιήξσζε ησλ 

θξηηεξίσλ επηινγήο, 

β) δελ έρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο 

απηέο, 

γ) ήηαλ ζε ζέζε λα ππνβάιιεη ρσξίο 

θαζπζηέξεζε ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ 

απαηηνχληαη απφ ηελ αλαζέηνπζα 

αξρή/αλαζέηνληα θνξέα  

δ) δελ έρεη επηρεηξήζεη λα επεξεάζεη κε 

αζέκηην ηξφπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο 

απνθάζεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ 

αλαζέηνληα θνξέα, λα απνθηήζεη 

εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη 

λα ηνπ απνθέξνπλ αζέκηην πιενλέθηεκα 

ζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο ή λα παξάζρεη εμ 

ακειείαο παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο 

πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ νπζησδψο 

ηηο απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ 

απνθιεηζκφ, ηελ επηινγή ή ηελ αλάζεζε;  

[] Ναη [] Όρη 

 

Μέξνο IV: Κξηηήξηα επηινγήο 

Όζνλ αθνξά ηα  ή ελφηεηεο Α έσο Γ ηνπ παξφληνο κέξνπο), νθξηηήξηα επηινγήο 

(ελφηεηα  νηθνλνκηθφο θνξέαο δειψλεη φηη:  

α: Γεληθή έλδεημε γηα φια ηα θξηηήξηα επηινγήο 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα ζπκπιεξώζεη απηό ην πεδίν κφλν ζηελ 

πεξίπηωζε πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέηωλ θνξέαο έρεη δειώζεη ζηε 

ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε, όηη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο κπνξεί λα 
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ζπκπιεξώζεη κόλν ηελ Δλόηεηα a ηνπ Μέξνπο ΙV ρωξίο λα ππνρξενύηαη λα 

ζπκπιεξώζεη νπνηαδήπνηε άιιε ελόηεηα ηνπ Μέξνπο ΙV: 

Δθπιήξωζε όιωλ ηωλ απαηηνύκελωλ 

θξηηεξίωλ επηινγήο 

Απάληεζε 

Πιεξνί φια ηα απαηηνχκελα θξηηήξηα 

επηινγήο; 

[] Ναη [] Όρη 

 

Μέξνο VI: Σειηθέο δειψζεηο 

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειώλσ επηζήκσο όηη ηα ζηνηρεία πνπ έρσ αλαθέξεη 
ζύκθσλα κε ηα κέξε Ι – IV αλσηέξσ είλαη αθξηβή θαη νξζά θαη όηη έρσ πιήξε 
επίγλσζε ησλ ζπλεπεηώλ ζε πεξίπησζε ζνβαξώλ ςεπδώλ δειώζεσλ. 

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειώλσ επηζήκσο όηη είκαηζε ζέζε, θαηόπηλ αηηήκαηνο 
θαη ρσξίο θαζπζηέξεζε, λα πξνζθνκίζσ ηα πηζηνπνηεηηθά θαη ηηο ινηπέο κνξθέο 
απνδεηθηηθώλ εγγξάθσλ πνπ αλαθέξνληαηxxxii, εθηόο εάλ : 

α) ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα ιάβεη ηα ζρεηηθά 
δηθαηνινγεηηθά απεπζείαο κε πξόζβαζε ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε 

θξάηνο κέινο απηή δηαηίζεηαη δσξεάλxxxiii. 

β) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχουν ιδθ ςτθν κατοχι τουσ τα ςχετικά 
ζγγραφα. 

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο δίδσ επηζήκσο ηε ζπγθαηάζεζή κνπ ζη... [πξνζδηνξηζκόο 
ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ αλαζέηνληα θνξέα, όπσο θαζνξίδεηαη ζην κέξνο Ι, 
ελόηεηα Α], πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη πξόζβαζε ζε δηθαηνινγεηηθά ησλ 
πιεξνθνξηώλ ηηο νπνίεο έρσ ππνβάιιεη ζη... [λα πξνζδηνξηζηεί ην αληίζηνηρν 
κέξνο/ελόηεηα/ζεκείν] ηνπ παξόληνο Σππνπνηεκέλνπ Εληύπνπ Τπεύζπλεο Δήιώζεο 
γηα ηνπο ζθνπνύο η... [πξνζδηνξηζκφο ηεο δηαδηθαζίαο πξνκήζεηαο: (ζπλνπηηθή 
πεξηγξαθή, παξαπνκπή ζηε δεκνζίεπζε ζηνλ εζληθφ ηχπν, έληππν θαη ειεθηξνληθφ, 
αξηζκφο αλαθνξάο)]. 

Ηκεξνκελία, ηόπνο θαη, όπνπ δεηείηαη ή είλαη απαξαίηεην, ππνγξαθή(-έο): [……]    
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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 ετήςιοσ κφκλοσ εργαςιών δεν 

υπερβαίνει τα 50 εκατομμφρια ευρώ και/ι το ςφνολο του ετήςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 

43 εκατομμφρια ευρώ. 

iv 

  Ζχει δθλαδι ωσ κφριο ςκοπό τθν κοινωνικι και επαγγελματικι ζνταξθ ατόμων με αναπθρία ι 

μειονεκτοφντων ατόμων. 

v 

  Τα δικαιολογθτικά και θ κατάταξθ, εάν υπάρχουν, αναφζρονται ςτθν πιςτοποίθςθ. 

vi 

 Ειδικότερα ωσ μζλοσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ ι άλλου παρόμοιου κακεςτϊτοσ. 

vii 

  Επιςθμαίνεται ότι ςφμφωνα με το δεφτερο εδάφιο του άρκρου 78 “Όςον αφορά τα κριτιρια που 

ςχετίηονται με τουσ τίτλουσ ςπουδών και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ 

ςτ΄ του Μζρουσ ΙΙ του Παραρτιματοσ ΧΙΙ του Προςαρτιματοσ Α΄ ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι 

εμπειρία, οι οικονομικοί φορείσ, μποροφν ωςτόςο να βαςίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων μόνο 
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εάν οι τελευταίοι κα εκτελζςουν τισ εργαςίεσ ι τισ υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι 

ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ.” 

viii 

 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.  

ix 

 Όπωσ 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). 

x 

 Σφμφωνα με άρκρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) αναφζρεται ωσ 

“διαφκορά”. 

xi 

 Όπωσ 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). Περιλαμβάνει επίςθσ τθ διαφκορά όπωσ ορίηεται ςτο ν. 3560/2007 

(ΦΕΚ 103/Α), «Κφρωςθ και εφαρμογι τθσ Σφμβαςθσ ποινικοφ δικαίου για τθ διαφκορά και του 

Πρόςκετου ς΄ αυτιν Πρωτοκόλλου» (αφορά ςε  προςκικθ κακόςον ςτο ν. Άρκρο 73 παρ. 1 β 

αναφζρεται θ κείμενθ νομοκεςία). 

xii 

 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 Σφµβαςθσ ςχετικά µε τθν προςταςία των οικονοµικών 

ςυµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτιτων και των ςυναφών µε αυτιν Πρωτοκόλλων. 

xiii 

 Όπωσ 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. 

xiv 

   Όπωσ 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. 
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3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόλθψθ και καταςτολι τθσ νομιμοποίθςθσ εςόδων από εγκλθματικζσ 

δραςτθριότθτεσ και τθσ χρθματοδότθςθσ τθσ τρομοκρατίασ και άλλεσ διατάξεισ”. 

xv 

   Όπωσ 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 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.". 

xvi 

 Η εν λόγω υποχρζωςθ αφορά ιδίωσ: α) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ 

(Ε.Π.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 ) 

xvii 

 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xviii 

 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xix 

 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xx 

 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)  

xxi 

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

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

λιφκθκαν.  

xxii 

 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).  

xxiii 

 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 

ΑΔΑ: Ω2ΩΥΟΞΧ1-ΨΤ4





Σελ. 76 από 77 
 

                                                                                                                                                                      
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  

xxiv 

Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xxv 

Όπωσ αναφζρονται για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτισ 

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

xxvi 

. Η απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον 

Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 

xxvii 

Άρκρο 73 παρ. 5. 

xxviii 

Εφόςον ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ γίνεται αναφορά ςε ςυγκεκριμζνθ διάταξθ, να ςυμπλθρωκεί 

ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρκρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

xxix 

Όπωσ προςδιορίηεται ςτο άρκρο 24 ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

xxx 

Πρβλ άρκρο 48. 

xxxi 

 Η απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν περιπτ. ςτ παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από 

τον Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 

xxxii 

Πρβλ και άρκρο 1 ν. 4250/2014 

xxxiii 

  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 
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απαιτείται, τα ςτοιχεία αυτά πρζπει να ςυνοδεφονται από τθ ςχετικι ςυγκατάκεςθ για τθν εν λόγω 

πρόςβαςθ.  
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