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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

∆IΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 02/2018 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΩΡOΥ ΣΕ ΜΙΣΘΩΜΕΝΟ ΙΣΟΓΕΙΟ 
ΑΚΙΝΗΤΟ ΕΠΙ ΤΗΣ Ο∆ΟΥ ΙΛΙΑ∆ΟΣ 3, ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΟΡ∆ΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΤΜΗΜΑΤΩΝ 

ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (Τ.ΟΜ.Υ.), ΥΠΟΕΡΓΟ 2, ΜΕ ΚΩ∆ΙΚΟ 5008035, ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ 
ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ 3ΗΣ ΥΠΕ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

 

ΕΙ∆ΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
Η ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ 

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
ΤΟ ΑΡΓΟΤΕΡΟ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ  28/03/2018 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ: 

14:30µµ 

ΩΡΑ: 14.30µµ 
ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 29/03/2018 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ: 10.00πµ 

ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Αριστοτέλους 16, 4ος όροφος 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ CPV 71315000-9 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ NUTS GR 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ∆ΑΠΑΝΗ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 
17.000,00 ΕΥΡΩ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ∆ΑΠΑΝΗ 

ΜΕ ΦΠΑ 

21.080,00 ΕΥΡΩ ΜΕ ΦΠΑ, 
για µισθωµένο ισόγειο ακίνητο επί της οδού Ιλιάδος 3, στο 

∆ήµο Κορδελιού-Ευόσµου 

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  ΕΝΤΟΣ 30 ΗΜΕΡΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΚΗΜ∆ΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:  16/03/2018  ΗΜΕΡΑ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 

ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:  16/03/2018  ΗΜΕΡΑ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 

1. ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α΄) 

2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙ∆ΩΝ- ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄) 

 
• Β1. Αναδιαµόρφωση χώρου, σε µισθωµένο ισόγειο ακίνητο επί της οδού Ιλιάδος 3, στο 

∆ήµο Κορδελιού- Ευόσµου 

3. ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Γ΄) 

4. ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆΄) 

5. ΤΕΥ∆ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄)  

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: 

1.1 Του Ν.3329/2005 (ΦΕΚ 81/4.4.2005) Περί Εθνικού Συστήµατος Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις. 

1.2 Του Ν.3580/2007 «Προµήθειες  Φορέων εποπτευοµένων από το Υπουργείο Υγείας και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄134/18-6-2007). 

1.3 Του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/2011) «∆ιαρθρωτικές αλλαγές στο σύστηµα υγείας και άλλες 

διατάξεις» 

1.4 Του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204/15-9-2011) Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε το άρθρο 61 του Ν. 4146/2013 (ΦΕΚ90/18-

4-2013). 

1.5 Του Ν.4072/2012 (ΦΕΚ 86 Α’/11-04-2012) «Βελτίωση επιχειρηµατικού περιβάλλοντος –Νέα 
εταιρική µορφή- Σήµατα- Μεσίτες Ακινήτων- Ρύθµιση Θεµάτων ναυτιλίας, λιµένων και αλιείας 

και άλλες διατάξεις, Μέρος ∆εύτερο, Νέα εταιρική µορφή: Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (ΙΚΕ) 

1.6 Του Ν. 4238/2014 (ΦΕΚ 38/17-2-2014) «Πρωτοβάθµιο Εθνικό ∆ίκτυο Υγείας (Π.Ε.∆.Υ.), αλλαγή 
σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις. 

1.7 Του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/τ. Α΄)  «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 

Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα – Τροποποίηση ∆ιατάξεων του 

π.δ.  318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθµίσεις». 

1.8 Του Ν.4254/2014 (ΦΕΚ 85/7-04-2014) «Μέτρα στήριξης και Ανάπτυξης της ελληνικής 

οικονοµίας στο πλαίσιο εφαρµογής του ν.4046/2012 και άλλες διατάξεις». 

1.9 Του Ν.4272/2014 (ΦΕΚ 145/Α/11-07-2014) Προσαρµογή στο εθνικό δίκαιο της Εκτελεστικής 

Οδηγίας 2012/25/ΕΕ της Επιτροπής της 9ης Οκτωβρίου 2012 για τη θέσπιση διαδικασιών 

ενηµέρωσης σχετικά µε την ανταλλαγή, µεταξύ των κρατών − µελών, ανθρώπινων 

οργάνων που προορίζονται για µεταµόσχευση − Ρυθµίσεις για την Ψυχική Υγεία και την 

Ιατρικώς Υποβοηθούµενη Αναπαραγωγή και λοιπές διατάξεις.  

1.10 Του N.4412/2016 (ΦΕΚ 47/τ. Α΄/08.08.2016) ∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρµογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ), όπως τροποποιηµένος 

ισχύει.  
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2. Τις αποφάσεις: 

2.1. Την υπ’ αριθµ. ∆Υ6α/ οικ.36932/ 17-3-2009 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Οικονοµίας και 
Οικονοµικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Τρόπος και διαδικασία είσπραξης και 

απόδοσης παρακρατούµενου ποσοστού 2% κατά την εξόφληση των τιµολογίων των 

συµβάσεων προµηθειών και υπηρεσιών υγείας (αρ.3 Ν.3580/ 2007). 

2.2. Την υπ΄αριθµ. 158/2016 (ΦΕΚ 3698/τ.Β΄/16.11.2016) Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης 

Αρχής. 

2.3. Την υπ’αρίθµ. 1319/23/09/2015(Α∆Α: 6ΒΛ9ΟΡΕΠ-6ΗΣ) Απόφαση του ∆ιοικητή της 3ης ΥΠΕ 
µε θέµα «Υποβολή του ΠΠΥΦΥ έτους 2015 για την Κεντρική Υπηρεσία, τα Κ.Υγείας και τις 

Μ.Υγείας (ΠΕ∆Υ)». 

2.4. Την υπ’αριθµ. 4658/06/09/2016(ΦΕΚ 2937/Β/15-09-2016) Υπουργική Απόφαση περί 
έγκρισης του ΠΠΥΦΥ 2015. 

2.5. Την υπ’αριθµ.1096/43866/9-11-2017(Α∆Α: ΩΩ3ΡΟΡΕΠ-ΗΗ1), Απόφαση του ∆ιοικητή της 3ης 

ΥΠΕ σχετικά µε την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών όπως συντάχθηκαν από την 

Τεχνική Υπηρεσία της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας. 

2.6. Την υπ΄αρίθµ.2909/24-01-2018(Α∆Α:7ΤΛ1ΟΡΕΠ-9ΓΦ) ανάληψη υποχρέωσης και δέσµευσης 

πίστωσης για υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής κτιρίων για  τις ανάγκες του Φορέα 

Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας ΚΥ Ευόσµου, αρµοδιότητας της 3ης Υ.Πε Μακεδονίας. 

2.7. Την υπ’ αρίθµ.99Η/22-02-2018(Α∆Α:ΩΘΙΖΟΡΕΠ-2ΚΛ) Απόφαση του ∆ιοικητή µε θέµα 

«Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισµού για την Αναδιαµόρφωση χώρου σε 

µισθωµένο ισόγειο ακίνητο επί της οδού Ιλιάδος 3, στο ∆ήµο Κορδελιού- Ευόσµου για την 

στέγαση Τοπικής Οµάδας Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.), Υποέργο 2, µε κωδικό 5008035, αρµοδιότητας 

της 3ης Υ.Πε Μακεδονίας, προϋπολογισµού δαπάνης #21.080,00# EURO 

συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, CPV 71315000-9 και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιµής 

(χαµηλότερη τιµή)». 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

Συνοπτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές, σε ευρώ, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιµής, για την παροχή 

υπηρεσιών Αναδιαµόρφωσης χώρου, σε µισθωµένο ισόγειο ακίνητο επί της οδού Ιλιάδος 3, στο 

∆ήµο Κορδελιού- Ευόσµου, αρµοδιότητας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας. 

Ο συνολικός προϋπολογισµός του διαγωνισµού, ανέρχεται στο ποσό των 17.000,00 ευρώ χωρίς 

Φ.Π.Α. ή 21.080,00 ευρώ µε Φ.Π.Α.  

Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί και θα υλοποιηθεί σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στην παρούσα 

διακήρυξη και τα παραρτήµατα αυτής (γενικοί όροι, τεχνικές προδιαγραφές σχέδιο σύµβασης 
κ.λ.π.). 

Η δαπάνη  του διαγωνισµού θα καλυφθεί από πιστώσεις της 3ης ∆ΥΠΕ, σε βάρος του ΚΑΕ 0863.01. 

Ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού ορίζεται η 29/03/2018 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10:00 π.µ. 
και τόπος το Γραφείο Προµηθειών της Υπηρεσίας (Αριστοτέλους 16, 4ος όροφος).  
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Επί ποινή απόρριψης, οι προσφορές µπορούν να κατατίθενται σε σφραγισµένο φάκελο, το 

αργότερο έως την προηγούµενη εργάσιµη ηµέρα του διαγωνισµού, δηλαδή µέχρι την 28/03/2018 

ηµέρα Τετάρτη και ώρα 14.30 στο Γραφείο Πρωτοκόλλου της Υπηρεσίας.  

 

 
 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α΄ 

Γ Ε Ν Ι Κ Ο Ι     Ο Ρ Ο Ι 

ΑΡΘΡΟ 1Ο 

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στην διαγωνιστική διαδικασία, πρέπει να υποβάλλουν στο 

Γραφείο Πρωτοκόλλου της 3ης ∆ΥΠΕ, ∆ιεύθυνση Αριστοτέλους 16, Τ.Κ. 54623, Θεσσαλονίκη, 

Τηλέφωνα Επικοινωνίας 2313320537,542, fax.2310252487, προσφορά, µέχρι την 28/03/2018 ηµέρα 

Τετάρτη και ώρα 14.30 (µε οποιονδήποτε τρόπο και αν αυτά κατατίθενται ή αποστέλλονται).  

Εµπρόθεσµες θεωρούνται οι προσφορές που θα έχουν περιέλθει στην Υπηρεσία µέχρι την 

παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα. Προσφορές που κατατίθενται µετά την παραπάνω ηµεροµηνία 

και ώρα, είναι εκπρόθεσµες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισµό, 
χωρίς να αποσφραγισθούν. 

ΑΡΘΡΟ 2ο  

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

1. ∆ικαίωµα Συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν: 

α) Όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ηµεδαπά ή αλλοδαπά. 

β) Ενώσεις παρόχων υπηρεσιών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. 

γ) Συνεταιρισµοί. 

δ)  Κοινοπραξίες προµηθευτών. 

Οι ενώσεις παρόχων υπηρεσιών και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαµβάνουν ορισµένη 

νοµική µορφή προκειµένου να υποβάλουν προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία 

υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σ’ αυτήν η σύµβαση, εφόσον η λήψη 

ορισµένης νοµικής µορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύµβασης. 

2. Κάθε προσφορά συντάσσεται σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Ν.4412/2016 στην Ελληνική 

γλώσσα και υποβάλλεται, επί ποινή αποκλεισµού, µέσα σε καλά σφραγισµένο φάκελο, σε δύο 

(2) αντίγραφα, στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς: 

α. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» µε κεφαλαία γράµµατα. 

β. Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισµό. 

γ Ο αριθµός της διακήρυξης. 

δ. Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 

ε. Τα στοιχεία του αποστολέα. 
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3. Οι προσφέροντες υποβάλλουν µε την προσφορά τους στον κυρίως φάκελο, σύµφωνα µε τις 

οικείες διατάξεις:  

α.  Τα παρακάτω δικαιολογητικά (επί ποινή απόρριψης):  

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονοµικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε 

µία από τις καταστάσεις του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια 

επιλογής του άρθρου 75 του Ν.4412/2016, προσκοµίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς 

τους ως δικαιολογητικό συµµετοχής, το Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆)  του 

άρθρου 79 παρ. 4 του Ν.4412/2016, όπως αυτό περιλαµβάνεται στο Παράρτηµα Ε΄ της 

διακήρυξης, το οποίο αποτελεί ενηµερωµένη υπεύθυνη δήλωση, µε τις συνέπειες του Ν. 

1599/1986.  

       Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι µέλη του 

διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονοµικού φορέα ή έχουν εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Τυποποιηµένο 

Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆), το οποίο είναι δυνατό να φέρει µόνο την υπογραφή του 

κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονοµικού φορέα ως  προκαταρκτική απόδειξη των λόγων 

αποκλεισµού που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 για το 

σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι µέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 

οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.  

       Ως εκπρόσωπος του οικονοµικού φορέα νοείται ο νόµιµος εκπρόσωπος αυτού, όπως 

προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο 

υποβολής της προσφοράς ή το αρµοδίως εξουσιοδοτηµένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί 

τον οικονοµικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συµβάσεων ή για συγκεκριµένη διαδικασία 

σύναψης σύµβασης. 

        Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονοµικών φορέων, το 

Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆), υποβάλλεται χωριστά από κάθε µέλος της 

ένωσης. 

       Οι συµµετέχοντες είναι υποχρεωµένοι να συµπληρώσουν τα πεδία του τυποποιηµένου 

αυτού εντύπου ως κάτωθι: 

• Μέρος II: Α, Β, Γ, ∆ 

• Μέρος III: Α, Β, Γ 

• Μέρος IV: α 

• Μέρος VI 
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β. Χωριστό σφραγισµένο φάκελο, µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», εντός του οποίου 

τοποθετείται η τεχνική προσφορά. 

ΕΙ∆ΙΚΟΤΕΡΑ:  

Στον ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», τοποθετείται απαραίτητα σε 

δύο αντίγραφα το σύνολο των κατατιθέµενων εγγράφων, εκ των οποίων το ένα 

πρωτότυπο και το δεύτερο απλό φωτοαντίγραφο. Πιο συγκεκριµένα, ο φάκελος της 

τεχνικής προσφοράς θα πρέπει οπωσδήποτε να περιλαµβάνει: 

1. Πλήρη τεχνική περιγραφή στην ελληνική γλώσσα, σε πλήρη ανταπόκριση-παραποµπή 

(ανά κεφάλαιο και παράγραφο) τόσο µε τις τεχνικές προδιαγραφές όσο και µε τους 

όρους της διακήρυξης ή δικαιολογητικά, ώστε να επιτυγχάνεται αντικειµενική 

αξιολόγηση. 

2. Πιστοποιητικά, βεβαιώσεις και κάθε άλλου είδους έγγραφα που αποδεικνύουν τη 
συµµόρφωση προς τις τεχνικές προδιαγραφές και τις απαιτήσεις της διακήρυξης.  

3. Έγγραφη δήλωση του συµµετέχοντα, µε την οποία θα δηλώνεται ότι: α) η προσφορά 

του πληροί πλήρως τις απαιτούµενες τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισµού, β) ο 

προσφέρων διαθέτει κατάλληλη και επαρκή υποδοµή (εξειδικευµένο προσωπικό και 

τεχνικά µέσα, κτλ.) για την εκτέλεση της σύµβασης, γ) η προσφορά του ισχύει για 

διάστηµα τουλάχιστον ενενήντα (90) ηµερών. 

4. Υπεύθυνη δήλωση που να αναφέρει ότι επισκέφτηκε τους χώρους και έλαβε πλήρη 

γνώση του αντικειµένου, των ιδιοµορφιών του κτιρίου και των συνθηκών εργασίας. 

Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω όγκου, να 

τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως 

φάκελο µε την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

γ. Χωριστό σφραγισµένο φάκελο, µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», εντός του 
οποίου τοποθετείται η οικονοµική προσφορά. 

ΕΙ∆ΙΚΟΤΕΡΑ: 

Στον ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», τοποθετείται η 
οικονοµική προσφορά, απαραίτητα σε δύο αντίγραφα (εκ των οποίων το ένα πρωτότυπο 

και το δεύτερο φωτοαντίγραφο), η οποία θα περιέχει τα οικονοµικά στοιχεία της 

προσφοράς, επί ποινή απόρριψης, διαµορφωµένα ως εξής:   

• Η προσφερόµενη τιµή δίδεται σε EURO για κάθε χώρο ξεχωριστά (ΞΕΧΩΡΙΣΤΉ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΧΩΡΟ). 

• Οι προσφερόµενες τιµές θα δοθούν σε ευρώ (EURO) και θα αναγράφονται αριθµητικώς και 

ολογράφως. Σε περίπτωση διαφοροποίησης µεταξύ της αναγραφόµενης τιµής αριθµητικώς 

και ολογράφως, λαµβάνεται υπόψη η τιµή ολογράφως.   

• Στις τιµές θα περιλαµβάνονται οι νόµιµες κρατήσεις και οι επιβαρύνσεις επί των κρατήσεων.  

• Στην προσφορά θα αναγράφεται το ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό στο οποίο υπάγεται η 

παροχή υπηρεσίας και θα βαρύνει την Υπηρεσία.  

• Οι τιµές της προσφοράς είναι δεσµευτικές για τον ανάδοχο µέχρι την ολοκλήρωση της 

σύµβασης. Αποκλείεται οποιαδήποτε αναθεώρηση των τιµών της προσφοράς και 
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οποιαδήποτε αξίωση του αναδόχου πέραν του προσφερόµενου αντίτιµου της παροχής 

υπηρεσίας βάσει των τιµών της προσφοράς του µέχρι την οριστική παραλαβή και την 

αποπληρωµή της υπηρεσίας.  

4.  Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του Ν.4412/2016, ο προσφέρων 

στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσµίας 10 ηµερών από την 

κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν, οφείλει να υποβάλει, σε 

σφραγισµένο φάκελο, τα αναφερόµενα παρακάτω έγγραφα ή δικαιολογητικά, τα οποία 

αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά την διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 103 του 

Ν.4412/2016. 

i. Τα έγγραφα και δικαιολογητικά του άρθρου 80  του Ν.4412/2016, κατά περίπτωση. 

Αναλυτικότερα: 

 α)  Οι Έλληνες πολίτες: 

1) Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου από το οποίο να 

προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο 

από τα αδικήµατα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, για κάποιο από τα 

αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους 

δραστηριότητας, εφόσον αυτό ορίζεται στη διακήρυξη ή για κάποιο από τα αδικήµατα 

της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της 

δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας.  

2)  Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 

εξαµήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν 

τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.  

3)  Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να 

προκύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήµεροι ως προς τις 

υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και 

επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. Σε περίπτωση 

εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων 

(2) και (3) εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι 

εγκατεστηµένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.  

4)  Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η 

εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους, κατά την ηµέρα διενέργειας του 

διαγωνισµού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι της 

επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.  

β) Οι αλλοδαποί:  

1)  Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας διοικητικής ή 

δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, 

από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική 

απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 

2)  Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας 

εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε κάποια από τις 

καταστάσεις της περ. (β) της παραγράφου 4 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 ή υπό 

άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία και ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της 

παραγράφου 2 του ιδίου άρθρου. Τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων 
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εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι, από 

την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.  

3)  Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να 

προκύπτει ότι ήταν εγγεγραµµένοι στα µητρώα του οικείου Επιµελητηρίου ή σε 

ισοδύναµες επαγγελµατικές οργανώσεις, κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού 

και εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι την επίδοση της ως άνω 

έγγραφης ειδοποίησης.  

γ)   Τα νοµικά πρόσωπα / συνεταιρισµοί (ηµεδαπά ή αλλοδαπά):  

1)  Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τους Έλληνες πολίτες ή αλλοδαπούς, 

αντίστοιχα.  

2)  Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 

εξαµήνου,  από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 

2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 ή άλλες 

ανάλογες καταστάσεις  και επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης 

κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες ανάλογες 

καταστάσεις.  

3)  Ειδικότερα, τα ανωτέρω νοµικά πρόσωπα πρέπει να προσκοµίζουν για τους 

διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των 

Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) 

και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύµβουλο για τις ανώνυµες εταιρείες (Α.Ε.) και 

τους συνεταιρισµούς, απόσπασµα ποινικού µητρώου ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο 

αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να 

προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική 

απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα των περιπτώσεων  του άρθρου 73 του 

Ν.4412/2016.  

4)  Επί ηµεδαπών ανωνύµων εταιρειών, τα προαναφερόµενα πιστοποιητικά της 

εκκαθάρισης ή διαδικασίας έκδοσης απόφασης εκκαθάρισης, εκδίδονται, όσον αφορά 

στην κοινή εκκαθάριση από την αρµόδια Υπηρεσία της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, 

στο µητρώο Ανωνύµων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραµµένη η συµµετέχουσα στο 

διαγωνισµό A.E. και, όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990, από το 

αρµόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύµου εταιρείας που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση. Επί 

ηµεδαπών εταιρειών περιορισµένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) 

το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρµόδιο τµήµα του Πρωτοδικείου 

της έδρας της συµµετέχουσας στον διαγωνισµό επιχείρησης.  

       δ)  Οι ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά:  

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε ανάδοχο που συµµετέχει στην 

Ένωση.  

 

Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω 

έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόµενες περιπτώσεις δύναται να 

αντικατασταθούν αυτά από ένορκη βεβαίωση ή, όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από 

υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόµενου ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου 

ή αρµόδιου επαγγελµατικού ή εµπορικού οργανισµού του κράτους – µέλους ή της χώρας 
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καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασης του οικονοµικού φορέα. Στην κατά τα άνω υπεύθυνη 

δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριµένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριµένα έγγραφα και ότι 

δεν συντρέχουν στο συγκεκριµένο πρόσωπο οι ανωτέρω νοµικές καταστάσεις.  

 

Επισηµαίνεται ότι: 

1. Όλα τα προσκοµιζόµενα έγγραφα πρέπει να είναι πρωτότυπα ή επικυρωµένα αντίγραφα των 

πρωτοτύπων ή ευκρινή φωτοαντίγραφα αυτών, σύµφωνα µε το Ν.4250/26.3.2014. 

2. Τα ξενόγλωσσα πιστοποιητικά πρέπει να είναι µεταφρασµένα στην ελληνική και επικυρωµένα 

από το Υπουργείο Εξωτερικών ή από επίσηµο µεταφραστικό γραφείο ή από δικηγόρο. Στα 

αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρµόζεται η Συνθήκη της Χάγης, της 

5.10.1961, που κυρώθηκε µε το Ν. 1497/1984 (Α 188). Προσκοµίζονται πρωτότυπα ή 

επικυρωµένα αντίγραφα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα αυτών, σύµφωνα µε το Ν.4250/26.3.2014. 

3. Ο προσφέρων, σε περίπτωση υποβολής µε την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών 

εµπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους άλλους διαγωνιζόµενους θα 

έθιγε τα έννοµα συµφέροντα του, οφείλει να σηµειώνει επ’ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες 

εµπιστευτικού χαρακτήρα» σύµφωνα µε το άρθρο 21 του Ν. 4412/2016. Εφόσον ένας οικονοµικός 

φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εµπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εµπορικού απορρήτου, στη 

σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόµου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την 

εµπιστευτικότητα της συγκεκριµένης πληροφορίας. Σε αντίθετη περίπτωση δε δύναται να λαµβάνουν 

γνώση αυτών των πληροφοριών οι λοιποί διαγωνιζόµενοι. Το δικαίωµα πρόσβασης στα έγγραφα των 

προσφορών άλλων οικονοµικών φορέων ασκείται, σύµφωνα µε τους όρους του άρθρου 1 του άρθρου πρώτου 

του π.δ. 28/2015 (Α'34). Οποιαδήποτε πληροφορία εµπιστευτικού χαρακτήρα αφορά µόνο στην 

προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εµπορικά ζητήµατα της επιχείρησης του 

ενδιαφερόµενου. 

4. Οι προσφορές, επί ποινή απόρριψης, δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, 

διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι 

καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον προσφέροντα, η δε αρµόδια επιτροπή 

παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την 

τυχόν διόρθωση, να µονογράψει και να σφραγίσει αυτήν. Η προσφορά απορρίπτεται όταν 

υπάρχουν σ΄ αυτήν διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της επιτροπής 

αξιολόγησης των προσφορών. 

5. Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει εµπροθέσµως την ένσταση του άρθρου 127  του 

Ν.4412/2016  κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, 

θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης ή 

πρόσκλησης και δεν δύναται, µε την προσφορά του ή µε οιονδήποτε άλλο τρόπο, να 

αποκρούσει, ευθέως ή εµµέσως, τους ανωτέρω όρους. Μετά την κατάθεση της προσφοράς, 
επί νοµίµως υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι  διαγωνιζόµενοι παρέχουν διευκρινίσεις µόνο 

όταν αυτές ζητούνται από αρµόδιο όργανο είτε κατά την ενώπιον του διαδικασία, είτε κατόπιν 

εγγράφου της Υπηρεσίας,  (σύµφωνα µε το άρθρο 102 του Ν.4412/2016).  Από τις διευκρινίσεις, 

οι οποίες παρέχονται, σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που 

αναφέρονται στα σηµεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτηµα από το αρµόδιο όργανο. 

6. Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προµηθευτές για χρονικό διάστηµα 90 ηµερών      
από την επόµενη της διενέργειας του διαγωνισµού, καθώς και για το χρόνο που αποδέχονται 

να παρατείνουν την προσφορά τους. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του 
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προβλεπόµενου από την παρούσα διακήρυξη, απορρίπτεται σαν απαράδεκτη. Η ισχύς της 

προσφοράς µπορεί να παρατείνεται µονοµερώς, πριν από τη λήξη της και για χρονικό 

διάστηµα τριών (3) µηνών. Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται εγγράφως, µε τη 

σύµφωνη γνώµη του συµµετέχοντος, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή πριν 

από τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε το προβλεπόµενο από τη 

διακήρυξη. Σε κάθε περίπτωση οι προσφέροντες υποχρεούνται να µεριµνούν για την 

παράταση, αντιστοίχως, της ισχύος της εγγυητικής επιστολής συµµετοχής. 

Περαιτέρω παράταση της ισχύος της προσφοράς µπορεί να λάβει χώρα σύµφωνα µε τα 

οριζόµενα στο άρθρο 97 παρ. 4 του Ν.4412/2016. 

Η ανάδειξη του αναδόχου θα γίνει µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από 

οικονοµική άποψή προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιµής (χαµηλότερη τιµή). Συνεπώς, για 

την αξιολόγηση των προσφορών θα ληφθεί υπόψη αποκλειστικά η χαµηλότερη από τις 

προσφερόµενες τιµές. Υπό την επιφύλαξη όσων ορίζονται στο άρθρο 103 παρ. 3, 4, και 5 του 

Ν.4412/2016, η κατακύρωση θα γίνει στον ανάδοχο µε τη χαµηλότερη τιµή, από εκείνους των 

οποίων οι προσφορές θα έχουν κριθεί ως αποδεκτές µε βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και 

τους όρους της διακήρυξης. Στην περίπτωση που ευρίσκονται προσφορές µε την ίδια ακριβώς 

τιµή αυτές θεωρούνται ισότιµες και  η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο µε κλήρωση 

µεταξύ των οικονοµικών φορέων που υπέβαλαν ισότιµες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται 
ενώπιον του αρµοδίου συλλογικού οργάνου και παρουσία αυτών των οικονοµικών φορέων. 

7. Προσφορές αόριστες, ανεπίδεκτες εκτίµησης ή υπό αίρεση απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

Επίσης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες οι προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις 

τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, καθόσον αποτελούν όλες απαράβατους όρους. 

 

ΑΡΘΡΟ 3o   
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΙΜΩΝ 

1.  Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια από το αρµόδιο συλλογικό όργανο 

διενέργειας του διαγωνισµού και αξιολόγησης των αποτελεσµάτων αυτού (Επιτροπή 

∆ιαγωνισµού). 

2. Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την 

ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη. 

3. Η αποσφράγιση γίνεται µε την παρακάτω διαδικασία: 

3.1. Αποσφραγίζονται οι κυρίως φάκελοι καθώς και οι φάκελοι των τεχνικών προσφορών, µovo-

γράφovται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά και οι τεχνικές 

προσφορές. 

3.2. Οι φάκελοι των oικovoµικώv προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά µovoγράφovται και 

σφραγίζονται από την Επιτροπή. 

3.3. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών η Επιτροπή του διαγωνισµού προβαίνει στην 

καταχώρηση όσων έχουν υποβάλει προσφορές σε πρακτικό το οποίο υπογράφεται από τα 

µέλη της. 

4. Οι φάκελοι των oικovoµικώv προσφορών αποσφραγίζονται µετά την ολοκλήρωση της αξιολό-

γησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών. Σε εφαρµογή της παρ.4 του άρθρου 117 του 
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ν.4412/2016, δύναται η αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών να πραγµατοποιηθεί την 

ίδια µέρα µε την διενέργεια του διαγωνισµού, εφόσον κρίνει ανάλογα η αρµόδια επιτροπή. 

5. Οι φάκελοι των oικovoµικώv προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά 
την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων, δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται, 

εφόσον δεν ασκηθεί ένδικο µέσο κατά της απόφασης απόρριψης της προσφοράς ή εφόσον έχει 

παρέλθει άπρακτη η προθεσµία άσκησης ενδίκων µέσων κατ’ αυτής ή έχει υποβληθεί παραίτηση 

από τυχόν ασκηθέν ένδικο µέσο. 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο  
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 

1.  Η προσφερόµενη τιµή θα αναγράφεται σε ευρώ και θα περιλαµβάνει τις νόµιµες κρατήσεις, 

εκτός του αναλογούντα ΦΠΑ. 

2. Οι τιµές δεσµεύουν τον ανάδοχο για όλη την διάρκεια ισχύος της σύµβασης και σε τυχόν 

παράταση αυτής. 

3.  Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής της τιµής απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

4. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, η προσφορά 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

5. Η προσφερόµενη τιµή δίδεται σε EURO για κάθε χώρο ξεχωριστά. 

 

6. ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ: ΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΘΑ ΕΚ∆ΟΘΟΥΝ ΚΑΙ ΘΑ ΠΑΡΑ∆ΟΘΟΥΝ ΣΤΟΝ 

ΦΟΡΕΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥ ΕΥΟΣΜΟΥ (σύµφωνα µε τη δέσµευση 
πίστωσης).  

 

ΑΡΘΡΟ 5ο  
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ-ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

1. Η κατακύρωση θα γίνει στον ανάδοχο ή στους προσφέροντες των οποίων οι προσφορές είναι 

αποδεκτές µε βάση τους καθοριζόµενους στις τεχνικές προδιαγραφές και τη διακήρυξη 

ουσιώδεις όρους, που προσφέρει την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψή προσφορά 

αποκλειστικά βάσει της τιµής σύµφωνα µε το άρθρο 103 του Ν.4412/2016.  

2. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την ανάδειξη αυτού στον οποίο πρόκειται να γίνει η 
κατακύρωση, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται 

να γίνει η κατακύρωση να υποβάλει εντός 10 ηµερών, από την ειδοποίηση, τα δικαιολογητικά του 

άρθρου 80 του Ν.4412/2016, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη µη συνδροµή των λόγων 

αποκλεισµού των άρθρων 73 και 74, καθώς και για τη πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής 

επιλογής του άρθρου 75, όπως καθορίζονται ειδικότερα στη διακήρυξη. Τα δικαιολογητικά αυτά 

προσκοµίζονται από τον διαγωνιζόµενο στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, µέσα σε 

σφραγισµένο φάκελο, που φέρει τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου, ο οποίος παραδίδεται 

εµπρόθεσµα στο αρµόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών. 

3. Η κατακύρωση του διαγωνισµού θα γίνει από την ∆ιοίκηση της Υπηρεσίας.  Στη συνέχεια, θα 
αποσταλεί στον ή στους προσφέροντες η σχετική σύµβαση. 

4.  Ο ανάδοχος στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προµήθεια, υποχρεούται να προσέλθει 

εντός είκοσι (20) ηµερών από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την 
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υπογραφή της σχετικής σύµβασης, προσκοµίζοντας και την προβλεπόµενη εγγύηση καλής 

εκτέλεσης της σύµβασης, η οποία θα καλύπτει ποσό ίσο µε ποσοστό 5% επί της συνολικής 

συµβατικής αξίας χωρίς το ΦΠΑ. Χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι µεγαλύτερος 
κατά ένα (1) τουλάχιστον µήνα από το συνολικό χρόνο ισχύος της σύµβασης.  

5.  Σε περίπτωση που ο ανακηρυχθείς ανάδοχος δεν προσέλθει µέσα στην προθεσµία που του 

ορίστηκε να υπογράψει τη σχετική σύµβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την 

κατακύρωση που έγινε στο όνοµά του και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν µε 

απόφαση της ∆ιοίκηση της Υπηρεσίας, µετά από εισήγηση της αρµόδιας επιτροπής, ενώ του 

επιβάλλονται οι προβλεπόµενες από το νόµο κυρώσεις.  

6.  Ειδική ρήτρα ακεραιότητας: Κατά την υπογραφή της σύµβασης, ο προσφέρων ή οι νόµιµοι 

εκπρόσωποί του, δεσµεύονται ότι, σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της κατακύρωσης της 

σύµβασης, δεν ενήργησαν αθέµιτα, παράνοµα ή καταχρηστικά και ότι θα εξακολουθήσουν να 

µην ενεργούν κατ’ αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύµβασης αλλά και µετά τη 

λήξη αυτής.  

 
ΑΡΘΡΟ 6ο 
ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η σύµβαση θα ισχύει για τριάντα (30) ηµέρες, σύµφωνα µε το ζητούµενο χρόνο ολοκλήρωσης των 

εργασιών.  

Η αναδιαµόρφωση των χώρων θα πραγµατοποιηθεί εντός τριάντα(30) ηµερών από την υπογραφή 

της σύµβασης. Σε περίπτωση κατά την οποία ο ανάδοχος δεν ανταποκριθεί µε συνέπεια στις από τη 

σύµβαση και το νόµο υποχρεώσεις του, η σύµβαση µπορεί να καταγγελθεί µονοµερώς από πλευρά 

της Αναθέτουσας Αρχής µε όλες τις από το Νόµο προβλεπόµενες συνέπειες. 

  

 

ΑΡΘΡΟ  7ο  

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

Ένσταση επιτρέπεται κατά της διακήρυξης, κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής έως και την 

κατακυρωτική απόφαση. Για τους λόγους, την προθεσµία και τη διαδικασία υποβολής ενστάσεων 

και εξέτασής τους ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 127 του Ν.4412/2016. 

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης προσκοµίζεται παράβολο υπέρ του ∆ηµοσίου, ποσού 

ίσου µε το ένα  επί τοις εκατό (1%) επί της εκτιµώµενης αξίας του διαγωνισµού. Το ποσοστό του 

παραβόλου και το ύψος των ανωτέρω ποσών µπορεί να αναπροσαρµόζονται µετά από έκδοση 

κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονοµίας, Ανάπτυξης και τουρισµού, Οικονοµικών και 

Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων. 

 
ΑΡΘΡΟ 8ο  

ΠΛΗΡΩΜΗ 

Η πληρωµή θα γίνεται µε την εξόφληση του 100% της συµβατικής αξίας των τιµολογίων και υπό τον 

όρο ότι δεν συντρέχει περίπτωση επιβολής προστίµων ή άλλων οικονοµικών κυρώσεων εις βάρος 

του αναδόχου. 

Η πληρωµή θα γίνεται σύµφωνα µε την αρίθµ.22926/28-06-2017(Α∆Α:62ΘΤΟΡΕΠ-Ψ∆Ρ) ανάληψη 

υποχρέωσης και δέσµευση πίστωσης για τις εργασίες Αναδιαµόρφωσης χώρου, σε µισθωµένο 
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ισόγειο ακίνητο επί της οδού Ιλιάδος 3, στο ∆ήµο Κορδελιού- Ευόσµου, αρµοδιότητας της 3ης ΥΠΕ 

Μακεδονίας. 

ΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΘΑ ΕΚ∆Ι∆ΟΝΤΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΗΜ∆ΗΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ 

Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΙ ΜΕ ΤΟ ΑΡΜΟ∆ΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. 

H πληρωµή θα γίνεται σε ευρώ (€), µετά από προηγούµενη θεώρηση των σχετικών χρηµατικών 

ενταλµάτων πληρωµής από τον αρµόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

Χρόνος εξόφλησης: εντός εξήντα (60) ηµερών, υπολογιζόµενων από την εποµένη της υποβολής 

του τιµολογίου πώλησης από τον ανάδοχο. 

Η εξόφληση γίνεται µε βάση τα νόµιµα δικαιολογητικά πληρωµής και τα λοιπά στοιχεία που 

προβλέπονται στο σχετικό άρθρο του Ν. 4412/2016 και την ισχύουσα νοµοθεσία για την εξόφληση 

τίτλων πληρωµής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το ∆ηµόσιο και τα Ν.Π.∆.∆. (αποδεικτικά 

φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας κ.λ.π.). 

Η υποβολή του τιµολογίου δεν µπορεί να γίνει πριν από την εκπλήρωση των συµβατικών 

υποχρεώσεων.  

Σε περίπτωση που η εξόφληση των τιµολογίων γίνει µετά την πιο πάνω προθεσµία, η 3η ΥΠΕ 

καθίσταται υπερήµερη, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4152 «Επείγοντα µέτρα εφαρµογής των 

νόµων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» (ΦΕΚ 107/9-5-2013) παραγ. Ζ5 «ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑΞΥ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΑΡΧΩΝ».  

Η προθεσµία πληρωµής αναστέλλεται α) κατά το χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί από την 

αποστολή του σχετικού χρηµατικού εντάλµατος πληρωµής στον αρµόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου και µέχρι τη θεώρηση αυτού, β) κατά το χρονικό διάστηµα τυχόν δικαστικών ή εξώδικων  

διενέξεων µεταξύ της 3ης ∆ΥΠΕ και του ανάδοχο , που αφορούν στην εκτέλεση της σύµβασης, 

καθώς και γ) στις λοιπές περιπτώσεις που αναφέρονται στο σχετικό άρθρο του Ν. 4412/2016. 

Επίσης, δεν προσµετράται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωµής, που οφείλεται σε υπαιτιότητα 

του παρόχου (µη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών κ.λ.π.). 

Ο Ανάδοχος βαρύνεται µε τις νόµιµες κρατήσεις:  

• ποσοστό 2% επί του τιµολογίου της σύµβασης µετά την αφαίρεση του Φ.Π.Α. και κάθε άλλου 

ποσού παρακρατούµενου υπέρ τρίτων, σύµφωνα µε την αρίθµ. ∆Υ6α/Γ.Π./οικ. 36932/17-3-2009 

Κ.Υ.Α. σε εφαρµογή του άρθρου 3 του  Ν. 3580/2007. 

• ποσοστό 0,06%,  Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων βάσει του Ν. 

4013/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε το Ν 4072/2012 άρθρο 38 παραγ. 2β & το Ν. 

4146/2013 άρθρο 61 και το Ν. 4412/2016 παρ. 7 του άρθρου 375 «τροποποιούµενες διατάξεις», 

που υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωµής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, 

καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης. Η εν λόγω κράτηση υπόκειται σε τέλος 

χαρτοσήµου 3% (πλέον 20% εισφοράς υπέρ ΟΓΑ επ’ αυτού). 

• ποσοστό 0,06% Υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών βάσει της παραγρ.3, 

του άρθρου 350, του Ν.4412/2016, που υπολογίζεται στην καθαρή αξία του τιµολογίου. Η εν 

λόγω κράτηση υπόκειται σε τέλος χαρτοσήµου 3% (πλέον 20% εισφοράς υπέρ ΟΓΑ επ’ αυτού). 

• Κατά την πληρωµή του τιµήµατος παρακρατείται ο προβλεπόµενος φόρος εισοδήµατος 8%. 

Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας των τιµολογίων βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή. 
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ΑΡΘΡΟ 9ο  

ΚΑΝΟΝΕΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ 

 

Περίληψη της παρούσας διακήρυξης έχει σταλεί για δηµοσίευση στην Ηµερήσια Οικονοµική 

εφηµερίδα «ΗΧΩ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ». 

και για ανάρτηση στους Πίνακες ανακοινώσεων των παρακάτω φορέων: 

• ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

• ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

• ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ 

• ∆ήµο Θεσσαλονίκης 

Τα τεύχη της διακήρυξης και οι τεχνικές προδιαγραφές θα διατίθενται 
αποκλειστικά από την επίσηµη ιστοσελίδα της Υπηρεσίας (www.3ype.gr).  

 
ΑΡΘΡΟ 10ο 
ΛΟΙΠΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Για ότι δεν αναφέρεται στην παρούσα διακήρυξη, ισχύουν οι περί προµηθειών του ∆ηµοσίου νόµοι 

και διατάξεις (Ν.4412/2016). 

 

                                                                                    
Ο ∆ιοικητής  

      της 3ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Μακεδονίας 

 

 

                                                                                                 Γιώργος Κ. Κίρκος 
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(Αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της διακήρυξης υπ’ αριθ. 02/2018) 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Β΄ 

Β1. Αναδιαµόρφωση χώρου, σε µισθωµένο ισόγειο ακίνητο επί της οδού Ιλιάδος 3, στο ∆ήµο 
Κορδελιού- Ευόσµου 

Ι. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή αφορά σε εργασίες που θα πραγµατοποιηθούν σε µισθωµένο 

ισόγειο ακίνητο επί της οδού Ιλιάδος 3, στον Εύοσµο Θεσσαλονίκης, προκειµένου να διαµορφωθεί 

χώρος που θα στεγάσει ανάγκες του ΚΥΑΤ Ευόσµου. Πρόκειται για ισόγειο κατάστηµα εµβαδού 

περίπου 120τ.µ. 

Σύµφωνα µε την πρόταση αναδιαµόρφωσης, στο χώρο θα αναπτυχθούν δύο εξεταστήρια ιατρού, 

ένα εξεταστήριο παιδιάτρου, ένα γραφείο κοινωνικού λειτουργού, ένας χώρος νοσηλευτών – 

επισκεπτών υγείας, ένα γκισέ γραµµατείας καθώς και χώροι αναµονής (βλ. συνηµµένο σχέδιο 

κάτοψης ισογείου). Επιπλέον των δύο υφιστάµενων WC, που θα χρησιµοποιηθούν ως WC κοινού 

και προσωπικού, θα διαµορφωθεί ιδιαίτερο WC ΑµεΑ. 

 
 

Για την υλοποίηση της αναδιαµόρφωσης, θα πραγµατοποιηθούν αναλυτικά οι κάτωθι εργασίες: 

 
 

1. Αποξήλωση εσωτερικού εξοπλισµού και πιο συγκεκριµένα θα αποξηλωθούν τα υφιστάµενα 

ελαφρά πετάσµατα, ο υφιστάµενος πάγκος κουζίνας, το µεταλλικό κιγκλίδωµα της σκάλας 

καθώς και κάθε είδους εξοπλισµός ο οποίος δε θα είναι απαραίτητος στη νέα εγκατάσταση 

(περσίδες, ντουζιέρα αποθήκης κλπ). Τα προϊόντα των αποξηλώσεων θα αφαιρεθούν µε 

προσοχή προκειµένου να επαναχρησιµοποιηθούν και όσα δεν επαναχρησιµοποιηθούν θα 

αποθηκευτούν σε χώρο που θα υποδειχτεί από τον ιδιοκτήτη. 

Οι επιφάνειες επαφής των αφαιρουµένων τοιχοπετασµάτων µε τα λοιπά δοµικά στοιχεία του 

κτιρίου θα παραδοθούν καθαρές και λείες και θα είναι πλήρως απαλλαγµένες από 

προεξέχοντα στοιχεία συνδέσµων και στηριγµάτων. 

Επίσης θα γίνει αποξήλωση πλακιδίων τοίχου στην κουζίνα (επιφάνεια περίπου 0,90*0,60), µε 

το κονίαµα στρώσεως αυτών, σε οποιοδήποτε ύψος. 

 
 

2. Επενδύσεις δαπέδου και τοίχων µε πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20cm στο δάπεδο και 

στις τοιχοποιίες του χώρου ως το ύψος του πρεκιού του WC ΑµεΑ, στα ιατρεία άνωθεν των 

νιπτήρων επιφάνειας 0,60x0,60 ανά νιπτήρα, καθώς και στην αποθήκη στο σηµείο όπου θα 

αποξηλωθεί η ντουζιέρα, εφυαλωµένα, χρωµατιστά, αντοχής σε απότριψη "GROUP 1", 

διαστάσεων 20Χ20 cm, χρώµατος και σχεδίου επιλογής της Υπηρεσίας µε συνδυασµό 

τουλάχιστον δύο χρωµάτων, σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 03-07-02-00 "Επενδύσεις µε κεραµικά 

πλακίδια, εσωτερικές και εξωτερικές". 

Περιλαµβάνονται τα πλακίδια, µε αρµούς 1 mm, η τσιµεντοκονία των 450 kg τσιµέντου µε 

πρόσµικτο βελτιωτικό της πρόσφυσης µε την επιφάνεια εφαρµογής, η κόλλα συµβατή µε την 

υπάρχουσα υποδοµή, το αρµολόγηµα µε λευκό τσιµέντο ή µε ειδικό υλικό συµβατό µε τα 

κεραµικά πλακίδια, ο επιµελής καθαρισµός των τελικών επιφανειών του τοίχου και η 

διαµόρφωση οπών για την διέλευση υδραυλικών σωληνώσεων, διακοπτών, ρευµατοδοτών 
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κ.λπ. Πλήρης περαιωµένη εργασία χάραξης σχεδίου, τοποθέτησης, αρµολόγησης, 

καθαρισµού υλικά και µικροϋλικά επί τόπου. 

 
 

3. Χωρίσµατα από γυψοσανίδες, επίπεδες, πάχους 12,5 mm προς συµπλήρωση ή σε συνέχεια 

υπάρχουσας οπτοπλινθοδοµής ή άλλου χωρίσµατος. Τα χωρίσµατα θα έχουν συνολικό 

πάχος 10cm και θα τοποθετηθούν για τη δηµιουργία των ιατρείων και του WC ΑµεΑ πάντα 

σύµφωνα µε τα σχέδια και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. Τα ελαφρά εσωτερικά χωρίσµατα, 

θα έχουν µεταλλικό σκελετό από στραντζαριστή λαµαρίνα γαλβανισµένη εν θερµώ και 

αµφίπλευρη επένδυση µε γυψοσανίδες απλές πάχους 12,5 mm. Ειδικά στο χώρο του WC 

AµεΑ, η επένδυση να είναι µε διπλές γυψοσανίδες. Μεταξύ των γυψοσανίδων τοποθετείται 

µονωτικό υλικό από πετροβάµβακα πάχους 5 εκ. Όπου απαιτείται, η γυψοσανίδα θα είναι 

ανθυγρή. 

4. Επιχρίσµατα τριπτά - τριβιδιστά µε τσιµεντοκονίαµα των 450 kg τσιµέντου, πάχους 2,5 cm, σε 
τρεις διαστρώσεις, από τις οποίες η πρώτη πιτσιλιστή, η δεύτερη στρωτή (λάσπωµα) και τρίτη 

τριπτή (τριβιδιστή), επί τοίχων ή οροφών, σε οποιασδήποτε στάθµη από το έδαφος, και σε 

ύψος µέχρι 4,00 m από το δάπεδο εργασίας. Οι εργασίες θα γίνουν όπου λόγω της 

αποξήλωσης πλακιδίων, θα χρειαστεί αποκατάσταση και εκ νέου επιχρίσµατα. Επίσης 

εργασίες θα πραγµατοποιηθούν στα τµήµατα της τοιχοποιίας όπου θα γίνουν οι οδεύσεις 

των δικτύων ύδρευσης-αποχέτευσης, καθώς και στα σηµεία από ότου θα αποξηλωθούν 

πλακίδια τοίχου. 

5. Περιθώρια (σουβατεπιά) από µάρµαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 1 cm και 
πλάτους έως 10 cm, υλικά και εργασία πλήρους κατασκευής, οποιουδήποτε τύπου, 

χρώµατος σχεδίου εφαρµογής, σύµφωνα µε τα υπάρχοντα. 

6. Χρωµατισµοί εσωτερικών επιφανειών µε χρήση χρωµάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής - 
ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως. Σε όλες τις επιφάνειες των εσωτερικών τοιχοποιιών θα 

πραγµατοποιηθούν χρωµατισµοί µε χρήση πλαστικών χρωµάτων υψηλής ποιότητας. Θα γίνει 

προετοιµασία των επιφανειών, αστάρωµα και εφαρµογή του τελικού χρώµατος. Όπου 

απαιτείται θα πραγµατοποιηθούν επιπλέον εργασίες αποκατάστασης (π.χ. στοκάρισµα). 

Πιο συγκεκριµένα, θα πραγµατοποιηθούν εσωτερικοί χρωµατισµοί επί επιφανειών 

γυψοσανίδων και επιχρισµάτων µε υδατικής διασποράς χρώµατα ακρυλικής, ή βινυλικής, ή 

στυρενιοακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις, χωρίς προηγούµενο σπατουλάρισµα, 

σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωµατισµοί επιφανειών επιχρισµάτων", προετοιµασία 

των επιφανειών, αστάρωµα και εφαρµογή δύο στρώσεων του τελικού χρώµατος. 

Συµπεριλαµβάνονται υλικά και µικροϋλικά επί τόπου, ικριώµατα και εργασία. 

7. Ανακαίνιση εξωτερικών χρωµάτων επί τοίχου µε ακρυλικά χρώµατα. ∆ύο χέρια µε ρολό, 

βούρτσα ή πινέλο ανάλογα. Το µερεµέτι ασταρώνεται µε µονωτικό αστάρι νεφτιού, 

στοκάρισµα και πάλι αστάρωµα µε αστάρι νεφτιού. Υλικά, µικροϋλικά και εργασία 

προετοιµασίας των επιφανειών και πλήρους χρωµατισµού αυτών σε οποιοδήποτε ύψος, 

σύµφωνα µε τις οδηγίες και τις προδιαγραφές του υλικού. Απόχρωση όµοια µε την 

υφιστάµενη. 

8. Νέες θύρες εσωτερικές. Θα τοποθετηθούν έξι νέες θύρες από mdf µε επένδυση στις δύο 

όψεις laminate, χρώµατος βάσει υποδείξεως της Υπηρεσίας. Οι ως άνω θύρες θα 

παραδίδονται µε την τοποθέτηση του κατάλληλου κασώµατος, µε περιθώρια (περβάζια) 
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2x5,5 cm, µε τοποθετηµένους µεντεσέδες, κλειδαριές, χειρολαβές, τύπου και χρώµατος βάσει 

υποδείξεως της Υπηρεσίας. 

Οι θύρες θα έχουν καθαρό άνοιγµα 0,90 m, ενώ η θύρα στον χώρο του WC AµεA θα έχει 

άνοιγµα 1,00 m και θα ανοίγει προς τα έξω. 

9. Κούφωµατα αλουµινίου. Θα τοποθετηθούν δύο κουφώµατα αλουµινίου δίφυλλα (στα 

γραφεία κοινωνικού λειτουργού και επισκέπτη υγείας), µε το ένα ή και τα δύο φύλλα 

συρόµενα (επάλληλα), ηλεκτροστατικώς βαµµένα, διαστάσεων 1.40*1.00 m εξωτερικού 

πλαισίου και φύλλων συρόµενων επαλλήλως. 

Θα γίνει αντικατάσταση δύο σταθερών φεγγιτών υφιστάµενης βιτρίνας, διαστάσεων 

2,00*0,50 m, µε νέους αντίστοιχων διαστάσεων ανακλινόµενους. Υαλοστάσια αλουµινίου 

οποιωνδήποτε διαστάσεων, µε φύλλα ανοιγόµενα περί οριζόντιο ή κατακόρυφο άξονα, 

οποιασδήποτε µορφής και διαστάσεων, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 

"Κουφώµατα Αλουµινίου". 

Όλα τα παραπάνω θα φέρουν διπλούς υαλοπίνακες, και τα απαραίτητα παρεµβύσµατα, 

όλα τα υλικά, µικροϋλικά και εξαρτήµατα συνδέσεως, στερεώσεως και λειτουργίας, 

ασφαλίσεως και, όλα τα υλικά, µικροϋλικά, λαστιχάκια, βούρτσες, πηχάκια, αρµοκάλυπτρα, 

κλείθρα τύπου INTERLOCK, χειρολαβές κ.λπ. , καθώς και κάθε άλλο υλικό ή κατασκευή, έστω 

και αν δεν αναφέρονται, αλλά κριθεί ότι είναι απαραίτητα για την σωστή λειτουργία τους. 

Επίσης θα προσαρµοστούν σε νέα θέση σύµφωνα µε το σχέδιο και τις υποδείξεις της 

Τεχνικής Υπηρεσίας τα δύο κουφώµατα αλουµινίου που υπάρχουν στο χώρο και θα 

αποξηλωθούν. Συµπεριλαµβάνονται κάθε είδους προφίλ ή σιλικόνη για τη φραγή των 

οποιωνδήποτε αρµών µε τοίχους ή πετάσµατα κ.λ.π., για την πλήρη και σύµφωνα µε τα 

σχέδια κατασκευή, όλα τα υλικά απλά ή σύνθετα, τα µικροϋλικά ή βοηθητικά υλικά, καθώς 

και κάθε µικροϋλικό που δεν κατονοµάζεται ρητά αλλά είναι απαραίτητο για την πλήρη και 

έντεχνη κατασκευή, τοποθέτηση, και στερέωση τους. 

10. Γκισέ γραµµατείας: µεταφορά και τοποθέτηση. Θα τοποθετηθεί γκισέ γραµµατείας, το οποίο 

θα αποσυναρµολογηθεί από το άλλο χώρο της 3ης Υ.ΠΕ. και θα προσαρµοστεί στις 

απαιτούµενες διαστάσεις. Αρχικά θα γίνει καθαίρεση γκισέ οποιασδήποτε µορφής και 

διαστάσεων µετά προσοχής, για επανατοποθέτηση σε νέα θέση, ανάλογα µε τις εντολές της 

Τεχνικής Υπηρεσίας, δηλαδή, απελευθέρωσή τους από τα ξύλινα ή µεταλλικά στηρίγµατα µε 

τα οποία συνδέονται ή στερεώνονται στα δάπεδα και στους τοίχους, λαµβάνοντας τα 

απαραίτητα µέτρα προστασίας ατόµων και εξασφάλισης ακεραιότητας του εξοπλισµού του 

χώρου, των πάσης φύσεως, εργαλείων και µηχανηµάτων για την αποκοπή µεταλλικών 

στοιχείων κ.λπ.. 

Προ της καθαιρέσεως γκισέ ως ανωτέρω, θα πραγµατοποιηθούν οι εργασίες αποµόνωσης 

Η/Μ δικτύων, αποξήλωσης τυχόν καλωδιώσεων, σωληνώσεων, θερµαντικών ή κλιµατιστικών 

σωµάτων, περιζωµάτων (σοβατεπί), και λοιπών στοιχείων, ενδεικτικά σηµειώνονται: υλικά επί 

τόπου, µικροϋλικά, ειδικά σιδηρικά και εργασία πλήρους τροποποίησης, προσαρµογής, 

µεταφοράς, επανατοποθέτησης και στήριξης του συνόλου του γκισέ ή και επιµέρους 

τµηµάτων του, ανάλογα µε το εύρος της επιφάνειας εργασίας, αποξήλωσης του παλαιού και 

προσθήκη νέου υαλωτού διαφράγµατος προστασίας των υπαλλήλων (αν υπάρχει), καθώς 

και όσες τροποποιήσεις απαιτηθούν από την Τεχνική Υπηρεσία. 

Συµπεριλαµβάνονται κάθε είδους προφίλ ή σιλικόνη για τη φραγή των οποιωνδήποτε αρµών 
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µε τοίχους ή πετάσµατα κ.λ.π., για την πλήρη και σύµφωνα µε τα σχέδια κατασκευή, όλα τα 

υλικά απλά ή σύνθετα, τα µικροϋλικά ή βοηθητικά υλικά, καθώς και κάθε µικροϋλικό που δεν 

κατονοµάζεται ρητά αλλά είναι απαραίτητο για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή, 

τοποθέτηση, και στερέωση για πλήρη λειτουργία του τροποποιηµένου γκισέ. 

11. Μεταφορά ξενοδοχειακού εξοπλισµού. Θα µεταφερθούν και θα τοποθετηθούν στο χώρο, σε 

θέση που θα υποδειχθεί από την Τεχνική Υπηρεσία, είδη ξενοδοχειακού εξοπλισµού (ενδεικτικά 

6 γραφεία, 6 βιβλιοθήκες, ντουλάπα αρχείου, καρέκλες, 3 εξεταστικές κλίνες κλπ), τα οποία 

υπάρχουν αποθηκευµένα σε αποθήκη της 3ης Υ.ΠΕ. 

12. Μεταλλικό βατό κεκλιµένο επίπεδο (ράµπα) µε επεξεργασία βαφής. Θα κατασκευαστεί 

εξωτερικά µεταλλική ράµπα, από µπακλαβωτή λαµαρίνα πάχους 3 mm, η οποία θα 

στερεωθεί σε σκελετό από κοιλοδοκούς κατάλληλων διαστάσεων, µε πλατύσκαλο 

διαστάσεων 1,20*1,50 και µεταλλικό κιγκλίδωµα από τη µία πλευρά. Από το πλατύσκαλο θα 

διαµορφωθούν µεταλλικά σκαλοπάτια προς την αντίθετη κατεύθυνση της ράµπας. Το 

σύνολο δεν πρέπει να ταλαντώνεται υπερβολικά. 

Η κατασκευή θα φέρει µεταλλικά κιγκλιδώµατα προστασίας, ύψους άνω του 1,05 m , µε 

κάθετες ράβδους 14Χ14 mm ανά 12 cm, µε λάµα 50Χ5 mm και σωλήνα διατοµής Φ 48 mm. Η 

κατασκευή της θα γίνει µε άριστες κολλήσεις των επί µέρους τεµαχίων στο εργαστήριο ή επί 

τόπου, στο σηµείο τοποθέτησης. Όλα τα στοιχεία της κατασκευής θα βαφούν µε 

αντισκωριακό υπόστρωµα και βαφή από άριστης ποιότητας ελαιοχρώµατα για µέταλλα, σε 

χρώµα επιλογής και έγκρισης της Υπηρεσίας. 

Στην τιµή περιλαµβάνονται : η προµήθεια, µεταφορά και τοποθέτηση όλων των απαραίτητων 

υλικών και µικροϋλικών, η αποµάκρυνση των άχρηστων υλικών και κάθε εργασία που 

απαιτείται για την πλήρη και άρτια περαίωση της κατασκευής. 

13. Κατασκευή βατού δαπέδου για την κάλυψη του τµήµατος του κλιµακοστασίου (µήκους 

περίπου 40 cm), προκειµένου να προκύψει διάδροµος πλάτους τουλάχιστο 1,20 m. Η 

κατασκευή θα είναι µεταλλική και η ανάλυσή της γίνεται µε προσοµοίωσή τους σε µοντέλο 

ραβδωτού επίπεδου πλαισίου το οποίο περιλαµβάνει τις αµφιαρθρωτές δοκούς. Όλα τα 

στοιχεία είναι απλοί στατικοί φορείς και δεν χρησιµοποιείται κάποιο πρόγραµµα στατικής 

ανάλυσης. Ο φορέας θα µορφωθεί από µεταλλικές πρότυπες διατοµές. Ιδιαίτερη προσοχή 

θα δοθεί ώστε να µην προκληθούν διαταράξεις ή ζηµίες στο φέροντα οργανισµό του 

κτηρίου και οι οπές οι οποίες θα διανοιχτούν για την έδραση των κύριων διαδοκίδων θα 

καθαριστούν επιµελώς και θα πληρωθούν µε ενισχυµένη επισκευαστική τσιµεντοκονία τύπου 

emaco ή θα πληρωθούν µε ενισχυµένο επισκευαστικό σκυρόδεµα ειδικής συστάσεως. Επί 

των µεταλλικών αυτών δοκών, θα τοποθετηθεί λαµαρίνα µπακλαβωτή πάχους τουλάχιστον 

2,5 mm και στη συνέχεια θα τοποθετηθεί µπετόν ελαφρά οπλισµένο. Η τελική επικάλυψη θα 

γίνει µε µάρµαρο τύπου αντίστοιχου µε το υφιστάµενο, µε την τελική επιφάνεια να είναι στο 

ίδιο ύψος µε το υφιστάµενο. Οι διατοµές των δοκών που θα χρησιµοποιηθούν θα πρέπει να 

είναι κατάλληλες, ώστε η κατασκευή να είναι απόλυτα ασφαλής. 

14. Πινακίδες Σήµανσης Ενδεικτικά πινακίδα ένδειξης σε κάθε χώρο ιατρείου, γραφείου, wc, 

καθώς επίσης και δύο πινακίδες στην είσοδο του χώρου (µία φωτιζόµενη ενδεικτικών 

διαστάσεων 1,30*0,45 και µια PVC ενδεικτικών διαστάσεων 0,80*1,30). Οι πινακίδες θα 

κατασκευαστούν και θα τοποθετηθούν σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. 
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15. Περσιδωτά προπετάσµατα αλουµινίου, θα τοποθετηθούν σε όλα τα εσωτερικά και εξωτερικά 

κουφώµατα (ύψους περίπου 1,40 m). Η στήριξή τους θα γίνεται µε κατάλληλο και ασφαλή 

κάθε φορά τρόπο, και η κίνησή τους θα γίνεται µέσω ειδικού µηχανισµού εµπορίου ο οποίος 

τοποθετείται στο άνω µέρος του κουφώµατος. Το πλάτος των φύλλων αλουµινίου θα είναι 25 

χιλ., ηλεκτροστατικής βαφής, χρώµατος ή συνδυασµού χρωµάτων επιλογής της Υπηρεσίας 

και θα συνοδεύονται από όλα τα εξαρτήµατα αναρτήσεως και λειτουργίας. 

16. Αυτοκόλλητη µεµβράνη Αµµοβολής, θα τοποθετηθεί στις βιτρίνες σε ύψος µέχρι 1,20 m από 

την επιφάνεια του δαπέδου, καθώς επίσης και στο χώρισµα αλουµινίου µεταξύ των χώρων 5 

και 6. 

17. ∆ηµιουργία νέου WC ΑµεΑ νοούµενη ως σύνολο δηλαδή : εργασία και υλικά επί τόπου, 

µικροϋλικά, ειδικά σιδηρικά και βοηθητικά υλικά πλήρους προσαρµογής, ανάρτησης 

στήριξης τοποθέτησης και λειτουργίας, µε την απαιτούµενη προσοχή στις ειδικές διαστάσεις 

τοποθέτησης. Ειδικότερα, η δηµιουργία νέου WC ΑµεΑ περιλαµβάνει : 

- προµήθεια και τοποθέτηση των ειδικών ειδών υγιεινής µετά των ειδικών εξαρτηµάτων ΑµεΑ : 

Σταθερή και ανακλινόµενη χειρολαβή, Χαρτοθήκη στερεωµένη στη µία ανακλινόµενη 

χειρολαβή, Νιπτήρα πορσελάνης µε σιφόνι αποχέτευσης και ρυθµιζόµενο σε ύψος 

πνευµατικό στήριγµα, µε ύψος τοποθέτησης 80 εκ., Καθρέπτη κοινό (ενδεικτικά 67Χ120cm 

πλάτος x ύψος), σε απόσταση 90 cm από το δάπεδο, Λεκάνη πορσελάνης λευκή, οριζόντιας 

αποχέτευσης ενδεικτικά 65Χ36cm ή κάθετης αποχέτευσης 65Χ36cm συνδυάζεται µε καζανάκι 

χαµηλής πίεσης µε µηχανισµό λειτουργίας µε αέρα (το χειριστήριο για το καζανάκι 

τοποθετείται στην ανακλινόµενη χειρολαβή, ή στον πλησιέστερο τοίχο για τη διευκόλυνση του 

καθήµενου χρήστη), Μπαταρία νιπτήρα µε µακρύ µοχλό και ρουξούνι, ή µε µακρύ ρουξούνι 

και φωτοκύτταρο, Σαπουνοθήκη µε φωτοκύτταρο ή µε µοχλό, Αερόθερµο για στέγνωµα 

χεριών µε φωτοκύτταρο, Χαρτοπετσετοθήκη, Οριζόντια βοηθητική χειρολαβή µήκους 60-

80cm (ύψος τοποθέτησης 70-80cm θα τοποθετηθεί και στις δύο πλευρές της πόρτας), 

Σύστηµα κλήσεως κινδύνου, ∆ιακόπτης on/off και κορδόνι τοποθετηµένο περιµετρικά των 

τοίχων, οριζόντια, σε απόσταση περίπου 30 εκ. από το δάπεδο, Οπτική – ακουστική ένδειξη 

συστήµατος κλήσεως κινδύνου (σειρήνα), Καλάθι αχρήστων, Βουρτσάκι καθαρισµού), 

πλήρως συνδεδεµένα και έτοιµα για λειτουργία µε την έγκριση της Υπηρεσίας 

- νέες εγκαταστάσεις ύδρευσης, αποχέτευσης, φωτισµού εξαερισµού και θέρµανσης, κατ΄ 

επέκταση των υπαρχόντων µε την αξία της επί τόπου µεταφοράς και µε τη φθορά και 

αποµείωση όλων των υλικών απλών ή σύνθετων, των µικροϋλικών ή βοηθητικών υλικών, 

που δεν κατονοµάζονται ρητά αλλά είναι απαραίτητα για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή 

και σύνδεση µε τα υπάρχοντα δίκτυα. 

Οι θέσεις των ειδών υγιεινής θα καθορισθούν από την Υπηρεσία. 

Περιλαµβάνονται τα απαραίτητα µέτρα προστασίας ατόµων και εξασφάλισης ακεραιότητας 

του εξοπλισµού του χώρου κατά τη διάρκεια της εργασίας για πλήρη λειτουργία όλων των 

ανωτέρω. 

18. Τοποθέτηση πλακών πεζοδροµίου στο χώρο µπροστά από την πρόσοψη του καταστήµατος 

σε επιφάνεια περίπου 40τ.µ. Επιστρώσεις µε πλάκες πεζοδροµίου διαστάσεων 50Χ50 cm 

Επιστρώσεις µε πλάκες πεζοδροµίου αντιολισθητικές, κοινού τσιµέντου διαστάσεων 50Χ50 

cm και πάχους 3 έως 5 cm , µε αρµούς πλάτους έως 5 mm , επί υποστρώµατος πάχους 2 





 

 
 

 
∆ιεύθυνση: Αριστοτέλους 16, 54623 Θεσσαλονίκη, Τηλ.: 2313 320537, Fax : 2310 252487  Σελίδα 20 από 63 

 

cm, από τσιµεντοασβεστοκονίαµα των 350 kg τσιµέντου και 0,04 m 3 ασβέστου. 

Ηλεκτροµηχανολογικές Εργασίες 
Η παρούσα παράγραφος αναφέρεται στις απαιτούµενες ηλεκτροµηχανολογικές εργασίες 

και στα απαραίτητα υλικά για τις εργασίες διαµόρφωσης των χώρων του ισογείου. Όλες οι 

εργασίες θα πρέπει να πραγµατοποιηθούν σύµφωνα µε τους κανόνες της τέχνης, να 

ικανοποιούν τους ισχύοντες κανονισµούς, ώστε να παραδοθούν οι νέοι χώροι σε κανονική 

και πλήρη λειτουργία. 

Οι Η/Μ εργασίες περιλαµβάνουν : α) συστήµατα κλιµατιστικού-αερισµού-θέρµανσης β) 

κυκλώµατα φωτισµού & κίνησης γ) συστήµατα ύδρευσης και αποχέτευσης δ) δοµηµένη 

καλωδίωση και ε) ενεργό εξοπλισµό ώστε να παραδοθούν οι χώροι (ιατρεία κλπ) σε πλήρη 

λειτουργία. 

Όλα τα υλικά, µονάδες κλπ που θα χρησιµοποιηθούν θα διαθέτουν πιστοποιητικά CE και 

EMC ηλεκτροµαγνητικής συµβατότητας (για τα ηλεκτρικά – ηλεκτρονικά). 

α) Κλιµατισµός - Αερισµός 
Στον χώρο υπάρχουν δύο (2) κλιµατιστικές µονάδες τύπου split-unit οι οποίες λόγω της νέας 

διαρρύθµισης θα χρειαστεί να µετακινηθούν σε απόσταση ακτίνας 2-3m. Επίσης θα πρέπει 

να γίνει έλεγχος καλής λειτουργίας και συντήρηση των υφιστάµενων κλιµατιστικών µονάδων. 

Επιπρόσθετα θα εγκατασταθούν τέσσερις (4) νέες κλιµατιστικές µονάδες τύπου split-unit, η 

προµήθεια των οποίων είναι ευθύνη του Αναδόχου. Οι νέες κλιµατιστικές µονάδες θα πρέπει 

να διαθέτουν εγγύηση για τουλάχιστο δύο (2) έτη. 

Οι εξωτερικές µονάδες των τοπικών κλιµατιστικών (split-units) θα τοποθετηθούν στον 

εξωτερικό τοίχο, πάνω σε κατάλληλη µεταλλική βάση σύµφωνα µε τα σχέδια και τις οδηγίες 

της υπηρεσίας . 

Οι σωληνώσεις ψυκτικού υγρού θα είναι πλήρως µονωµένες µε µονωτικό σπογγώδους 

ελαστικού, τύπου ARMAFLEX ή αντίστοιχης ποιότητας. Η µόνωση των σωληνώσεων θα 

κατασκευαστεί µε επιµέλεια και µε τη χρήση κατάλληλης µονωτικής ταινίας, ενώ η στήριξη των 

σωληνώσεων στον τοίχο θα γίνεται µε ειδικά πλαστικά στηρίγµατα. 

Η βάση στήριξης της εξωτερικής µονάδας θα είναι κατασκευασµένη από σιδηρογωνίες 

διαστάσεων 30x30mm και πάχους ανάλογου µε το βάρος της µονάδας, µε κολλήσεις 

αρίστης ποιότητας, βαµµένη µε ηλεκτροστατική βαφή και διαθέτοντας τέσσερα (4) σηµεία 

στήριξης στον τοίχο, εξασφαλίζοντας ώστε το πίσω µέρος του µηχανήµατος να απέχει από 

τον τοίχο στήριξης τουλάχιστον 10cm. Εάν η εξωτερική µονάδα τοποθετηθεί στο δάπεδο 

(βεράντα, δώµα κλπ.), τότε η τοποθέτησή της θα γίνει πάνω σε αντικραδασµικές βάσεις και 

τα σηµεία στήριξης της βάσης θα πρέπει να καλύπτονται µε ειδικό µονωτικό υλικό. 

Στην τιµή συµπεριλαµβάνονται η προµήθεια των τεσσάρων (4) νέων µονάδων , η εργασία 

(εγκατάστασης & µετακίνησης των νέων και παλαιών), τα υλικά και µικροϋλικά για την µε 

κάθε κατάλληλο τρόπο στήριξη της εσωτερικής και εξωτερικής συσκευής, η σύνδεση 

εσωτερικής και εξωτερικής συσκευής, η αποχέτευση εσωτερικής και εξωτερικής συσκευής, η 

συµπλήρωση οικολογικού ψυκτικού µέσου, η εγκατάσταση της απαραίτητης ηλεκτρικής 

παροχής προς τις κλιµατιστικές µονάδες µε καλώδιο ΝΥΜ 3x2,5mm2 από τον πλησιέστερο 

κατάλληλο ηλεκτρικό πίνακα και σύνδεση σε αυτόν µε ανεξάρτητη ασφάλεια 16Α, µε σκοπό 

την παράδοση της κλιµατιστικής µονάδας σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα µεγέθη των µονάδων σε κάθε χώρο. 
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α/α 

 

Ονοµασία Χώρου 

 

Τύπος κλιµατισµού 

 

Ψυκτική 

Απόδοση 
Τεµ 

 
1 

 

Γρ. Κοινωνικού Λειτουργού 

 

Τοπική Μονάδα τύπου Split-

Unit 
9.000 Btu/h 

 

1 

 
2 

 

Γρ. Επισκέπτη Υγείας 

 

Τοπική Μονάδα τύπου Split-

Unit 
9.000 Btu/h 

 

1 

 
3 

 

Ιατρείο 3 

 

Τοπική Μονάδα τύπου Split-

Unit 
9.000 Btu/h 

 

1 

 
6 

 

Γραµµατεία - Αναµονή 

 

Τοπική Μονάδα τύπου Split-

Unit 
12.000 Btu/h 

 

1 

 
 

Οι υδραυλικές εργασίες θα γίνουν από ψυκτικό που διαθέτει σε ισχύ την αντίστοιχη άδεια 

άσκησης επαγγέλµατος, ενώ οι ηλεκτρολογικές εργασίες από ηλεκτρολόγο που διαθέτει σε 

ισχύ την αντίστοιχη άδεια άσκησης επαγγέλµατος. 

Χώροι Υγιεινής (WC ΑµεΑ, WC, κλπ) 

Οι χώροι υγιεινής θα εξαεριστούν µε αξονικό ανεµιστήρα και κυκλικά στόµια απαγωγής 

εσωτερικού αέρα. Ο ανεµιστήρας θα τοποθετηθεί σε στάθµη ύψους µεταξύ ψευδοροφής και 

οροφής. Ο χώρος που περικλείεται από την τοιχοποιία των χωρών υγιεινής, από την 

ψευδοροφή και οροφή θα λειτουργεί ως φυσικό plenum απαγωγής του εσωτερικού αέρα 

µέσω του ανεµιστήρα και των στοµίων. Ο ανεµιστήρας θα ενεργοποιείται χειροκίνητα. 

 

Θέρµανση 
Το σύστηµα κεντρικής θέρµανσης που υπάρχει ήδη εγκατεστηµένο και λειτουργεί θα 

παραµείνει ως έχει, αλλά θα απαιτηθούν τοπικές παρεµβάσεις αποκατάστασης φθορών ή 

ελλείψεων (π.χ. διακόπτες ) περιορισµένης έκτασης σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Τεχνικής 

Υπηρεσίας. 

 

β) Κυκλώµατα φωτισµού και κίνησης 
Η εγκατάσταση των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων θα γίνουν σύµφωνα µε το πρότυπο 

ΕΛΟΤ HD384. Οι εργασίες θα εκτελεστούν από αδειούχο ηλεκτρολόγο. 

Στα πλαίσια των εργασιών διαµόρφωσης και σε σχέση µε την ηλεκτρική εγκατάσταση 

απαιτούνται τα παρακάτω: 

 

Φωτισµός: 
Στο χώρο κάθε γραφείου θα τοποθετηθούν από ένα (1) φωτιστικό σώµα, ενώ στην αίθουσα 

γραµµατείας - αναµονής δύο (2) φωτιστικά σώµατα. Στην τιµή περιλαµβάνονται τα φωτιστικά 

σώµατα, οι λαµπτήρες, το καλώδιο τροφοδοσίας, ηλεκτρολογικό κανάλι, υλικά, µικροϋλικά 

καθώς και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, µε σκοπό την παράδοση των φωτιστικών 

σωµάτων έτοιµων προς χρήση. 

Στον εξωτερικό χώρο, άνωθεν της εισόδου θα τοποθετηθεί ένα (1) φωτιστικό εξωτερικού 

χώρου, φθορισµού, σε πλήρη λειτουργία. 

Συνολικά θα τοποθετηθούν 12 φωτιστικά σώµατα οι προδιαγραφές των οποίων 

περιγράφονται παρακάτω.. Στο χώρο κάθε γραφείου θα τοποθετηθούν από ένα (1) 

φωτιστικό σώµα και από ένα στα WC, ένα φωτιστικό εξωτερικού χώρου & 2 προβολείς 

εξωτερικού χώρου. Στην τιµή περιλαµβάνονται τα φωτιστικά σώµατα, οι λαµπτήρες, το 

καλώδιο τροφοδοσίας, ηλεκτρολογικό κανάλι, υλικά, µικρούλικά καθώς και η εργασία 
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πλήρους εγκαταστάσεως, µε σκοπό την παράδοση των φωτιστικών σωµάτων έτοιµων προς 

χρήση. 

Στον εξωτερικό χώρο, άνωθεν της εισόδου θα τοποθετηθεί (1) φωτιστικό εξωτερικού χώρου, 

φθορισµού. 

 

Φωτιστικό σώµα οροφής φθορισµού 600Χ600, 4Χ18W, µε καλώδιο και υλικά σύνδεσης 

Φωτιστικό σώµα οροφής, διαστάσεων 600x600 mm, 4x18 W λαµπτήρων φθορισµού 

(σωλήνων), 230 V - 50 Ηz, µε περσίδα αλουµινίου, καθρέπτη διπλής παραβολικότητας 

καθαρότητας 99,85%. 

Τα φωτιστικά θα είναι παρασκευασµένα βάσει των προδιαγραφών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης(CE). Το νέο φωτιστικό σηµείο θα περιλαµβάνει την προµήθεια, εγκατάσταση και 

πλήρη σύνδεση όλων των υλικών και µικροϋλικών για τηνκατασκευή του φωτιστικού σηµείου 

τροφοδοτήσεως του φωτιστικού σώµατος, µε χειρισµό διακόπτη. Όλη η εγκατάσταση θα 

είναι µε καλώδια ΝΥΜ 3x1,5mm2, µε τις απαιτούµενες επιστροφές, εντός πλαστικών 

καναλιών,εκτός από τους χώρους που διαθέτουν ψευδοροφή όπου το καλώδιο ΝΥΜ θα 

στηρίζεται µε ειδικά στηρίγµατα ή κολάρα αποστάσεως (σιδηρόδροµοι) ανά 40cm ή θα 

τοποθετείται σε γαλβανισµένη χαλύβδινη σχάρα αναρτηµένη στην οροφή. Η νέα καλωδίωση 

αφορά το τµήµα από την οροφή έως το φωτιστικό και οποιαδήποτε επιπλέον καλωδίωση 

απαιτηθεί. 

Το φωτιστικό σώµα θα περιλαµβάνει τους λαµπτήρες φθορισµού, απόχρωσης λευκού 

φωτός, συνδεδεµένους µεταξύ τους σε συνδεσµολογία DUO, την ενισχυµένη βάση, τους 

καθρέπτες και κατάλληλα τεµάχια για τοποθέτηση εντός ψευδοροφής ορυκτών ινών µε 

εµφανή ή κρυφό σκελετό. Θα φέρει ενσωµατωµένα τα όργανα αφής, ενώ η εσωτερική 

καλωδίωση του φωτιστικού θα είναι κατασκευασµένη µε καλώδια µε µονωτικό µανδύα 

αµιαντούχο ή περιτοίχο (SILICONE). 

Στην τιµή περιλαµβάνεται το φωτιστικό σώµα, οι λαµπτήρες, το επιπλέον καλώδιο ΝΥΜ, 

καθώς και η εργασία πλήρους εγκατάστασης, µε σκοπό την παράδοση του φωτιστικού 

σώµατος έτοιµου προς χρήση. 

 

Φωτιστικό σώµα εξωτερικού χώρου, µε καλώδιο και υλικά σύνδεσης 

Φωτιστικό σώµα εξωτερικού χώρου, λαµπτήρων φθορισµού (σωλήνων), 230 V - 50 Ηz. Τα 

φωτιστικά είναι παρασκευασµένα βάσει των προδιαγραφών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CE). 

Το νέο φωτιστικό σηµείο θα περιλαµβάνει την προµήθεια, εγκατάσταση και πλήρη σύνδεση 

όλων των υλικών και µικροϋλικών για τηνκατασκευή του φωτιστικού σηµείου 

τροφοδοτήσεως του φωτιστικού σώµατος, µε χειρισµό διακόπτη. Όλη η εγκατάσταση θα 

είναι µε καλώδια ΝΥΜ 3x1,5mm2 , µε τις απαιτούµενες επιστροφές, εντός σωλήνων βαρέος 

τύπου, εκτός από τους χώρους που διαθέτουν ψευδοροφή όπου το καλώδιο ΝΥΜ θα 

στηρίζεται µε ειδικά στηρίγµατα ή κολάρα αποστάσεως (σιδηρόδροµοι) ανά 40cm ή θα 

τοποθετείται σε γαλβανισµένη χαλύβδινη σχάρα αναρτηµένη στην οροφή. 

Στην τιµή περιλαµβάνεται το φωτιστικό σώµα, οι λαµπτήρες, το επιπλέον καλώδιο ΝΥΜ, 

καθώς και η εργασία πλήρους εγκατάστασης, µε σκοπό την παράδοση του φωτιστικού 

σώµατος έτοιµου προς χρήση. 
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Φωτισµός WC 

Φωτιστικό σώµα φθορισµού οροφής τύπου PLC 2X18 W. 

 

αα Ονοµασία Χώρου Τύπος φωτιστικού τεµ 
1 

 

Ιατρείο 1 (11,20 m3) 

 

φθορισµού 600Χ600, 4Χ18W 

 

1 

 
2 

 

Ιατρείο 2 (14,00 m ) 

 

φθορισµού 600Χ600, 4Χ18W 

 

1 

 
3 

 

Ιατρείο 3 (15,10 m ) 

 

φθορισµού 600Χ600, 4Χ18W 

 

1 

 

4 

 

Γρ. Επισκέπτη Υγείας 

(11,80 m3 ) 

 

φθορισµού 600Χ600, 4Χ18W 

 

1 

 

5 

 

Γρ. Κοινωνικού 

Λειτουργού (10,00 m3 ) 

 

φθορισµού 600Χ600, 4Χ18W 

 

1 

 

6 

 

Γραµµατεία - Αναµονή 

 

φθορισµού 600Χ600, 4Χ18W 

 

2 

 
7 

 

Εξωτερικός Χώρος 

 

φθορισµού (σωλήνων), 230 

V - 50 Ηz 

 

1 

 

8 Εξωτερικός χώρος Προβολείς εξωτερικού χώρου 2 

9 

 

φωτισµός WC 

 

φθορισµού οροφής τύπου 

PLC 2X18 W 

2 

 

 

∆ιακόπτες 
Σε κάθε χώρο θα τοποθετηθεί ένας διακόπτης κατάλληλος για τοποθέτηση σε κανάλι µε 

πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V εντάσεως 10 Α αλλέ - ρετούρ 

∆ιακόπτης φωτισµού απλός ή αλερετούρ. Στην τιµή συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια του 

διακόπτη (κυρίως σε αντικατάσταση υφιστάµενου), ηλεκτρική σύνδεση του διακόπτη 

φωτισµού της θέσεως εργασία (καλώδιο3x2,5mm2), όλα τα υπόλοιπα απαραίτητα υλικά και 

µικροϋλικά σύνδεσης, µόνωσης και στερέωσης καθώς και η εργασία εγκατάστασης, 

πλήρους σύνδεσης, δοκιµής και παράδοσης σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 

Επίσης, στην αξία τοποθέτησης συµπεριλαµβάνονται οι όποιες οικοδοµικές ή µη 

παρεµβάσεις απαιτηθούν (π.χ. διάνοιξη αυλακιών και οπών στα δάπεδο ή στην τοιχοποιία 

κτλ) και η πλήρης αποκατάσταση των επιφανειών των δοµικών στοιχείων. 

Ρευµατοδότες 
Για την τροφοδοσία των χώρων θα χρειαστεί να τοποθετηθούν δύο (2) διπλές πρίζες σούκο 

ανά θέση εργασίας ( συνολικά έξι (6) θέσεις εργασίας) . Οι παροχές θα ηλεκτροδοτούνται µε 

καλώδια ΝΥΜ 3x2,5mm2 και θα ασφαλίζονται στον ηλεκτρικό πίνακα µε µικροαυτόµατο 

διακόπτη 16Α έκαστη. Η όδευση των καλωδίων θα γίνει εντός της ψευδοροφής µέχρι το χώρο 

των θέσεων εργασίας και στη συνέχεια εντός πλαστικού καναλιού DLP ενδεικτικού τύπου 

LEGRAND µε κάλυµµα, κατάλληλων διαστάσεων. 

 

Ηλεκτρική παροχή θέσης εργασίας: Κάθε θέση εργασίας, σύµφωνα µε την τεχνική 

περιγραφή, θα διαθέτει δυο (2) διπλούς ρευµατοδότες (διπλή πρίζα ρευµατοδοτών ΣΟΥΚΟ µε 

καλώδιο και υλικά σύνδεσης) και θα ηλεκτροδοτείται µε καλώδιο ΝΥΜ 3x2,5mm2 από τον 

ηλεκτρικό πίνακα, µε βάση την αρχή ότι σε κάθε ανεξάρτητη ηλεκτρική γραµµή θα συνδέονται 
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µέχρι 4 θέσεις εργασίας. Οι οδεύσεις των καλωδίων: 

- στις ψευδοροφές θα γίνουν είτε µε ειδικά στηρίγµατα, είτε µε σιδηρόδροµο, είτε σε µεταλλική 

σχάρα, όπου αυτό απαιτεί το πλήθος των καλωδίων. 

- στους χώρους εργασίας θα γίνουν σε πλαστικά κανάλια κατάλληλων διαστάσεων. 

- οι ορατές θα γίνονται βασικά σε πλαστικό κανάλι τύπου LEGRAND, τόσο στους τοίχους 

όσο και στις θέσεις πάγκων εργασίας στις θέσεις εργασίας γραφείων 

- σε µικρή απόσταση από τοίχο θα γίνονται µε κατάλληλα πλαστικά κανάλια δαπέδου 

-για θέσεις εργασίας στο µέσον των χώρων θα γίνονται µέσα στην ψευδοροφή και µετά 

προς την θέση µέσω κατάλληλης και καλαίσθητης κατακόρυφης διατοµής αλουµινίου. 

Οι ρευµατοδότες θα είναι τύπου ΣΟΥΚΟ, κατάλληλοι για την ενσωµάτωσή τους ή την 

καλαίσθητη σύνδεσή τους σε πλαστικό κανάλι τύπου LEGRAND. Στην τιµή περιλαµβάνεται η 

ηλεκτρική παροχή (καλώδιο) της θέσεως εργασίας, οι ρευµατοδότες, όλα τα υπόλοιπα 

απαραίτητα υλικά και µικροϋλικά καθώς και η εργασία εγκατάστασης πλήρους σύνδεσης, 

δοκιµής για την παράδοση του σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 

 

Ηλεκτρολογικός πίνακας 
Κρίνεται σκόπιµο να γίνει έλεγχος του ηλεκτρολογικού πίνακα και σε περίπτωση που δεν 

υπάρχει να προστεθεί ρελέ αντιηλεκτροπληξίας και να αλλαχθούν οι ασφάλειες όπου είναι 

απαραίτητο. 

Έλεγχος Γείωσης 
Κρίνεται σκόπιµο να γίνει έλεγχος της γείωσης της εγκαταστάσεως και αν δεν είναι 

ικανοποιητική να ενισχυθεί κατάλληλα. 

Κανάλι πλαστικό DLP 100x34mm 
Κανάλι πλαστικό DLP 100x34mm, ενδεικτικού τύπου LEGRAND µε κάλυµµα και µε δυνατότητα, 

εάν απαιτηθεί, φυσικού διαχωρισµού ασθενών-ισχυρών ρευµάτων και χρήσης καλυµµάτων 

µερικού πλάτους. Το πλαστικό κανάλι θα φέρει σήµανση CE, ο δείκτης προστασίας από 

στερεά και υγρά θα είναι IP 40, το χρώµα των υλικών θα είναι λευκό ή απόχρωση του λευκού 

και θα διαθέτει ένα από τα εξής σήµατα ποιότητας: VDE(Γερµανίας), NF-USE (Γαλλίας), KEMA-

KEUR, OVE (Αυστρίας), CEBEC (Βελγίου). 

Το πλαστικό κανάλι θα διαθέτει τα ακόλουθα εξαρτήµατα: διαχωριστικό για τον απλό 

διαχωρισµό των καλωδίων κατά µήκος, ακραίο κάλυµµα αριστερό ή δεξί, συνδετικό κάλυµµα 

βάσης – καλύµµατος, γωνία επίπεδη ρυθµιζόµενη, γωνία εσωτερική ρυθµιζόµενη, γωνία 

εξωτερική ρυθµιζόµενη, διακλάδωση ταυ επίπεδη, αγκράφα για τη στήριξη καλωδίων, 

εξάρτηµα υπερύψωσης για τοποθέτηση στο επίπεδο του δαπέδου, έγχρωµα διακοσµητικά 

(κόκκινο, πράσινο, µπλε, κίτρινο) εξαρτήµατα για την τοποθέτηση διακοπτικού υλικού. 

Στην τιµή συµπεριλαµβάνεται προµήθεια του καναλιού, του κατάλληλου διακοπτικού υλικού 

(διακόπτες απλοί, κοµµιτατέρ, Α/R), µε όλα τα απαραίτητα εξαρτήµατα και µικροϋλικά 

τοποθέτησης και σύνδεσης καθώς και η εργασία πλήρους εγκατάστασης εµφανούς σε 

τοίχο, µέταλλο ή γυψοσανίδα µε σκοπό την παράδοση σε πλήρη χρήση, έτοιµο να δεχθεί 

ηλεκτρικά καλώδια. 

Πυρασφάλεια 
Τα υλικά και η εγκατάσταση είναι σύµφωνα µε τον Κανονισµό Πυροπροστασίας Κτιρίων, Π∆ 

71/88, (όπως ισχύει σήµερα) και µε το πρότυπο EN54 Part 2. 

Φορητά πυροσβεστικά µέσα 
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Με βάση τα αναφερόµενα στην παραγρ .4.8 του άρθρου 12Α, και στην παραγρ. 4.8 του 

άρθρου 10 του Π.∆. 71/88 προβλέπεται η προµήθεια και εγκατάσταση 2 (δύο) φορητών 

πυροσβεστήρων ξηράς κόνεως των 6 Kgr. 

Φωτιστικά ασφαλείας 

Προβλέπεται η προµήθεια και εγκατάσταση τριών (3) φωτιστικών ασφαλείας των οδεύσεων 

διαφυγής µε την κατάλληλη σήµανση. 

Σύστηµα Ασφαλείας 
Στον χώρο υπάρχει , από την προηγούµενη χρήσης του , πλήρες σύστηµα συναγερµού 

κλοπής και πυρκαγιάς. Θα πρέπει να γίνει έλεγχος καλής λειτουργίας µε όλες τις 

απαραίτητες µικροεπεµβάσεις και προσθήκες µικρούλικων που απαιτηθούν. 

γ) Ύδρευση–Aποχέτευση: 
Η εγκατάσταση των ειδών υγιεινής και του δικτύου των σωληνώσεων θα εκτελεσθεί σύµφωνα 

µε τις διατάξεις του ισχύοντα "Κανονισµού Εσωτερικών Υδραυλικών Εγκαταστάσεων" του 

ελληνικού κράτους, τις υποδείξεις του κατασκευαστή και της Τ.Υ. 

Η εργασία περιλαµβάνει την τοποθέτηση τριών (3) νιπτήρων στους χώρους των τριών 

ιατρείων, την τοποθέτηση ηλεκτρικού θερµοσίφωνα, το δίκτυο ζεστού και ψυχρού νερού 

καθώς και το δίκτυο αποχέτευσης. 

Ενδεικτικά αναφέρονται: 

-τοποθέτηση νιπτήρων και θερµοσίφωνα µετά των εξαρτηµάτων τους πλήρως συνδεδεµένα 

και έτοιµα για λειτουργία, σύµφωνα µε τα σχέδια και τις εντολές της Τ.Υ., 

-νέα εγκατάσταση ύδρευσης και σύνδεση µε το υφιστάµενο δίκτυο, 

-νέα εγκατάσταση αποχέτευσης και σύνδεση µε το υφιστάµενο δίκτυο αποχέτευσης 

Οι νιπτήρες των ιατρείων προβλέπονται από λευκή πορσελάνη VITREYS CHINA και θα 

συνοδεύονται από: 

- Χυτοσιδηρένια στηρίγµατα για επίτοιχη τοποθέτηση. 

- Βαλβίδα εκκενώσεως πλήρη µε τάπα και αλυσίδα ή µοχλό χειρισµού της, επιχρωµιωµένη. - 

Σιφώνι µε σωλήνα συνδέσεως προς το δίκτυο. 

- ∆ιπλοκρουνό αναµείξεως θερµού - κρύου νερού ορειχάλκινο, επιχρωµιωµένο πολυτελούς 

εµφανίσεως. Οι διαστάσεις του στρεφόµενου ράµφους του αναµικτήρα πρέπει να είναι 

αντίστοιχες µε τις διαστάσεις του νιπτήρα που εξυπηρετεί. 

- Σωλήνες 10/12 mm για την σύνδεση του διπλοκρουνού µε τα δίκτυα θερµού - κρύου νερού 

µε τα απαραίτητα ρακόρ. 

- Καθρέπτη µε όλα τα είδη εξοπλισµού (εταζέρα, σαπωνοθήκη, κλπ) επίτοιχα βιδωτά, 

τουλάχιστον ένα άγκιστροδίπλα σε κάθε νιπτήρα 

Όλες οι σωληνώσεις νερού θα κατασκευασθούν µε χαλκοσωλήνα ή πολυστρωµατική 

σωλήνα (φύλλο αλουµινίου) µεµόνωση (µετά από σύµφωνη γνώµη της Τ.Υ.) και τα ανάλογα 

εξαρτήµατά τους. Στην είσοδο των σωληνώσεων ζεστού και κρύου νερού προς κάθε νιπτήρα 

διακόπτης Φ1/2" επιχριωµένος, γωνιακός. Στην είσοδο κρύου νερού του θερµοσίφωνα θα 

τοποθετηθεί βαλβίδα αντεπιστροφής κατάλληλη για σωληνώσεις νερού θερµοκρασίας 

120οC και πίεσης 10 atm για οριζόντια ή κατακόρυφη τοποθέτηση. Η αποχέτευση των 

υδραυλικών υποδοχέων (νιπτήρων) θα γίνεται δια βαρύτητος. Όλες οι σωληνώσεις 

αποχέτευσης θα είναι βαρέως τύπου, από σκληρό PVC 6 atm. Η αποχέτευση των διαφόρων 

υδραυλικών υποδοχέων θα γίνει µεσωλήνα P.V.C. 6 atm, λευκή, Φ 32 ενώ το εξωτερικό δίκτυο 

συλλογής από σωλήνα σκληρού P.V.C., λευκή, τριπλού τοιχώµατος ΕΛΟΤ 1256/Β ΕΝ 1453, 
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Φ50mm. 

Στην τιµή περιλαµβάνονται επίσης όλα τα µικροϋλικά (µολυβδόκολλα, τσιµέντο κ.λ.π.) κάθε 

υλικό στερέωσης, συγκόλλησης, σύνδεσης µε τους σωλήνες πλύσεως και αποχέτευσης 

καθώς και κάθε άλλο που δεν κατονοµάζεται ρητά αλλά είναι απαραίτητο για την πλήρη 

λειτουργία κάθε νιπτήρα χωριστά αλλά και όλου του συγκροτήµατος και η εργασία 

αποξήλωσης των παλαιών ειδών που αντικαθίστανται , η αποκατάσταση φθορών στα 

δάπεδα και τους τοίχους τοπικά, η εργασία διανοίξεως αυλακιών και οπών και η 

αποκατάστασή τους, καθώς και κάθε άλλη σχετική εργασία πλήρους αποκατάστασης, 

δοκιµών και παράδοσης σε πλήρη λειτουργία. 

Αποχέτευση 

Η αποχέτευση των λυµάτων των υδραυλικών υποδοχέων θα γίνεται δια βαρύτητας. Όλες οι 

σωληνώσεις αποχέτευσης θα είναι βαρέως τύπου, από σκληρό PVC 6 atm. Στην απόληξη 

κάθε κατακόρυφης στήλης και σε κάθε αλλαγή κλίσης θα υπάρχει τάπα καθαρισµού. Για 

οποιαδήποτε αλλαγή διεύθυνσης θα χρησιµοποιούνται ειδικά τεµάχια (καµπύλες, γωνίες, ταυ 

κλπ) 

Η αποχέτευση των διαφόρων υδραυλικών υποδοχέων θα γίνει ως εξής: 

Νιπτήρας: µε σωλήνα P.V.C. 6 atm Φ 40 προς σιφώνι δαπέδου ή το κατακόρυφο δίκτυο 

Λεκάνη W.C.: µε σωλήνα P.V.C. 6 atm Φ 100 προς κεντρικό αποχετευτικό δίκτυο 

Η εγκατάσταση αποχέτευσης θα περιλαµβάνει κατάλληλες σωληνώσεις & για τον εξαερισµό 

του αποχετευτικού δικτύου. 

Ηλεκτρικός Θερµοσίφωνας 
Για την κάλυψη των αναγκών σε ζεστό νερό χρήσεως προβλέπεται η εγκατάσταση 

ηλεκτρικού θερµοσίφωνα 10 λίτρων (lt) στη θέση που φαίνεται στο σχέδιο. Ο θερµοσίφωνας 

θα είναι εφοδιασµένος µε ηλεκτρικές αντιστάσεις θερµόµετρο, θερµοστάτη περιοχής µέχρι 90 

0C και ασφαλιστική δικλείδα και θα είναι κατακόρυφου ή οριζόντιου τύπου. Στην 

εγκατάσταση του θερµοσίφωνα συµπεριλαµβάνονται τα στηρίγµατά τους στα οικοδοµικά 

στοιχεία, οι χαλκοσωλήνες συνδέσεως προς το δίκτυο κλπ. 

δ) ∆οµηµένη καλωδίωση-DATA 
Προδιαγραφές ∆οµηµένης Καλωδίωσης 

Το έργο περιλαµβάνει τη µελέτη, υλοποίηση, καθώς και πιστοποίηση της δοµηµένης 

καλωδίωσης. 

Το έργο αφορά στην ανάπτυξη δοµηµένης καλωδίωσης σε 6 συγκεκριµένους χώρους του 

κτιρίου που θα διατεθούν για την Τοπική Μονάδα Υγείας. 

Η αρχιτεκτονική των καλωδιακών υποδοµών των τοπικών δικτύων Η/Υ (LANs) θα πρέπει να 

βασίζεται στα πρότυπα δοµηµένης καλωδίωσης και θα περιλαµβάνει: 

Την οριζόντια καλωδίωση του δικτύου δεδοµένων µε χρήση καλωδίου χαλκού UTP Cat. 5e (η 

παραπάνω) τερµατισµένο τόσο στους χώρους εργασίας (πρίζες) όσο και στον κατανεµητή 

(patch-panel) της καµπίνας ορόφου. 

Η οριζόντια καλωδίωση θα διέρχεται µέσα από ηλεκτρολογικό κανάλι στο κτίριο και θα 

ακολουθεί την αρχιτεκτονική ανοικτής καλωδίωσης µε βάση την τοπολογία αστέρα σύµφωνα 

µε τα διεθνή πρότυπα όπου και τα οκτώ σύρµατα κάθε εξόδου της πρίζας θα είναι άµεσα 

συνδεδεµένα στο οριζόντιο κατανεµητή της καµπίνας. Το µέγιστο µήκος της µόνιµης 

σύνδεσης µεταξύ κάθε λήψης και του κατανεµητή δεν θα υπερβαίνει τα 90 µέτρα, έτσι ώστε 

να υπάρχει συµφωνία µε τα πρότυπα δοµηµένης καλωδίωσης και να είναι εφικτή η µετάδοση 
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δεδοµένων χρησιµοποιώντας τεχνολογίες όπως Ethernet 10/100/1000 Mbps. 

Ειδική µέριµνα θα δοθεί στις οδεύσεις των καλωδίων (π.χ. αποστάσεις από πηγές 

ηλεκτροµαγνητικής ενέργειας και καλώδια, µεταφοράς ρεύµατος 220V ή 380V) µε στόχο την 

τήρηση της προδιαγραφής ΤΙΑ/ΕSA-569 περί οδεύσεων των καλωδίων του συστήµατος της 

δοµηµένης καλωδίωσης. 

Οι διελεύσεις των τηλεφωνικών καλωδιώσεων θα είναι ανεξάρτητες από αυτές των ισχυρών 

ρευµάτων και θα ληφθεί η απαραίτητη µέριµνα για την προστασία από αυτές στην 

περίπτωση που υποχρεωτικά έχουµε διασταυρώσεις των δύο καλωδιώσεων. Το αυτό θα 

ισχύει και για τα πλαστικά κανάλια, τα οποία θα είναι ανεξάρτητα αυτών των ηλεκτρικών, και 

µέσα στα οποία θα επιτρέπεται η διέλευση µόνο καλωδιώσεων Data. 

Κάθε καλώδιο UTP θα σηµατοδοτηθεί µονοσήµαντα στην αρχή και το τέλος του µε τον ίδιο 

αριθµό, που αντιστοιχεί στην πρίζα που τερµατίζεται. Η όδευση των καλωδίων προς τις 

θέσεις εργασίας θα γίνει µέσω πλαστικών καναλιών DLP. 

Όλο το σύστηµα δοµηµένης καλωδίωσης (καλώδια, πρίζες, υλικά τερµατισµού κοκ) να είναι 

του ίδιου κατασκευαστή και όλα τα παθητικά στοιχεία διασύνδεσης της καλωδίωσης (patch 

cords, adaptors, patch panels, πρίζες κ.α.) να ικανοποιούν τα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά 

µετάδοσης που ορίζει η Κατηγορία 5e, κάνοντας δυνατή τη χρήση τεχνολογίας Ethernet 

10/100/1000 Mbps. 

Για κάθε θέση εργασίας θα υπολογισθεί πλεονάζον καλώδιο µήκους 1 µέτρου για περίπτωση 

µετακίνησης της πρίζας. 

Επιπλέον θα πρέπει να υπολογισθεί και η σύνδεση του Κατανεµητή του ΟΤΕ µε το rack/switch 

για την σύνδεση 3 τηλεφωνικών γραµµών. 

Τηλεπικοινωνιακές Πρίζες 
Για την εξυπηρέτηση κάθε νέας θέσης εργασίας θα τοποθετηθούν διπλές λήψεις data RJ45. 

Συνολικά θα τοποθετηθούν 7 διπλές πρίζες RJ45. 

Σε θέση εργασίας θα τοποθετηθεί από µία διπλή πρίζα RJ45. Στον χώρο της γραµµατείας θα 

τοποθετηθούν 2 διπλά πριζάκια RJ45. Η όδευση των καλωδίων θα γίνει εντός της 

ψευδοροφής µέχρι το χώρο των θέσεων εργασίας και στη συνέχεια εντός πλαστικού 

καναλιού DLP ενδεικτικού τύπου LEGRAND 100Χ34mm µε κάλυµµα, κατάλληλων διαστάσεων. 

Η προσφερόµενη λύση περιλαµβάνει διπλές τηλεπικοινωνιακές πρίζες δεδοµένων (Data). Οι 

πρίζες είναι χωνευτές σε ηλεκτρολογικά κανάλια. Κάθε πρίζα θα εγκατασταθεί στα 80cm από 

το πάτωµα, και σε µέρος τέτοιο ώστε η σύνδεση µε τις τερµατικές συσκευές να είναι απλή και 

να επιτυγχάνεται εύκολα. Σε περίπτωση που θα απαιτηθεί επιθεώρηση και αποκατάσταση 

των συνδέσεων της πρίζας λόγω κάποιας βλάβης που τυχόν µπορεί να εµφανιστεί να µην 

χρειάζεται να γίνει απεγκατάσταση της πρίζας. 

Η πρίζα διαθέτει προστατευτικά κλείστρα (καπάκια) και για τις δύο υποδοχές των βυσµάτων 

RJ-45. Κάθε έξοδος της πρίζας αριθµείται µε µονοσήµαντο αλφαριθµητικό συµβολισµό. Ο 

ίδιος αλφαριθµητικός συµβολισµός να υπάρχει και στα αντίστοιχα πεδία µικτονόµησης όλων 

των κατανεµητών, καλύπτοντας το διεθνές πρότυπο ΤΙΑ/ΕΙΑ-606-Α, ISO 14763-2 και CENELEC 

EN50174. Η σύνδεση και στις δύο εξόδους της πρίζας θα πρέπει να υποστηρίζει δεδοµένα. Σε 

κάθε έξοδο της πρίζας τερµατίζονται και τα 4 ζεύγη του UTP καλωδίου όπως ορίζει το 

πρότυπο T568Α pin/pair assign. Οι προσφερόµενες πρίζες πληρούν τα διεθνή πρότυπα 

ANSI/TIA/EIA 568B και ISO/IEC 11801. Τα βύσµατα στα οποία θα τερµατίσουν τα καλώδια UTP 

είναι τύπου RJ-45 και επιτρέπουν την ασφαλή διέλευση ασθενών ρευµάτων χωρίς να 

υποστούν φθορές. Ο τερµατισµός της γραµµής µεταφοράς χαλκού στα βύσµατα θα είναι 
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τύπου µονωµένου αγωγού κάθετης µετατόπισης. 

Κατανεµητές (Patch Panels) 
Η οριζόντια καλωδίωση χαλκού για µετάδοση δεδοµένων θα τερµατίζεται στον κατανεµητή 

(patch panel) της καµπίνας (rack) ορόφου. Οι κατανεµητές θα είναι Cat.5e ( η παραπάνω ) 

και εγκατεστηµένοι εντός του ικριώµατος (rack-mounted). 

Το Patch Panel θα είναι 24 θυρών συµβατό µε Krone 45' Dual IDC (LSA+ και 110). Θα εχει 

ατσάλινο πλαίσιο µε uptake καλωδίου και θα διαθέτει contact-shield και strain relief. 

Οι τερµατισµοί θα γίνουν από ειδικευµένο συνεργείο για ελαχιστοποίηση των απωλειών και 

καλυτέρευση της ποιότητας. Επίσης θα γίνει σήµανση όλων των κατανεµητών που 

καταλήγουν σε αυτού 

Ικριώµατα/Καµπίνες (Rack) 
Τα επιτοίχια ικριώµατα/καµπίνες (racks) θα πρέπει να πληρούν τις διεθνείς προδιαγραφές 

σύµφωνα µε το DIN41494, IEC 297-2, BS 5954 και να φέρουν τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά: 

· Μέγεθος 6U 19''. (ωφέλιµο ύψος 15x4,445cm=66,68cm, πλάτος τους 60cm και βάθος 

50cm.) · Κατασκευή από λαµαρίνα. 

· Χρώµατος µπεζ ή µαύρου, µε βαφή ηλεκτροστατικής πολυεστερικής πούδρας (RAL7032).  

· Πόρτα από plexi glass στο εµπρός µέρος η οποία ασφαλίζει µε κλειδαριά. 

· Πλαϊνές µεταλλικές αποσπώµενες πόρτες για εύκολη πρόσβαση στο πίσω µέρος των 

εγκατεστηµένων συσκευών. 

· Με αφαιρούµενα πλαίσια για την είσοδο των καλωδίων είτε από το επάνω είτε από το κάτω 

µέρος.  

Στις καµπίνες αυτές και ανάλογα µε τον αριθµό των θέσεων εργασίας που θα 

εξυπηρετηθούν, τοποθετούνται: 

· Οδηγοί καλωδίων (cable managers) ίσοι σε αριθµό µε τα Patch Panels.  

· Κιτ γείωσης ίσα σε αριθµό µε τα Patch Panel. 

Patch Cords 
Οι συνδέσεις σταθµών εργασίας & µε τις πρίζες του δικτύου στις θέσεις εργασίας, για την 

ενεργοποίηση του δικτύου δεδοµένων (δίκτυο DATA), θα γίνεται µε καλώδια βυσµατικής 

διαχείρισης (Patch Cords) 4”, Cat.5.e και θα διαθέτουν RJ45 βύσµα και από τις δύο πλευρές. 

Το µήκος τους θα είναι από 1 έως 3 µέτρα ανάλογα µε την απόσταση πρίζας και σταθµού. 

Θα χρειαστούν 14 patch cables µήκους 1 έως 3 µέτρα ( PC, IP phones, network printers ) 

H σύνδεση του patch-panel µε το switch θα γίνει µε καλώδια βυσµατικής διαχείρισης (Patch 

Cords) 4”, Cat.5.e και θα διαθέτουν RJ45 βύσµα και από τις δύο πλευρές µήκους 30 cm. Θα 

χρειαστούν 15 patch cables µήκους 30 cm 

 

Πιστοποίηση - Σήµανση - Μετρήσεις 
Μετά το πέρας της εγκατάστασης και τερµατισµού του δικτύου θα πραγµατοποιηθούν 

µετρήσεις για το σύνολο (100%) της καλωδιακής εγκατάστασης (end-to-end), δηλαδή για 

όλη τη διαδροµή από το σταθµό εργασίας (τηλεπικοινωνιακή πρίζα) µέχρι τα πάνελ των 

κατανεµητών µε πιστοποιηµένο όργανο. 

ε) Ενεργός Εξοπλισµός & Τηλεφωνικό Κέντρο 

ΕνεργόςΕξοπλισµός 

Στην καµπίνα (Rack) του ορόφου θα εγκατασταθεί διαµεταγωγέας (switch) των 24 θυρών RJ-

45 ταχύτητας 100/1000 Mbps. 
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Γενικά χαρακτηριστικά ενεργού εξοπλισµού 

Θύρες 24 

∆υνατότητα Τοποθέτησης σε Rack Ναί 

Ταχύτητα ∆ικτύου 10/100/1000 Mbps 

Χαρακτηριστικά Θυρών 

 

MDI/MDIX Uplink 

 
POE Ναί 

MANAGED Ναί 
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ΙΙ. ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 

Κάθε κατασκευαστής έχει την υποχρέωση: 

· Προ της συντάξεως της προσφοράς του να επισκεφθεί το χώρο και να λάβει πλήρη γνώση 

του αντικειµένου, της τεχνικής µελέτης, των ιδιοµορφιών του κτιρίου, των σχεδίων και των 

συνθηκών εργασίας για την κατασκευή. Να επαληθεύσει τις αναγραφόµενες διαστάσεις και 

να διαθέτει το ανάλογο πλήθος προσωπικού για να ανταποκριθεί στο ζητούµενο χρόνο 

ολοκλήρωσης των εργασιών εντός τριάντα (30) εργάσιµων ηµερών από την ανάθεση. 

· Κατά την κατάθεση της οικονοµικής προσφοράς να προσκοµίσει υπεύθυνη δήλωση που 

να αναφέρει ότι επισκέφτηκε τους χώρους και έλαβε πλήρη γνώση του αντικειµένου, των 

ιδιοµορφιών του κτιρίου και των συνθηκών εργασίας. 

· Να προγραµµατίσει την εκτέλεση των εργασιών κατόπιν συνεννοήσεως και µε την έγκριση 

της υπηρεσίας και του υπεύθυνου που θα καθορίσει η µονάδα για αυτό το λόγο. 

· Να µετακινεί και να επαναφέρει στην θέση τους είδη εξοπλισµού, εντός και εκτός του κτιρίου, 

εφόσον αυτό απαιτείται για την εκτέλεση των εργασιών που έχει αναλάβει. 

· Να εξασφαλίζεται η ασφάλεια στοιχείων του κτιρίου και περιµετρικά αυτού. 

· Να φροντίζει για τη µεταφορά των µπαζών αυθηµερόν και µε δική του µέριµνα και έξοδα 

ώστε οι χώροι να παραδίδονται έτοιµοι προς χρήση την εποµένη µέρα της λειτουργίας τους. 

· Τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι σύµφωνα µε την παρούσα τεχνική περιγραφή 

και µε την υποβληθείσα προσφορά, ο δε τρόπος συναρµολόγησης και τοποθέτησης των 

υλικών σύµφωνα µε τους κανόνες της τέχνης και της τεχνικής από ειδικευµένο σε εργασίες 

ανάλογες προσωπικό, ασφαλισµένο κατάλληλα. 

· O Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να µεριµνήσει για την έκδοση των απαιτούµενων αδειών 

και εγκρίσεων από τις κατά περίπτωση υπηρεσίες. 

· Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λάβει τα απαραίτητα µέτρα ασφαλείας και είναι αποκλειστικά 

υπεύθυνος ποινικά και αστικά για την ασφάλεια των χρησιµοποιουµένων µέσων και των 

εκτελουµένων εργασιών, καθώς επίσης για κάθε δυστύχηµα, φθορά ή ζηµιά, η οποία θα 

συµβεί κατά την διάρκεια των εργασιών στον ίδιο ή σε οποιονδήποτε τρίτο, εξ' αιτίας του ή 

από απειρία ή αµέλεια δική του ή των µελών του προσωπικού του ή κατά τύχη. Είναι επίσης 

υπεύθυνος αστικά και για εργατικά ατυχήµατα εφόσον ο ατυχήσας δεν είναι ασφαλισµένος 

στο Ι.Κ.Α. ή σε άλλο ασφαλιστικό ταµείο. 

· Κάθε φθορά ή ζηµιά που θα γίνει µε υπαιτιότητα δική του ή των υπαλλήλων του πάνω σε 

οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου (π.χ. λερώµατα χρωµάτων στους τοίχους, φθορές, κ.λ.π.) ή 

σε κτίρια τρίτων και κοινοχρήστων χώρων, τον βαρύνει απόλυτα και είναι υποχρεωµένος να 

την αποκαταστήσει πλήρως και σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Τεχνικής Υπηρεσίας. 

· Εκτός από τις προβλεπόµενες από την ισχύουσα νοµοθεσία κυρώσεις, ο Ανάδοχος θα 

βαρύνεται για κάθε ζηµία που τυχόν θα προκύψει από τη µη εκτέλεση ή κακή εκτέλεση της 

σύµβασης αυτής και είναι υποχρεωµένος να αποκαταστήσει τυχόν νέα βλάβη, σε περίπτωση 

που οφείλεται σε δικιά του υπαιτιότητα, σχετική µε την επισυναπτόµενη προσφορά του. 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ -∆ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ 

Πληροφορίες ή διευκρινήσεις σχετικά µε τις εργασίες και τους ειδικούς όρους συµµετοχής / 

τεχνικούς όρους της πρόσκλησης παρέχονται από την ∆ιεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας 3ης 

Υ.Πε. τηλ. 2313 305221-224. 
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(Αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της διακήρυξης υπ’ αριθ.02/2018) 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΚΑΛΗΣ  ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΕ 
ΕΥΡΩ 

ΕΚ∆ΟΤΗΣ ……………………………………………. 

 

                            Ηµεροµηνία έκδοσης  ………………… 

 

Προς την ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 3ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

 

Εγγύηση µας υπ’ αριθ. ………………………………. 

για ποσό ΕΥΡΩ ……………………………  

 

Πληροφορηθήκαµε ότι η Εταιρία (ή η Ένωση Εταιριών ή Κοινοπραξία ……………………….) οδός  
…………………….. αριθ. ………ως ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ πρόκειται να συνάψει µαζί σας, σύµβαση, που θα 
καλύπτει την παροχή υπηρεσιών Αναδιαµόρφωσης χώρου, σε µισθωµένο ισόγειο ακίνητο, στο 
∆ήµο Κορδελιού- Ευόσµου ……………………………………………………………….για τη στέγαση 
υπηρεσιών-τµηµάτων Τοπικής Οµάδας Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.) Υποέργο 2, µε Κωδικό 5008035, του Φορέα 

Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας Ευόσµου, αρµοδιότητας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας, συνολικής 
αξίας …………………………… (εκτελούµενη δυνάµει της υπ’ αριθ. 02/2018 διακήρυξης της 3ης ΥΠΕ 
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ) και ότι σύµφωνα µε σχετικό όρο στη σύµβαση αυτή η εταιρία (ή η Ένωση ή 
Κοινοπραξία) υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης, ποσού ίσου προς το 5% της 
συµβατικής αξίας των ειδών προ Φ.Π.Α., δηλαδή για ΕΥΡΩ …………………….... 

Μετά τα παραπάνω, η Τράπεζα …………………………….. παρέχει την απαιτούµενη εγγύηση υπέρ 

της εταιρίας (ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας, υπέρ των Εταιριών 1) …………….…… 
…………………….. και 2) ………………………………………. ατοµικά για κάθε µία από αυτές και ως 
αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων µεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της Ένωσης 
Προµηθευτών ή Κοινοπραξίας), και εγγυάται προς εσάς µε την παρούσα, ανεκκλήτως και 
ανεπιφυλάκτως, παραιτούµενη του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως,  να καταβάλλει µέσα 
σε τρεις (3) ηµέρες, ανεξάρτητα από τυχόν αµφισβητήσεις, αντιρρήσεις ή ενστάσεις της εταιρίας και 

χωρίς έρευνα του βάσιµου ή µη της απαίτησής σας, µετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση και 
δήλωσή σας ότι η εταιρία παρέβη ή παρέλειψε να εκπληρώσει οποιοδήποτε όρο της σύµβασης, 
κάθε ποσό που θα ορίζετε στη δήλωση σας και που δεν θα ξεπερνά το οριζόµενο στην εγγύηση 
αυτή. 

 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος 

χαρτόσηµου. 

Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της υπηρεσίας 

σας µε την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµά σας θα µας υποβληθεί πριν από την ηµεροµηνία 

λήξη της. 

Η παρούσα ισχύει µέχρι την ………………………….  

Βεβαιώνουµε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί  στο ∆ηµόσιο 

και ΝΠ∆∆, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων 

που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά µας. 

.          (Εξουσιοδοτηµένη υπογραφή) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆΄ 

ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

 

Στη Θεσσαλονίκη σήµερα …………. 2018, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι: 

αφενός η ∆ιοίκηση της 3ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Μακεδονίας, που εδρεύει στην Θεσσαλονίκη 

(Α.Φ.Μ. 999122114, ∆.Ο.Υ. ∆΄ Θεσσαλονίκης),  όπως εκπροσωπείται νόµιµα κατά την υπογραφή της 

παρούσας από τον …………………………………………………, που χάριν συντοµίας θα καλείται " Η 

Υπηρεσία" και αφετέρου η εδρεύουσα στη ………………, οδός …………………………………… ΤΚ 

…………., τηλ. …………………, ΑΦΜ …………………, ∆.Ο.Υ. ………………………………. εταιρία µε 

την επωνυµία ……………………………………………. που εκπροσωπείται νόµιµα από τον κ. 

……………………………………… και στο εξής, χάριν συντοµίας θα καλείται "ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ", 

Έχοντας υπόψη: 

Α) Τις διατάξεις του Ν.4412/2016. 

Β) Την υπ’ αριθ. 18/2017 διακήρυξη. 

Γ) Την από ………..…… προσφορά του δεύτερου συµβαλλόµενου. 

∆) Την υπ' αριθ. ………………………… κατακυρωτική απόφαση της ∆ιοίκησης της 3ης ΥΠΕ 

Μακεδονίας σύµφωνα µε την οποία ο δεύτερος των συµβαλλοµένων ανακηρύχθηκε Ανάδοχος, 

για τα αναγραφόµενα στο άρθρο 1ο της παρούσας σύµβασης, συµφώνησαν και 

συναποδέχθηκαν τα εξής: 

ΑΡΘΡΟ 1 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1. Αντικείµενο της σύµβασης είναι η παροχή εργασιών Αναδιαµόρφωσης χώρου, σε µισθωµένο 

ισόγειο ακίνητο, στο ∆ήµο Κορδελιού - Ευόσµου ………………………..………. για τη στέγαση 

υπηρεσιών-τµηµάτων Τοπικής Οµάδας Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.) Υποέργο 2, µε Κωδικό 5008035, του 

Φορέα Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας Ευόσµου, αρµοδιότητας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας 

(αναλυτική αναφορά σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισµού και την τεχνική 

και οικονοµική προσφορά του αναδόχου). 

1.2. Η παροχή υπηρεσιών θα βρίσκεται σε πλήρη συµφωνία µε τις τεχνικές προδιαγραφές και τους 

λοιπούς όρους της διακήρυξης του διαγωνισµού και την από ……………….τεχνική και 

οικονοµική  προσφορά του Αναδόχου, που θεωρούνται στο σύνολό τους αναπόσπαστα µέρη 

της παρούσας. 

ΑΡΘΡΟ 2 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

2.1. Η σύµβαση θα ισχύει για τριάντα (30) ηµέρες από την υπογραφή της. Η Υπηρεσία θα έχει 

δικαίωµα υποβολής αιτήµατος εκτέλεσης των όρων της σύµβασης από την εποµένη της 

υπογραφής της. 

2.2. Η αναδιαµόρφωση των χώρων θα πραγµατοποιηθεί εντός τριάντα (30) ηµερών από την 
υπογραφή της σύµβασης. Σε περίπτωση κατά την οποία ο ανάδοχος δεν ανταποκριθεί µε 

συνέπεια στις από τη σύµβαση και το νόµο υποχρεώσεις του, η σύµβαση µπορεί να 
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καταγγελθεί µονοµερώς από πλευρά της Αναθέτουσας Αρχής µε όλες τις από το Νόµο 

προβλεπόµενες συνέπειες. 

ΑΡΘΡΟ 3 
ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

3.1.  Με απόφαση της ∆ιοίκησης της 3ης ΥΠΕ, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου, 

o Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύµβαση και από κάθε δικαίωµα που απορρέει απ’ 

αυτή, εφόσον δεν εκπλήρωσε τις συµβατικές του υποχρεώσεις µέσα στον συµβατικό χρόνο ή 

τov χρόvo παράτασης. 

3.2.  Ο Ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή την ανάθεση ή από την 
σύµβαση, εφόσον: 

3.2.1. Η σύµβαση δεv υπογράφηκε  µε ευθύνη της Υπηρεσίας. 

3.2.2. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

3.3.  Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, την ανάθεση ή τη σύµβαση, 

επιβάλλονται µε απόφαση της ∆ιοίκησης της 3ης ΥΠΕ, ύστερα από γνωµοδότηση του 

αρµοδίου οργάνου, το oπoίo υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόµενο προς παροχή 

εξηγήσεων, αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 203 του 

Ν.4412/2016. 

3.4. Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Ν.4412/2016, o προσφέρων ευθύνεται και για 

κάθε ζηµία που τυχόν θα προκύψει εις βάρος των Μ.Υγείας και Κ.Υγείας από την µη εκτέλεση ή 

την κακή εκτέλεση της σύµβασης.  

3.5.   Ειδική ρήτρα ακεραιότητας: Κατά την υπογραφή της σύµβασης, ο προσφέρων ή οι νόµιµοι 
εκπρόσωποί του, δεσµεύονται ότι, σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της κατακύρωσης της 

σύµβασης, δεν ενήργησαν αθέµιτα, παράνοµα ή καταχρηστικά και ότι θα εξακολουθήσουν 

να µην ενεργούν κατ’ αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύµβασης αλλά και 

µετά τη λήξη αυτής.  

 Σε περίπτωση παράβασης των όρων της ρήτρας ακεραιότητας εκ µέρους του προσφέροντα 

µέχρι τη λήξη της διάρκειας της σύµβασης, αυτός κηρύσσεται έκπτωτος. Οι υποχρεώσεις και 

οι απαγορεύσεις της ρήτρας ακεραιότητας καταλαµβάνουν όλα τα µέλη αυτής, σε περίπτωση 

κοινοπραξίας. 

ΑΡΘΡΟ 4 
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

4.1. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης. 

Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη διακήρυξη, ο Ανάδοχος, για την καλή εκτέλεση των όρων της 

παρούσας σύµβασης, κατέθεσε την υπ’ αριθ. ………………/………-201… εγγυητική επιστολή  

τ… ……………………., ποσού ……………… ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό πέντε τοις 

εκατό (5%) επί της συvoλικής συµβατικής αξίας (µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.), µε 

χρόνο ισχύος έως την ……….-201….. Σε περίπτωση παράτασης του χρόνου ισχύος της 

σύµβασης, ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης παρατείνεται 

ανάλογα.  
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4.2. Η ανωτέρω εγγύηση θα επιστραφεί στον Ανάδοχο µετά την εκπλήρωση των συµβατικών του 

υποχρεώσεων και την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων µεταξύ των συµβαλλοµένων.  

4.3. Κατά τα λοιπά, ως προς ό,τι αφορά τις εγγυήσεις, ισχύουν τα αναφερόµενα στην οικεία θέση 
της διακήρυξης και στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 5 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

5.1. Η πληρωµή θα γίνεται µετά τηv εκπλήρωση των συµβατικών του υποχρεώσεων και 

σύµφωνα µε την αρίθµ.Πρωτ. …………………………………………………………. Ανάληψη 

υποχρέωσης και δέσµευση πίστωσης, την εξόφληση του 100% της συµβατικής αξίας των 

τιµολογίων και υπό τον όρο ότι δεν συντρέχει περίπτωση επιβολής προστίµων ή άλλων 

οικονοµικών κυρώσεων εις βάρος του αναδόχου. 

5.2. H πληρωµή θα γίνεται σε ευρώ (€), µετά από προηγούµενη θεώρηση των σχετικών 

χρηµατικών ενταλµάτων πληρωµής από τον αρµόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

5.3. Χρόνος εξόφλησης: εντός εξήντα (60) ηµερών, υπολογιζόµενων από την εποµένη της 

υποβολής του τιµολογίου πώλησης από τον ανάδοχο. 

5.4. Η εξόφληση γίνεται µε βάση τα νόµιµα δικαιολογητικά πληρωµής και τα λοιπά στοιχεία που 

προβλέπονται στο σχετικό άρθρο του Ν. 4412/2016 και την ισχύουσα νοµοθεσία για την 

εξόφληση τίτλων πληρωµής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το ∆ηµόσιο και τα Ν.Π.∆.∆. 

(αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας κ.λ.π.). 

5.5. Η υποβολή του τιµολογίου δεν µπορεί να γίνει πριν από την εκπλήρωση των συµβατικών 

υποχρεώσεων.  

5.6. Σε περίπτωση που η εξόφληση των τιµολογίων γίνει µετά την πιο πάνω προθεσµία, η 3η ΥΠΕ 
καθίσταται υπερήµερη, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4152 «Επείγοντα µέτρα εφαρµογής 

των νόµων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» (ΦΕΚ 107/9-5-2013) παραγ. Ζ5 

«ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΑΡΧΩΝ».  

5.7. Η προθεσµία πληρωµής αναστέλλεται α) κατά το χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί από την 
αποστολή του σχετικού χρηµατικού εντάλµατος πληρωµής στον αρµόδιο Επίτροπο του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου και µέχρι τη θεώρηση αυτού, β) κατά το χρονικό διάστηµα τυχόν 

δικαστικών ή εξώδικων  διενέξεων µεταξύ της 3ης ∆ΥΠΕ και του αναδόχου, που αφορούν 

στην εκτέλεση της σύµβασης, καθώς και γ) στις λοιπές περιπτώσεις που αναφέρονται στο 

σχετικό άρθρο του Ν. 4412/2016. Επίσης, δεν προσµετράται ο χρόνος καθυστέρησης της 

πληρωµής, που οφείλεται σε υπαιτιότητα του παρόχου (µη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων 

δικαιολογητικών κ.λ.π.). 

5.8. Ο Ανάδοχος βαρύνεται µε τις νόµιµες κρατήσεις:  

a. ποσοστό 2% επί του τιµολογίου της σύµβασης µετά την αφαίρεση του Φ.Π.Α. και 

κάθε άλλου ποσού παρακρατούµενου υπέρ τρίτων, σύµφωνα µε την αρίθµ. 

∆Υ6α/Γ.Π./οικ. 36932/17-3-2009 Κ.Υ.Α. σε εφαρµογή του άρθρου 3 του  Ν. 3580/2007. 
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b. ποσοστό 0,06%,  Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων βάσει 

του Ν. 4013/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε το Ν 4072/2012 άρθρο 38 

παραγ. 2β & το Ν. 4146/2013 άρθρο 61 και το Ν. 4412/2016 παρ. 7 του άρθρου 375 

«τροποποιούµενες διατάξεις», που υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωµής προ 

φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης. 

Η εν λόγω κράτηση υπόκειται σε τέλος χαρτοσήµου 3% (πλέον 20% εισφοράς υπέρ 

ΟΓΑ επ’ αυτού). 

c. ποσοστό 0,06% Υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών βάσει της 

παραγρ.3, του άρθρου 350, του Ν.4412/2016, που υπολογίζεται στην καθαρή αξία 

του τιµολογίου. Η εν λόγω κράτηση υπόκειται σε τέλος χαρτοσήµου 3% (πλέον 20% 

εισφοράς υπέρ ΟΓΑ επ’ αυτού). 

d. Κατά την πληρωµή του τιµήµατος παρακρατείται ο προβλεπόµενος φόρος 
εισοδήµατος 8%. 

Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας των τιµολογίων βαρύνει την  

Αναθέτουσα Αρχή. 

 ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ:  

• ΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΘΑ ΕΚ∆Ι∆ΟΝΤΑΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ∆ΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ. 

• ΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΘΑ ΕΚ∆Ι∆ΟΝΤΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΗΜ∆ΗΣ). ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΙ ΜΕ ΤΟ ΑΡΜΟ∆ΙΟ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. 

 

ΑΡΘΡΟ 6 

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

6.1. Ο Ανάδοχος δεν µπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για την µη έγκαιρη παράδοση της υπό 

ανάθεσης υπηρεσιών, εφόσον συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. Ως ανωτέρα βία νοείται 

κάθε γεγονός απρόβλεπτο, το οποίο στη συγκεκριµένη περίπτωση δεν µπορεί να αποτραπεί 

έστω και µε τη λήψη µέτρων άκρας επιµέλειας και σύνεσης, ένεκα του οποίου καθίσταται 

ανέφικτο στον Ανάδοχο να προβεί ο ίδιος ή µέσω τρίτων στην εκπλήρωση των 

υποχρεώσεών του.  

6.2. Σε εφαρµογή του άρθρου 204 του Ν. 4412/2016, ο Προµηθευτής υποχρεούται µέσα σε 
διάστηµα είκοσι (20) ηµερών από τότε που έλαβε χώρα το γεγονός που συνιστά ανωτέρα 

βία να το αναφέρει εγγράφως και να προσκοµίσει στο Νοσοκοµείο τα απαραίτητα 

αποδεικτικά στοιχεία. Σε περίπτωση που ο Προµηθευτής δεν προσκοµίσει τέτοια στοιχεία 

στερείται του δικαιώµατος να επικαλεστεί τη συνδροµή λόγου ανωτέρας βίας  για τη µη 

εκπλήρωση των συµβατικών του υποχρεώσεων. 

6.3. Γεγονότα που εντάσσονται στο πλαίσιο των κινδύνων της επαγγελµατικής δραστηριότητας 

του Αναδόχου και µπορεί να επηρεάσουν δυσµενώς την εκπλήρωση των συµβατικών του 

υποχρεώσεων, δεν συνιστούν λόγους ανωτέρας βίας.  
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ΑΡΘΡΟ 7 

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

 Όλοι οι όροι της παρούσας θεωρούνται ουσιώδεις. Τροποποίηση αυτών µπορεί να γίνει µόνον 

εγγράφως, σε αντικειµενικά δικαιολογηµένες περιπτώσεις και µετά από προηγούµενη σχετική 

απόφαση της ∆ιοίκησης της 3ης ΥΠΕ.  Έχουν πλήρη συµβατική ισχύ και αποτελούν αναπόσπαστα 

τµήµατα της σύµβασης, στο µέτρο που δεν αντίκεινται στους όρους αυτής, α) η διακήρυξη του 

διενεργηθέντος διαγωνισµού, β) η τεχνική και οικονοµική προσφορά του Αναδόχου και γ) οι 

διευκρινιστικές του επιστολές και τα τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου. 

ΑΡΘΡΟ 8 
ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ∆ΙΚΑΙΟ 

8.1. Κάθε διαφορά που ανακύπτει κατά τη διάρκεια ισχύος της σύµβασης (ή και µετά τη λήξη της, 

εφόσον απορρέει απ’ αυτήν) µεταξύ της Υπηρεσίας και του Αναδόχου και αφορά (ενδεικτικά) 

την εκτέλεση των όρων της σύµβασης, την ερµηνεία αυτής, τον προσδιορισµό ή/ και την 

εκπλήρωση των συµβατικών υποχρεώσεων των µερών ή την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύση 

της, επιλύεται κατ’ αρχήν, ανεξαρτήτως του χρόνου γενέσεώς της, από την ∆ιοίκηση της 3ης 

ΥΠΕ, προς την οποία ο Ανάδοχος πρέπει να απευθύνει σχετική αίτηση.  

 Η ∆ιοίκηση της 3ης ΥΠΕ αποφασίζει οριστικά εντός εύλογου χρόνου µε αιτιολογηµένη 

απόφασή του, η οποία γνωστοποιείται στον ενδιαφερόµενο. Εάν η ∆ιοίκηση της 3ης ΥΠΕ δεν 

εκδώσει απόφαση επί της αιτήσεως µέσα σε δύο (2) µήνες από την ηµέρα υποβολής της ή αν 

ο Ανάδοχος δεν αποδεχθεί την απόφαση της ∆ιοίκησης της 3ης ΥΠΕ., τότε οποιοδήποτε από 

τα µέρη δικαιούται να εισαγάγει τη διαφορά προς επίλυση ενώπιον των αρµοδίων 

∆ικαστηρίων. 

8.2. Κάθε διαφωνία ή διαφορά που θα απορρέει από τη σύµβαση προµήθειας ή θα σχετίζεται µ’ 

αυτήν και δεν θα ρυθµίζεται κατά τον ανωτέρω τρόπο, θα επιλύεται αποκλειστικά από τα καθ’ 

ύλην αρµόδια δικαστήρια της Θεσσαλονίκης. 

8.3. Για ότι δεν προβλέπεται στην παρούσα σύµβαση, εφαρµόζονται οι όροι της υπ’ αριθ. 11/2017 

διακήρυξης του διενεργηθέντος διαγωνισµού, καθώς και οι περί προµηθειών του ∆ηµοσίου 

διατάξεις, όπως ισχύουν κάθε φορά. Η εφαρµογή των διατάξεων αυτών δεν αποκλείει την 

άσκηση άλλων δικαιωµάτων της ∆ιοίκησης της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας, που απορρέουν από τις 

συναφείς µε τη σύµβαση διατάξεις του Αστικού Κώδικα και της λοιπής ισχύουσας 

νοµοθεσίας. 

 Σε επιβεβαίωση όλων των παραπάνω συντάχθηκε η παρούσα σε δύο (2) όµοια αντίγραφα, τα 

οποία,  αφού διαβάστηκαν, υπογράφηκαν από τους συµβαλλόµενους, εκ των οποίων η 

∆ιοίκηση της 3ης ΥΠΕ έλαβε ένα (1)αντίγραφο, ενώ το δεύτερο έλαβε ο Ανάδοχος. 

 

ΟΙ  ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ   ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

 

 

 (Υπογραφή)  (Υπογραφή)  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄ 
 
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ (TEΥ∆) 
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 
 
Για διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 
 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά µε την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi  και τη διαδικασία  
ανάθεσης 
 
Παροχή πληροφοριών δηµοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, µε τις οποίες είναι δυνατή η 
αδιαµφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης: 

Α: Ονοµασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα 
φορέα (αφ) 
- Ονοµασία: 3η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜ∆ΗΣ : 50048 
- Ταχυδροµική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: 54623 
- Αρµόδιος για πληροφορίες: ΤΑΣΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
- Τηλέφωνο: 2313320537 
- Ηλ. ταχυδροµείο: promtomy@3ype.gr 
- ∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): www.3ype.gr 

Β: Πληροφορίες σχετικά µε τη διαδικασία σύναψης σύµβασης 
- Τίτλος ή σύντοµη περιγραφή της δηµόσιας σύµβασης (συµπεριλαµβανοµένου του σχετικού CPV):  
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΩΡOΥ ΣΕ ΜΙΣΘΩΜΕΝΟ ΙΣΟΓΕΙΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΕΠΙ ΤΗΣ 
Ο∆ΟΥ ΙΛΙΑ∆ΟΣ 3, ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΟΡ∆ΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ 
ΥΓΕΙΑΣ (Τ.ΟΜ.Υ.), ΥΠΟΕΡΓΟ 2, ΜΕ ΚΩ∆ΙΚΟ 5008035, ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ ΥΓΕΙΑΣ, 
ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ 3ΗΣ ΥΠΕ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ- 71315000-9 
 
- Κωδικός στο ΚΗΜ∆ΗΣ:  
- Η σύµβαση αναφέρεται σε έργα, προµήθειες, ή υπηρεσίες : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τµηµάτων :  

- Αριθµός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): 

02/2018 

 

 
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥ∆ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ 
ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα 
Α: Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα (ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ) 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυµία: [   ] 

Αριθµός φορολογικού µητρώου (ΑΦΜ): 
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα 
εγκατάστασης του οικονοµικού φορέα, 
αναφέρετε άλλον εθνικό αριθµό 
ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και 
υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδροµική διεύθυνση: [……] 

Αρµόδιος ή αρµόδιοιii : 
Τηλέφωνο: 
Ηλ. ταχυδροµείο: 

∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο (διεύθυνση 
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 
[……] 
[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονοµικός φορέας είναι πολύ µικρή, 

µικρή ή µεσαία επιχείρησηiii; 

 

Μόνο σε περίπτωση προµήθειας κατ᾽ 
αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο 
οικονοµικός φορέας είναι προστατευόµενο 
εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»iv ή 

προβλέπει την εκτέλεση συµβάσεων στο 
πλαίσιο προγραµµάτων προστατευόµενης 
απασχόλησης; 
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό 
των εργαζοµένων µε αναπηρία ή 
µειονεκτούντων εργαζοµένων; 

Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια 
κατηγορία ή κατηγορίες εργαζοµένων µε 
αναπηρία ή µειονεκτούντων εργαζοµένων 
ανήκουν οι απασχολούµενοι. 

[ ] Ναι [] Όχι 
 
 
 

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

[…...............] 
[….] 

Κατά περίπτωση, ο οικονοµικός φορέας 
είναι εγγεγραµµένος σε επίσηµο 
κατάλογο/Μητρώο εγκεκριµένων 
οικονοµικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναµο 
πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 
συστήµατος (προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειµένου 

Εάν ναι: 
Απαντήστε στα υπόλοιπα τµήµατα της 
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, 
όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του 
παρόντος µέρους, συµπληρώστε το µέρος 

V κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 
συµπληρώστε και υπογράψτε το µέρος VI.  
α) Αναφέρετε την ονοµασία του καταλόγου 
ή του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθµό 
εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 

πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

 
 
 
 
 

 
 
α) [……] 
 
 
β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):[……][……][……][……] 
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γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 
βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, 
κατά περίπτωση, την κατάταξη στον 
επίσηµο κατάλογοv: 
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα 
τα απαιτούµενα κριτήρια επιλογής; 
Εάν όχι: 
Επιπροσθέτως, συµπληρώστε τις 
πληροφορίες που λείπουν στο µέρος IV, 
ενότητες Α, Β, Γ, ή ∆ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ 
εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική 
διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύµβασης: 
ε) Ο οικονοµικός φορέας θα είναι σε θέση 
να προσκοµίσει βεβαίωση πληρωµής 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και 
φόρων ή να παράσχει πληροφορίες που θα 
δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα 

αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει 
απευθείας µέσω πρόσβασης σε εθνική 
βάση δεδοµένων σε οποιοδήποτε κράτος 
µέλος αυτή διατίθεται δωρεάν; 
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

γ) [……] 
 
 
 
δ) [] Ναι [] Όχι 
 

 
 
 
 
 
 

ε) [] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 

 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 
[……][……][……][……] 

Τρόπος συµµετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονοµικός φορέας συµµετέχει στη 

διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης 
από κοινού µε άλλουςvi; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, µεριµνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥ∆ από τους άλλους 

εµπλεκόµενους οικονοµικούς φορείς. 

Εάν ναι: 
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονοµικού 
φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία   
(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριµένα 
καθήκοντα …): 
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονοµικούς 

φορείς που συµµετέχουν από κοινού στη 
διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης: 
γ) Κατά περίπτωση, επωνυµία της 
συµµετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 
α) [……] 
 
 
 
β) [……] 

 
 
γ) [……] 

Τµήµατα Απάντηση: 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τµήµατος  ή 
των τµηµάτων για τα οποία ο οικονοµικός 
φορέας επιθυµεί να υποβάλει προσφορά. 

[   ] 

(ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ)  
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Β: Πληροφορίες σχετικά µε τους νόµιµους εκπροσώπους του οικονοµικού φορέα 

 
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνοµα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι 
αρµόδια/εξουσιοδοτηµένα να εκπροσωπούν τον οικονοµικό φορέα για τους σκοπούς της 
παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δηµόσιας σύµβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοµατεπώνυµο 
συνοδευόµενο από την ηµεροµηνία και τον 
τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 
[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδροµική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδροµείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτοµερή στοιχεία 
σχετικά µε την εκπροσώπηση (τις µορφές 

της, την έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 

(ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ)  
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Γ: Πληροφορίες σχετικά µε τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝvii  

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονοµικός φορέας στηρίζεται στις 
ικανότητες άλλων οικονοµικών φορέων 

προκειµένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 
επιλογής που καθορίζονται στο µέρος IV και 
στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που 
καθορίζονται στο µέρος V κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥ∆ µε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύµφωνα µε τις 

ενότητες Α και Β του παρόντος µέρους και σύµφωνα µε το µέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους 

σχετικούς φορείς, δεόντως συµπληρωµένο και υπογεγραµµένο από τους νοµίµους εκπροσώπους 
αυτών.  

Επισηµαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαµβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές 
υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονοµικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι 
υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δηµόσιες συµβάσεις έργων, το 
τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονοµικός φορέας για 
την εκτέλεση της σύµβασης.  

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονοµικός 
φορέας, παρακαλείσθε να συµπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύµφωνα µε τα µέρη 
IV και V για κάθε ένα από τους οικονοµικούς φορείς. 

 
(ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ) 
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∆: Πληροφορίες σχετικά µε υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο 
οικονοµικός φορέας  
(Η παρούσα ενότητα συµπληρώνεται µόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς 
από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  
Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

 
Ο οικονοµικός φορέας προτίθεται να 
αναθέσει οποιοδήποτε µέρος της σύµβασης 
σε τρίτους υπό µορφή υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 
 
Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 
προτεινόµενων υπεργολάβων και το 

ποσοστό της σύµβασης που θα 
αναλάβουν:  
[…] 

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' 

εφαρµογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονοµικός φορέας  

προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό µορφή υπεργολαβίας τµήµα της σύµβασης που υπερβαίνει 

το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύµβασης σύµφωνα µε το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, 

επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να 

παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύµφωνα µε τις ενότητες Α και Β του παρόντος 

µέρους και σύµφωνα µε το µέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).  

 
 
(∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ) 
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισµού 

Α: Λόγοι αποκλεισµού που σχετίζονται µε ποινικές καταδίκεςviii 
Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισµού: 

1. συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωσηix· 

2. δωροδοκίαx,xi· 

3. απάτηxii· 

4. τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητεςxiii· 

5. νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της 

τροµοκρατίαςxiv· 

6. παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπωνxv. 

Λόγοι που σχετίζονται µε ποινικές 
καταδίκες: 

Απάντηση: 

Υπάρχει αµετάκλητη καταδικαστική 
απόφαση εις βάρος του οικονοµικού φορέα 

ή οποιουδήποτε προσώπουxvi το οποίο είναι 
µέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 
εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 
ελέγχου σε αυτό για έναν από τους λόγους 

που παρατίθενται ανωτέρω (σηµεία 1-6), ή 
καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το µέγιστο ή στην 
οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισµού που εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 

 
 
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 
[……][……][……][……]xvii 

Εάν ναι, αναφέρετεxviii: 
α) Ηµεροµηνία της καταδικαστικής 
απόφασης προσδιορίζοντας ποιο από τα 
σηµεία 1 έως 6 αφορά και τον λόγο ή τους 
λόγους της καταδίκης, 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 
καταδικαστική απόφαση: 

 
α) Ηµεροµηνία:[   ],  
σηµείο-(-α): [   ],  
λόγος(-οι):[   ] 
 

β) [……] 
γ) ∆ιάρκεια της περιόδου αποκλεισµού [……] 
και σχετικό(-ά) σηµείο(-α) [   ] 
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 
[……][……][……][……]xix 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

οικονοµικός φορέας έχει λάβει µέτρα που να 
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 
ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισµού 
(«αυτοκάθαρση»)xx; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα µέτρα που 
λήφθηκανxxi: 

[……] 
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Β: Λόγοι που σχετίζονται µε την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  
Πληρωµή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονοµικός φορέας έχει εκπληρώσει 
όλες τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 
πληρωµή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισηςxxii, στην Ελλάδα και στη χώρα 
στην οποία είναι τυχόν εγκατεστηµένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 
 
Εάν όχι αναφέρετε:  
α) Χώρα ή κράτος µέλος για το οποίο 
πρόκειται: 

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 
υποχρεώσεων; 
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής 
απόφασης; 
- Η εν λόγω απόφαση είναι αµετάκλητη; 
- Αναφέρατε την ηµεροµηνία καταδίκης ή 
έκδοσης απόφασης 
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 
εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 
διάρκεια της περιόδου αποκλεισµού: 
2) Με άλλα µέσα; ∆ιευκρινήστε: 

δ) Ο οικονοµικός φορέας έχει εκπληρώσει 
τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας 
τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης που οφείλει 
συµπεριλαµβανόµενων  κατά περίπτωση, 

των δεδουλευµένων τόκων ή των 
προστίµων, είτε υπαγόµενος σε δεσµευτικό 

διακανονισµό για την καταβολή τους ;xxiii 

ΦΟΡΟΙ 
 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 
α)[……]· 
 
β)[……] 

 
 
γ.1) [] Ναι [] Όχι  
-[] Ναι [] Όχι  
 
-[……]· 

 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτοµερείς 
πληροφορίες 
[……] 

 
α)[……]· 
 
β)[……] 

 
 
γ.1) [] Ναι [] Όχι  
-[] Ναι [] Όχι  
 
-[……]· 

 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτοµερείς 
πληροφορίες 
[……] 

 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση όσον αφορά την 
καταβολή των φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): xxiv 
[……][……][……] 

 
 
(ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ) 
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται µε αφερεγγυότητα, σύγκρουση συµφερόντων ή επαγγελµατικό 
παράπτωµα 
Πληροφορίες σχετικά µε πιθανή 
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συµφερόντων 
ή επαγγελµατικό παράπτωµα 

Απάντηση: 

Ο οικονοµικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τοµείς 
του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 

εργατικού δικαίουxxv; 

[] Ναι [] Όχι 

 
 
Εάν ναι, ο οικονοµικός φορέας έχει λάβει 
µέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία 

του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου 
αποκλεισµού («αυτοκάθαρση»); 
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα που 
λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονοµικός φορέας σε 
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 

καταστάσειςxxvi : 

α) πτώχευση, ή  
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 
γ) ειδική εκκαθάριση, ή 
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή 
ή από το δικαστήριο, ή 
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συµβιβασµού, ή  
στ) αναστολή επιχειρηµατικών 
δραστηριοτήτων, ή  
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 
προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία 

προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου 
Εάν ναι: 
- Παραθέστε λεπτοµερή στοιχεία: 
- ∆ιευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους 
ωστόσο ο οικονοµικός φορέας, θα δύναται 
να εκτελέσει τη σύµβαση, λαµβανόµενης 

υπόψη της εφαρµοστέας εθνικής 
νοµοθεσίας και των µέτρων σχετικά µε τη 
συνέχιση της επιχειρηµατικής του 

λειτουργίας υπό αυτές τις περιστάσειςxxvii  

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

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

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

 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονοµικός φορέας 

σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµαxxviii; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
[.......................] 

 
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας 
µέτρα αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα που 
λήφθηκαν:  
[..........……] 
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Έχει συνάψει ο οικονοµικός φορέας 
συµφωνίες µε άλλους οικονοµικούς φορείς 
µε σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισµού; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 
 
[…...........] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας 
µέτρα αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα που 
λήφθηκαν: 
[……] 

Γνωρίζει ο οικονοµικός φορέας την ύπαρξη 
τυχόν σύγκρουσης συµφερόντωνxxix, λόγω 
της συµµετοχής του στη διαδικασία 

ανάθεσης της σύµβασης; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 

 
[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονοµικός φορέας ή 
επιχείρηση συνδεδεµένη µε αυτόν 

συµβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή στον 
αναθέτοντα φορέα ή έχει µε άλλο τρόπο 
αναµειχθεί στην προετοιµασία της 

διαδικασίας σύναψης της σύµβασηςxxx; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 

 
 
 
 
[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονοµικός φορέας σοβαρή 

ή επαναλαµβανόµενη πληµµέλειαxxxi κατά 

την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο 
πλαίσιο προηγούµενης δηµόσιας 
σύµβασης, προηγούµενης σύµβασης µε 

αναθέτοντα φορέα ή προηγούµενης 
σύµβασης παραχώρησης που είχε ως 
αποτέλεσµα την πρόωρη καταγγελία της 
προηγούµενης σύµβασης , αποζηµιώσεις ή 
άλλες παρόµοιες κυρώσεις;  
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 

 
 
 
[….................] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας 
µέτρα αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα που 
λήφθηκαν: 
[……] 

Μπορεί ο οικονοµικός φορέας να 
επιβεβαιώσει ότι: 
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 

δηλώσεων κατά την παροχή των 
πληροφοριών που απαιτούνται για την 
εξακρίβωση της απουσίας των λόγων 
αποκλεισµού ή την πλήρωση των κριτηρίων 
επιλογής, 
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες 

αυτές, 
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 
καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 
απαιτούνται από την αναθέτουσα 
αρχή/αναθέτοντα φορέα  
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει µε 

[] Ναι [] Όχι 
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αθέµιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του 
αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 
εµπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να 
του αποφέρουν αθέµιτο πλεονέκτηµα στη 
διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 

αµελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισµό, 
την επιλογή ή την ανάθεση;  

(ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ) 
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∆. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  
Ονοµαστικοποίηση µετοχών εταιρειών που 
συνάπτουν δηµόσιες συµβάσεις Άρθρο 8 

παρ. 4 ν. 3310/2005xxxii: 

Απάντηση: 

Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής 
της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ; 

[] Ναι [] Όχι  
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας 

µέτρα αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα που 

λήφθηκαν:  

[……] 
 
 
 
 
(∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ) 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως ∆ του παρόντος µέρους), ο 
οικονοµικός φορέας δηλώνει ότι:  
α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 
Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να συµπληρώσει αυτό το πεδίο µόνο στην περίπτωση που η 
αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 
στα έγγραφα της σύµβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονοµικός φορέας µπορεί 
να συµπληρώσει µόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συµπληρώσει 
οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούµενων 
κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούµενα κριτήρια 
επιλογής; 

[] Ναι [] Όχι 

 

Α: Καταλληλότητα 
Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες µόνον όταν τα σχετικά κριτήρια 
επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική 
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Καταλληλότητα Απάντηση 

1) Ο οικονοµικός φορέας είναι 
εγγεγραµµένος στα σχετικά επαγγελµατικά 
ή εµπορικά µητρώα που τηρούνται στην 
Ελλάδα ή στο κράτος µέλος 

εγκατάστασήςxxxiii; του: 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[…] 
 
 
 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):  
[……][……][……] 

2) Για συµβάσεις υπηρεσιών: 
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο 
οικονοµικός φορέας µέλος συγκεκριµένου 
οργανισµού για να έχει τη δυνατότητα να 
παράσχει τις σχετικές υπηρεσίες στη χώρα 
εγκατάστασής του 
 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 
Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και 
δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονοµικός 
φορέας:  
[ …] [] Ναι [] Όχι 
 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 

 
(ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ) 
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Β: Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια 
Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες µόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 
έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή 
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική 
επάρκεια 

Απάντηση: 

1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος εργασιών 
του οικονοµικού φορέα για τον αριθµό 
οικονοµικών ετών που απαιτούνται στη 
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 
έγγραφα της σύµβασης : 
και/ή, 
1β) Ο µέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 
οικονοµικού φορέα για τον αριθµό ετών 
που απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή 
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 
σύµβασης είναι ο εξής xxxiv: 
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος 
εργασιών:[……][…]νόµισµα 
έτος: [……] κύκλος 
εργασιών:[……][…]νόµισµα 
έτος: [……] κύκλος 

εργασιών:[……][…]νόµισµα 
 
 
 
(αριθµός ετών, µέσος κύκλος εργασιών):  
[……],[……][…]νόµισµα 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  
[……][……][……] 

2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος εργασιών 
του οικονοµικού φορέα στον επιχειρηµατικό 
τοµέα που καλύπτεται από τη σύµβαση και 
προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη  ή 
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 
σύµβασης για τον αριθµό οικονοµικών ετών 
που απαιτούνται είναι ο εξής: 
και/ή, 
2β) Ο µέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 
οικονοµικού φορέα στον τοµέα και για τον 
αριθµό ετών που απαιτούνται στη σχετική 
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύµβασης είναι ο εξήςxxxv: 
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] 
νόµισµα 
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] 

νόµισµα 
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] 
νόµισµα 
 
 
 

 
 
(αριθµός ετών, µέσος κύκλος εργασιών):  
[……],[……][…] νόµισµα 
 
 

 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):  
[……][……][……] 

3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες 
σχετικά µε τον κύκλο εργασιών (γενικό ή 
ειδικό) δεν είναι διαθέσιµες για ολόκληρη την 
απαιτούµενη περίοδο, αναφέρετε την 
ηµεροµηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε τις 

δραστηριότητές του ο οικονοµικός φορέας: 

[…................................…] 

4)Όσον αφορά τις χρηµατοοικονοµικές 

αναλογίεςxxxvi που ορίζονται στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 
έγγραφα της σύµβασης, ο οικονοµικός 

(προσδιορισµός της απαιτούµενης 

αναλογίας-αναλογία µεταξύ x και yxxxvii -και 

η αντίστοιχη αξία) 
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φορέας δηλώνει ότι οι πραγµατικές τιµές των 
απαιτούµενων αναλογιών έχουν ως εξής: 
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):  
[……][……][……] 

5) Το ασφαλισµένο ποσό στην ασφαλιστική 
κάλυψη επαγγελµατικών κινδύνων του 
οικονοµικού φορέα είναι το εξής: 
Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[……][…]νόµισµα 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  
[……][……][……] 

6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονοµικές ή 
χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις, οι οποίες 
(ενδέχεται να) έχουν προσδιοριστεί στη 
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 
έγγραφα της σύµβασης, ο οικονοµικός 
φορέας δηλώνει ότι: 
Εάν η σχετική τεκµηρίωση που ενδέχεται να 

έχει προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη ή 

στα έγγραφα της σύµβασης διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[……..........] 
 

 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  
[……][……][……] 

 
(∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ) 
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Γ: Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα 
Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες µόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 
έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα  στη σχετική διακήρυξη ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη . 

Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα Απάντηση: 

1α) Μόνο για τις δηµόσιες συµβάσεις 
έργων: 
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 
αναφοράςxxxviii, ο οικονοµικός φορέας έχει 
εκτελέσει τα ακόλουθα έργα του είδους που 
έχει προσδιοριστεί: 
 
Εάν η σχετική τεκµηρίωση όσον αφορά την 
καλή  εκτέλεση και ολοκλήρωση των 
σηµαντικότερων εργασιών διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Αριθµός ετών (η περίοδος αυτή 
προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή 
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 
σύµβασης που αναφέρονται στην 
διακήρυξη): 
[…] 

Έργα: [……] 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 
 [……][……][……] 

1β) Μόνο για δηµόσιες συµβάσεις 
προµηθειών και δηµόσιες συµβάσεις 
υπηρεσιών: 
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 
αναφοράςxxxix, ο οικονοµικός φορέας έχει 

προβεί στις ακόλουθες κυριότερες 
παραδόσεις αγαθών του είδους που έχει 
προσδιοριστεί ή έχει παράσχει τις 
ακόλουθες κυριότερες υπηρεσίες του 
είδους που έχει προσδιοριστεί: 
Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου 

αναφέρετε τα ποσά, τις ηµεροµηνίες και 
τους παραλήπτες δηµόσιους ή ιδιωτικούςxl: 

Αριθµός ετών (η περίοδος αυτή 
προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή 
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 
σύµβασης που αναφέρονται στην 
διακήρυξη):  

[…...........] 

Περιγρα
φή 

ποσά ηµεροµ
ηνίες 

παραλήπ
τες 

    
 

2) Ο οικονοµικός φορέας µπορεί να 
χρησιµοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές 
υπηρεσίεςxli, ιδίως τους υπεύθυνους για τον 
έλεγχο της ποιότητας: 
Στην περίπτωση δηµόσιων συµβάσεων 
έργων, ο οικονοµικός φορέας θα µπορεί να 
χρησιµοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές 

υπηρεσίες για την εκτέλεση του έργου: 

[……..........................] 
 
 

 
 
[……] 

3) Ο οικονοµικός φορέας χρησιµοποιεί τον 
ακόλουθο τεχνικό εξοπλισµό και λαµβάνει 
τα ακόλουθα µέτρα για την διασφάλιση της 
ποιότητας και τα µέσα µελέτης και έρευνας 
που διαθέτει είναι τα ακόλουθα:  

[……] 

4) Ο οικονοµικός φορέας θα µπορεί να 
εφαρµόσει τα ακόλουθα συστήµατα 
διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασµού και 
ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της 
σύµβασης: 

[....……] 

5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που 
θα παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για 
προϊόντα ή υπηρεσίες που πρέπει να 
ανταποκρίνονται σε κάποιον ιδιαίτερο 
σκοπό: 

 
 
 

 
[] Ναι [] Όχι 
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Ο οικονοµικός φορέας θα επιτρέπει τη 
διενέργεια ελέγχωνxlii όσον αφορά το 
παραγωγικό δυναµικό ή τις τεχνικές 
ικανότητες του οικονοµικού φορέα και, 
εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα 
µέσα µελέτης και έρευνας που αυτός 
διαθέτει καθώς και τα µέτρα που λαµβάνει 
για τον έλεγχο της ποιότητας; 
6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και 
επαγγελµατικών προσόντων διατίθενται 
από: 

α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον 
εργολάβο, 
και/ή (ανάλογα µε τις απαιτήσεις που 
ορίζονται στη σχετική πρόσκληση ή 
διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύµβασης) 

β) τα διευθυντικά στελέχη του: 

 
 
α)[......................................……] 

 
 
 
 
β) [……] 

7) Ο οικονοµικός φορέας θα µπορεί να 
εφαρµόζει τα ακόλουθα µέτρα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την 
εκτέλεση της σύµβασης: 

[……] 

8) Το µέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 
δυναµικό του οικονοµικού φορέα και ο 
αριθµός των διευθυντικών στελεχών του 
κατά τα τελευταία τρία έτη ήταν τα εξής:  

Έτος, µέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 
προσωπικό:  
[........], [.........]  
[........], [.........]  
[........], [.........]  

Έτος, αριθµός διευθυντικών στελεχών: 
[........], [.........]  
[........], [.........]  
[........], [.........]  

9) Ο οικονοµικός φορέας θα έχει στη 
διάθεσή του τα ακόλουθα µηχανήµατα, 
εγκαταστάσεις και τεχνικό εξοπλισµό για 
την εκτέλεση της σύµβασης: 

[……] 

10) Ο οικονοµικός φορέας προτίθεται, να 
αναθέσει σε τρίτους υπό µορφή 
υπεργολαβίαςxliii το ακόλουθο τµήµα (δηλ. 
ποσοστό) της σύµβασης: 

[....……] 

11) Για δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών : 
Ο οικονοµικός φορέας θα παράσχει τα 
απαιτούµενα δείγµατα, περιγραφές ή 
φωτογραφίες των προϊόντων που θα 
προµηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να 
συνοδεύονται από πιστοποιητικά 

γνησιότητας· 
Κατά περίπτωση, ο οικονοµικός φορέας 
δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκοµίσει τα 
απαιτούµενα πιστοποιητικά γνησιότητας. 
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 
[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 

 
[] Ναι [] Όχι 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

12) Για δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών:  
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Μπορεί ο οικονοµικός φορέας να 
προσκοµίσει τα απαιτούµενα πιστοποιητικά 
που έχουν εκδοθεί από επίσηµα ινστιτούτα 
ελέγχου ποιότητας ή υπηρεσίες 
αναγνωρισµένων ικανοτήτων, µε τα οποία 
βεβαιώνεται η καταλληλότητα των 

προϊόντων, επαληθευόµενη µε παραποµπές 
στις τεχνικές προδιαγραφές ή σε πρότυπα, 
και τα οποία ορίζονται στη σχετική 
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 
έγγραφα της σύµβασης που αναφέρονται 
στη διακήρυξη; 
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και 
αναφέρετε ποια άλλα αποδεικτικά µέσα 
µπορούν να προσκοµιστούν: 
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
[….............................................] 

 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 

(∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ) 
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∆: Συστήµατα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 
Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες µόνον όταν τα συστήµατα διασφάλισης 
ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα 
αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 
σύµβασης. 

Συστήµατα διασφάλισης ποιότητας και 
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Απάντηση: 

Θα είναι σε θέση ο οικονοµικός φορέας να 
προσκοµίσει πιστοποιητικά που έχουν 
εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισµούς 
που βεβαιώνουν ότι ο οικονοµικός φορέας 

συµµορφώνεται µε τα απαιτούµενα 
πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, 
συµπεριλαµβανοµένης της 
προσβασιµότητας για άτοµα µε ειδικές 
ανάγκες; 
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και 
διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά µέσα 
µπορούν να προσκοµιστούν όσον αφορά 
το σύστηµα διασφάλισης ποιότητας: 
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 

 
 
 
 
[……] [……] 

 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 

Θα είναι σε θέση ο οικονοµικός φορέας να 
προσκοµίσει πιστοποιητικά που έχουν 
εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισµούς 
που βεβαιώνουν ότι ο οικονοµικός φορέας 
συµµορφώνεται µε τα απαιτούµενα 

συστήµατα ή πρότυπα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης; 
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και 
διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά µέσα 
µπορούν να προσκοµιστούν όσον αφορά 
τα συστήµατα ή πρότυπα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης: 
 
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 

 
 
[……] [……] 
 
 
 

 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 

 
(∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ) 
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Μέρος V: Περιορισµός του αριθµού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων 

Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες µόνον όταν η αναθέτουσα αρχή ή ο 
αναθέτων φορέας έχει προσδιορίσει αντικειµενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που 
πρόκειται να εφαρµοστούν για τον περιορισµό του αριθµού των υποψηφίων που θα 
προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συµµετάσχουν στον διάλογο. Οι πληροφορίες 
αυτές, οι οποίες µπορούν να συνοδεύονται από απαιτήσεις όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή το 
είδος τους) ή τις µορφές αποδεικτικών εγγράφων, εφόσον συντρέχει περίπτωση, που θα πρέπει να 
προσκοµιστούν, ορίζονται στη σχετική διακήρυξη  ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 
σύµβασης. 
Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες µε διαπραγµάτευση, διαδικασίες 
ανταγωνιστικού διαλόγου και συµπράξεις καινοτοµίας µόνον: 
 
Ο οικονοµικός φορέας δηλώνει ότι: 
 

Περιορισµός του αριθµού Απάντηση: 

Πληροί τα αντικειµενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια 
ή κανόνες που πρόκειται να εφαρµοστούν για τον 

περιορισµό του αριθµού των υποψηφίων µε τον 
ακόλουθο τρόπο: 
Εφόσον ζητούνται ορισµένα πιστοποιητικά ή λοιπές 
µορφές αποδεικτικών εγγράφων, αναφέρετε για 
καθένα από αυτά αν ο οικονοµικός φορέας διαθέτει 
τα απαιτούµενα έγγραφα: 

Εάν ορισµένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά ή λοιπές 
µορφές αποδεικτικών στοιχείων διατίθενται 
ηλεκτρονικάxliv, αναφέρετε για το καθένα: 

[….] 
 

 
 
 
[] Ναι [] Όχιxlv 
 
 

 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……]xlvi 

 
(∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ) 
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις (ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ) 

 

Ο κάτωθι υπογεγραµµένος, δηλώνω επισήµως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύµφωνα µε τα 
µέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε 
περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραµµένος, δηλώνω επισήµως ότι είµαι σε θέση, κατόπιν αιτήµατος και χωρίς 
καθυστέρηση, να προσκοµίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές µορφές αποδεικτικών εγγράφων που 

αναφέρονταιxlvii, εκτός εάν : 

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά 
απευθείας µε πρόσβαση σε εθνική βάση δεδοµένων σε οποιοδήποτε κράτος µέλος αυτή διατίθεται 
δωρεάνxlviii. 
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 
Ο κάτωθι υπογεγραµµένος δίδω επισήµως τη συγκατάθεσή µου στ... [προσδιορισµός της 
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο µέρος Ι, ενότητα Α], 

προκειµένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω 
υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο µέρος/ενότητα/σηµείο] του παρόντος 
Τυποποιηµένου Εντύπου Υπεύθυνης ∆ήλώσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισµός της 
διαδικασίας προµήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραποµπή στη δηµοσίευση στον εθνικό τύπο, 
έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθµός αναφοράς)]. 
 

Ηµεροµηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    





 

 
 

 
∆ιεύθυνση: Αριστοτέλους 16, 54623 Θεσσαλονίκη, Τηλ.: 2313 320537, Fax : 2310 252487  Σελίδα 61 από 63 

 

 

 

 

 

                                                 
i
 Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) µίας 
(ενός) θα αναφέρεται το σύνολο αυτών 
ii
 Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρµοδίων, όνοµα και επώνυµο, όσες φορές χρειάζεται. 

iii
 Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά µε τον ορισµό των πολύ µικρών, 
των µικρών και των µεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές 
απαιτούνται µόνο για στατιστικούς σκοπούς.  
 Πολύ µικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζοµένους και της 
οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 2 
εκατοµµύρια ευρώ. 
 Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζοµένους και της 
οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 10 
εκατοµµύρια ευρώ. 
 Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ µικρές ούτε µικρές και οι οποίες 
απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζοµένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν 
υπερβαίνει τα 50 εκατοµµύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 43 
εκατοµµύρια ευρώ. 
iv
 Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελµατική ένταξη ατόµων µε αναπηρία ή 
µειονεκτούντων ατόµων. 
v
 Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 

vi
 Ειδικότερα ως µέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόµοιου καθεστώτος. 

vii
  Επισηµαίνεται ότι σύµφωνα µε το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που 

σχετίζονται µε τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελµατικά προσόντα που ορίζονται στην 
περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήµατος ΧΙΙ του Προσαρτήµατος Α΄ ή µε την σχετική 
επαγγελµατική εµπειρία, οι οικονοµικοί φορείς, µπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες 
άλλων φορέων µόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες 
απαιτούνται οι συγκεκριµένες ικανότητες.” 
viii
 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της 

σύµβασης είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισµό  για 
επιτακτικούς λόγους δηµόσιου συµφέροντος, όπως δηµόσιας υγείας ή προστασίας του 
περιβάλλοντος.  
ix
 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου, της 24ης 
Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 
42). 
x
 Σύµφωνα µε άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισµό ΕΕΕΣ (Κανονισµός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως 
“διαφθορά”. 
xi
 Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύµβασης περί της καταπολέµησης της δωροδοκίας στην 
οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-
πλαίσιο 2003/568/∆ΕΥ του Συµβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέµηση της 
δωροδοκίας στον ιδιωτικό τοµέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαµβάνει επίσης τη διαφθορά 
όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρµογή της Σύµβασης ποινικού 
δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη 
καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείµενη νοµοθεσία). 
xii
 Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε τη προστασία των οικονοµικών 

συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)  όπως κυρώθηκε µε το 
ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών 
συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 
xiii
 Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συµβουλίου, της 13ης Ιουνίου 

2002 για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος 
αποκλεισµού περιλαµβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήµατος, όπως 
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αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 
xiv
 Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά µε την πρόληψη της χρησιµοποίησης του 
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και 
τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15)  που ενσωµατώθηκε µε το ν. 
3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές 
δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 
xv
 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέµηση της εµπορίας 
ανθρώπων και για την προστασία των θυµάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της 
απόφασης-πλαίσιο 2002/629/∆ΕΥ του Συµβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία 
ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και 
καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και προστασία των θυµάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". 
xvi
 Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης 

(Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύµων 
εταιρειών (Α.Ε), τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ( βλ. 
τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 ) 
xvii
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xviii
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xix
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xx
 Οικονοµικός φορέας που έχει αποκλειστεί µε τελεσίδικη απόφαση από τη συµµετοχή σε 

διαδικασία σύναψης σύµβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε µπορεί να κάνει χρήση αυτής της 
δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισµού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 
7 τελευταίο εδάφιο)  
xxi
 Λαµβανοµένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκληµάτων που έχουν διαπραχθεί (µεµονωµένα, 

κατ᾽ εξακολούθηση, συστηµατικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των µέτρων 
που λήφθηκαν.  
xxii
 Στην περίπτωση που ο οικονοµικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του 

στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν 
τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  
xxiii
 Σηµειώνεται ότι, σύµφωνα µε το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα 

έγγραφα της σύµβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισµό λόγω 
αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για 
επιτακτικούς λόγους δηµόσιου συµφέροντος, όπως δηµόσιας υγείας ή προστασίας του 
περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισµός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν µόνο µικρά 
ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο 
οικονοµικός φορέας ενηµερώθηκε σχετικά µε το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των 
υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε 
χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει µέτρα, σύµφωνα µε το τελευταίο εδάφιο της 
παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσµίας αίτησης συµµετοχής ή σε 
ανοικτές διαδικασίες της προθεσµίας υποβολής προσφοράς  
xxiv
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xxv
 Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δηµόσιας 

σύµβασης στις κείµενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύµβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 
xxvi
 . Η απόδοση όρων είναι σύµφωνη µε την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον 

Κανονισµό ΕΕΕΣ (Κανονισµός ΕΕ 2016/7) 
xxvii

 Άρθρο 73 παρ. 5. 
xxviii

 Εφόσον στα έγγραφα της σύµβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριµένη διάταξη, να 
συµπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥ∆ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 
xxix
 Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύµβασης. 

xxx
 Πρβλ άρθρο 48. 

xxxi
  Η απόδοση όρων είναι σύµφωνη µε την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται 

από τον Κανονισµό ΕΕΕΣ (Κανονισµός ΕΕ 2016/7) 
xxxii

 Για συµβάσεις έργου, η εκτιµώµενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατοµµύριο 
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(1.000.000) ευρώ εκτός ΦΠΑ (άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ  και άρθρο 375 παρ. 10. 
xxxiii

 Όπως περιγράφεται στο Παράρτηµα XI του Προσαρτήµατος Α, οι οικονοµικοί φορείς από 
ορισµένα κράτη µέλη οφείλουν να συµµορφώνονται µε άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο 
Παράρτηµα αυτό. 
xxxiv

  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 
σύµβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  
xxxv

  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 
σύµβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  
xxxvi

 Π.χ αναλογία µεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  
xxxvii

 Π.χ αναλογία µεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  
xxxviii

 Οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν την τεκµηρίωση 
εµπειρίας  που υπερβαίνει τα πέντε έτη. 
xxxix

 Οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκµηρίωση 
εµπειρίας που υπερβαίνει τα τρία έτη. 
xl
 Πρέπει να απαριθµούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαµβάνει τόσο 
δηµόσιους όσο και ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες. 
xli
 Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άµεσα στην 

επιχείρηση του οικονοµικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονοµικός 
φορέας, όπως καθορίζεται στο µέρος II, ενότητα Γ, πρέπει να συµπληρώνονται χωριστά έντυπα 
ΤΕΥ∆. 
xlii
 Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ 

ονόµατός της από αρµόδιο επίσηµο οργανισµό της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο 
προµηθευτής ή ο πάροχος υπηρεσιών. 
xliii
 Επισηµαίνεται ότι εάν ο οικονοµικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τµήµα της σύµβασης 

σε τρίτους υπό µορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την 
εκτέλεση του εν λόγω τµήµατος, τότε θα πρέπει να συµπληρωθεί χωριστό ΤΕΥ∆ για τους σχετικούς 
υπεργολάβους, βλέπε µέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.  
xliv
 ∆ιευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση. 

xlv
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xlvi
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xlvii
 Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

xlviii
 Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονοµικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που 
παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου 
απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω 
πρόσβαση.  




