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                                                                                                    Αθήνα, 22.07.2016 
 Αρ. πρωτ.: 11436 
 ΑΔΑΜ:16PROC004830572 

 
ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. 
Ταχ. Δ/νση    : ΦΑΒΙΕΡΟΥ 30                                                                         
Τ.Κ.              : 104 38 ΑΘΗΝΑ 
Πληροφορίες : (210) 5272555 
FAX              : (210) 5272553 
e-mail           : exopl@ktyp.gr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 
 
 
 
 

 
 

Ηλεκτρονικού Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την  
 
 

«Προμήθεια Γραφείων, Καθισμάτων και Ντουλαπών Δασκάλων – 
Καθηγητών για τις ανάγκες των Σχολικών Μονάδων της χώρας» 

 
 

1.Έδρα Διδασκαλίας Μεταλλική, 650 τεμάχια, 
2.Γραφείο Π Κιτ (4 τεμάχια), 650 τεμάχια, 
3.Γραφείο ½ Π Κιτ (3 τεμάχια), 650 τεμάχια, 
4.Γραφείο Ξύλινο Διεύθυνσης, 400 τεμάχια, 
5.Κάθισμα Ταπετσαρίας Μεταλλικό, 1.800 τεμάχια, 
6.Κάθισμα Περιστρεφόμενο Μεταλλικό, 1.800 τεμάχια, 
7.Ντουλάπα (Αρχειοθήκη) Ξύλινη, 600 τεμάχια 

 
Κωδ. CPV:  39162100-6 

39121100-7 
39111000-3 
39111000-4 
39122000-3 
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Αναθέτουσα Αρχή:  ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. 

Προϋπολογισμός: 700.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24% 168.000,00€, ήτοι σύνολο 
868.000,00€ 

 
 Χρηματοδότηση : Δάνειο Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων / Δάνειο ΕΤΕΠ 3 
 

Διάρκεια Ισχύος Προσφοράς: 180 ημέρες 

 
Διάρκεια Ισχύος Σύμβασης (συνολικός χρόνος παράδοσης ειδών προμήθειας):  

Διακόσιες Εβδομήντα (270) ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης 
 

Τόπος παράδοσης: Αποθήκες της εταιρείας «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» στον 
Ασπρόπυργο ή σε άλλο χώρο εντός της Περιφέρειας Αττικής  

 

Διαδικασία Ανάθεσης: Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διεθνής με κριτήριο κατακύρωσης τη 
χαμηλότερη τιμή. Η αξιολόγηση των προσφορών 
πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 51 
του ΠΔ 60/2007, σε συνδυασμό και με όσα προβλέπονται στα 
άρθρα 19  και 20 του Π.Δ. 118/2007. 

 

Διαδυκτιακή Πύλη διενέργειας διαγωνισμού:  www.promitheus.gov.gr  του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. 

Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών: 26 Ιουλίου 2016, ημέρα Τρίτη, ώρα 

11:00 

Ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής προσφορών: 20 Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Τρίτη, 

ώρα 11:00 

Προθεσμία για υποβολή διευκρινίσεων επί των όρων της διακήρυξης: 14 Σεπτεμβρίου 

2016, ώρα 11:00 

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 26 Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Δευτέρα, ώρα 12:00 

μ.μ. 

Τεχνικές προδιαγραφές : ΝΑΙ 

Δείγμα : ΟΧΙ 
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   Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευσης της Διακήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα                  

της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 22/07/2016 

 

   Ημερομηνία  
αποστολής για δημοσίευση στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων στην Ε-

φημερίδα της Κυβερνήσεως και Δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ: 25/07/2016 

 

   Ημερομηνία αποστολής δημοσίευσης στον ημερήσιο και τοπικό  Τύπο: 25/07/2016 

 

ΜΕΡΟΣ Α. ΓΕΝΙΚΑ 

ΆΡΘΡΟ 1. Ορισμοί 

ΆΡΘΡΟ 2.  Νομικό πλαίσιο 

ΆΡΘΡΟ 3. Γενικές Πληροφορίες  

ΆΡΘΡΟ 4. Προσφυγές  - Ενστάσεις  

ΆΡΘΡΟ 5. Παραλαβή εγγράφων Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών 

ΆΡΘΡΟ 6. Χρόνος – Τρόπος υποβολής Προσφορών 

ΆΡΘΡΟ 7. Χρόνος ισχύος των προσφορών 

ΆΡΘΡΟ 8.  Προσφερόμενα Είδη - Στοιχεία για την επιχείρηση κατασκευής τους 

ΆΡΘΡΟ 9. Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών - Ανακοίνωση τιμών 

ΆΡΘΡΟ 10. Αξιολόγηση Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Τεχνικής Προσφοράς 

ΆΡΘΡΟ 11. Αξιολόγηση Οικονομικής Προσφοράς 

ΆΡΘΡΟ 12. Διαδικασία Ανάδειξης Μειοδότη – Κατακύρωση – Δικαιολογητικά Κατακύρωσης 

ΆΡΘΡΟ 13. Απόρριψη Προσφορών 

ΆΡΘΡΟ 14. Δικαιολογητικά Συμμετοχής 

ΆΡΘΡΟ 15. Δικαιολογητικά Κατακύρωσης 

ΆΡΘΡΟ 16. Εγγυητικές Επιστολές 

ΆΡΘΡΟ 17.  Ειδικοί Όροι 

ΆΡΘΡΟ 18. Τιμές Προσφορών - Νόμισμα 

ΆΡΘΡΟ 19. Κατακύρωση 

ΆΡΘΡΟ 20. Δικαίωμα Ματαίωσης – Ακύρωσης – Διακοπής του διαγωνισμού 

ΆΡΘΡΟ 21. Πληρωμή   

ΆΡΘΡΟ 22. Παράδοση Προμήθειας – Ρήτρες Καθυστέρησης 

ΆΡΘΡΟ 23.  Εκτελωνισμός – Φόροι – Δασμοί 

ΆΡΘΡΟ 24. Εκχωρήσεις - Μεταβιβάσεις 

ΆΡΘΡΟ 25. Αρμόδια Δικαστήρια  

ΆΡΘΡΟ 26. Τεκμήριο από τη συμμετοχή στη διαδικασία 

 
ΜΕΡΟΣ Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

ΆΡΘΡΟ 1. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
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ΆΡΘΡΟ 2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
ΜΕΡΟΣ Γ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I:  ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
ΜΕΡΟΣ Δ. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΝΤΥΠΩΝ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1: ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2:  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3: ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
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ΜΕΡΟΣ Α 
 
 

ΑΡΘΡΟ 1 

Ορισμοί 
 

Αναθέτουσα Αρχή Η εταιρεία «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» 

Ε.Ε.Ε.Ε (OJEU) Η Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Official 
Journal of the European Union) όπου δημοσιεύονται οι 
προκηρύξεις των διαγωνισμών για δημόσιες συμβάσεις. 

Ημέρα(ες) 
Ημερολογιακές ημέρες εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε 
συγκεκριμένο σημείο της παρούσας Διακήρυξης 

Προθεσμία Υποβολής 
Προσφορών 

Η καταληκτική ημερομηνία και ώρα, πριν από την οποία 
πρέπει να υποβληθούν οι Προσφορές 

Ανάδοχος 
Ο Υποψήφιος στον οποίο θα ανατεθεί η προμήθεια μέσω 
υπογραφής Σύμβασης (Παράρτημα Ι) 

Υποψήφιος Ανάδοχος 
Οποιοσδήποτε Οικονομικός Φορέας ανταποκρίνεται στην 
παρούσα Διακήρυξη, υποβάλλοντας Προσφορά, με σκοπό 
τη σύναψη Σύμβασης με την Αναθέτουσα Αρχή 

Διακήρυξη 
Το κείμενο που περιλαμβάνει τους γενικούς και ειδικούς 
όρους του διαγωνισμού, καθώς και τα αναπόσπαστα 
παραρτήματα αυτού.  

Προσφορά 

Η προσφορά που υποβάλλεται από τον Οικονομικό Φορέα 
(Υποψήφιο Ανάδοχο), συμπεριλαμβανομένων όλων των 
επισυναπτόμενων αποδεικτικών στοιχείων, παραρτημάτων 
και δηλώσεων 

Ε.Δ.Δ.  Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού  

Σύμβαση  
Είναι η Σύμβαση που συνάπτεται μετά τη διενέργεια του 
διαγωνισμού και την κατακύρωση της προμήθειας 

Σύστημα 
Είναι το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων 

Τοποθεσία Παράδοσης 
Αποθήκες της εταιρείας ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. στον 
Ασπρόπυργο ή σε άλλο χώρο εντός της Περιφέρειας Αττικής  
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ΑΡΘΡΟ 2 

Νομικό Πλαίσιο 
 
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με: 

α. Τις κείμενες διατάξεις περί σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων. 
β. Τους όρους που περιέχονται στην παρούσα Διακήρυξη. 
 

Ισχύουν οι παρακάτω διατάξεις : 

1.Οι διατάξεις του Ν.2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιριών» (ΦΕΚ Α΄37/1963) όπως τροποποιή-
θηκε και ισχύει. 

2.Οι διατάξεις του Ν.2198/1994 «Αύξηση αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων εν γένει, σύναψη δα-
νείων υπό του Ελληνικού Δημοσίου και δημιουργία στην Τράπεζα της Ελλάδος Συστήματος 
Παρακολούθησης Συναλλαγών επί Τίτλων με Λογιστική Μορφή ('Αυλοι Τίτλοι) και άλλες δια-
τάξεις». (ΦΕΚ Α’ 43) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και ιδίως του άρθρου 24 αυτού περί 
παρακράτησης φόρου εισοδήματος στο εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις.  

3.Τις διατάξεις του Ν.2286/1995 «Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θε-
μάτων» (ΦΕΚ Α’ 19) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4.Τις διατάξεις του Ν.2660/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξε-
ις» (ΦΕΚ Α’ 45) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

5.Τις διατάξεις του Ν.3429/2005 «Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (ΔΕΚΟ)» (ΦΕΚ Α’ 314) 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

6.Τις διατάξεις του Ν.3310/2005 «Μέτρα για την διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 
καταστρατηγήσεων κατά την διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων» (ΦΕΚ Α’ 30) όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.  

7.Τις διατάξεις του Ν.3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές 
διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 131) και ιδίως του άρθρου 5 αυτού  

8.Τις διατάξεις του Ν.3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 
νομαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 68) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

9.Τις διατάξεις του Ν.3833/2010 «Προστασία της εθνικής οικονομίας − Επείγοντα μέτρα για την 
αντιμετώπιση τις δημοσιονομικής κρίσης» (ΦΕΚ Α’ 40).  

10. Τις διατάξεις του Ν.4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 
και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου 
κεφαλαίου του Ν.3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 204) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

11.Τις διατάξεις του Ν.3845/2010 «Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της ελλη-
νικής οικονομίας από τα κράτη μέλη της Ζώνης του ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμεί-
ο» (ΦΕΚ Α’ 65).  

12.Τις διατάξεις του Ν.3846/2010 «Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ Α’ 66).  

13.Τις διατάξεις του Ν.3850/2010 «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια 
των εργαζομένων» (ΦΕΚ Α’ 84) και ιδίως του άρθρου 8 αυτού.  

14.Τις διατάξεις του Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νό-
μων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκ-
τυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 112) όπως τροποποιήθηκε και ισ-
χύει.  

15. Τις διατάξεις του Ν.3886/2010 «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων 
συμβάσεων» (ΦΕΚ Α’ 173), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 63 του 
Ν.4055/2012 (ΦΕΚ Α’ 51) και το άρθρο 28 του Ν.4111/2013 (ΦΕΚ Α’ 18).  

16.Τις διατάξεις του Ν.3943/2011 «Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των Ελεγκτι-
κών Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών».  

17. Τις διατάξεις του Ν.3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» 
(ΦΕΚ Α’ 138) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

18. Τις διατάξεις του Ν.4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 
4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 167). 
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19.Τις διατάξεις του Ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 
Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα - Τροποποίηση Διατάξεων του ΠΔ 
318/1992 (Α 161) και λοιπές ρυθμίσεις» (ΦΕΚ Α’ 74)». 

20. Τις διατάξεις του Ν.4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Εποπτείας 
(Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και Άλλες Διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 
143). 

21. Τις διατάξεις του Ν.4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της Ελληνικής οικονομίας, 
οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 160) και ιδίως 
του άρθρου 157 αυτού περί εγγυήσεων. 

22.Το ΠΔ 150/2001 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 
99/93/ΕΚ σχετικά με το κοινοτικό πλαίσιο για τις ηλεκτρονικές υπογραφές» (ΦΕΚ Α’ 125).  

23.Το ΠΔ 342/2002 ««Διακίνηση εγγράφων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μεταξύ των δημόσιων 
υπηρεσιών, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ ή μεταξύ αυτών και των φυσικών ή νομικών ή νομικών προσώ-
πων ιδιωτικού δικαίου και ενώσεων φυσικών προσώπων» (ΦΕΚ Α’ 284).  

24.Τις διατάξεις του ΠΔ 60/2007 (ΦΕΚ 64Α') «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατά-
ξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβά-
σεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε αυτή με την Οδηγία 
2005/51/ΕΚ της Επιτροπής , την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005», τον Κανονισμό (ΕΚ) 213/08 της Επιτροπής, τον Εκ-
τελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 842/2011 της Επιτροπής και τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
1251/11 της Επιτροπής και ισχύει. 

25.Το ΠΔ 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου» (ΦΕΚ Α’ 150) όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.  

26.Το ΠΔ 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ Α’ 194) όπως τροποπο-
ιήθηκε και ισχύει.  

27.Τον Kανονισμό (ΕΚ) υπ’ αριθ. 213/2008 της Επιτροπής της 28ης Νοεμβρίου 2007 για τροπο-
ποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αριθ. 2195/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου περί του κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV).  

28.Τη με αριθ. 3019845/10469/0078/10.10.1997 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ Β’ 
942) περί καθορισμού αποζημίωσης για την παροχή υπηρεσιών από το Γενικό Χημείο του 
Κράτους . 

29.Τη με αριθ. Φ.800/11611/28.04.1998 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας (ΦΕΚ Β’ 488) 
περί καθορισμού αντιτίμου εξετάσεων στα Χημεία των Ενόπλων Δυνάμεων.  

30.Τη με αριθ. Φ.800/100/73907/17.12.1999 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας (ΦΕΚ Β’ 
89/02.02.2000) περί καθορισμού κόστους χημικών αναλύσεων που πραγματοποιούνται στο 
Χημείο Στρατού και δεν εκτελούνται από το Γενικό Χημείο του Κράτους.  

31.Τη με αριθ. Φ.800/12/85312/Σ.75/16.01.2001 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας (ΦΕΚ 
Β’ 128).  

32.Τη με αριθ. 20977/23.08.2007 Κοινή Απόφαση Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας «Δικαιο-
λογητικά για την τήρηση μητρώων του Ν.3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το 
Ν.3414/2005» (ΦΕΚ Β’ 1673).  

33.Τη με αριθ. Π1/2380/18.12.2012 Κοινή Απόφαση Υπουργών Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, 
Εσωτερικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Ανάπτυξης, Αν-
ταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Υγείας, Δημόσιας Τάξης και Προσ-
τασίας του Πολίτη, Ναυτιλίας και Αιγαίου «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας 
και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργεί-
ου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (ΦΕΚ Β’ 3400). 

34.Τη με αριθ. Π1/2390/16.10.2013 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας 
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» (ΦΕΚ Β’ 2677).  

35.Τη με αριθ. Π1/542/04.03.2014 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας   
«Ενημέρωση για το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)».  

36. Τις διατάξεις του άρθρου 55 του Ν. 2238/94 (ΦΕΚ151/Α). 
37.Τις με αριθμό συνεδρίασης 76/21.03.2016 -  Θέματα 1ο και 2ο - Αποφάσεις του Δ.Σ. της ΚΤΙ-

ΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. για τη συγκρότηση σε σώμα του Δ.Σ. της ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 
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Α.Ε ως έχει σήμερα και για τον καθορισμό αρμοδιοτήτων και την παροχή δικαιώματος εκπρο-
σώπησης της εταιρείας στην Πρόεδρο και το Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτής. 

38.Η με αριθμό συνεδρίασης 89/05.07.2016 - Θέμα 17ο Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 
της ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε., με το οποίο εγκρίθηκε η διενέργεια Ανοικτού Μειοδοτικού 
Διαγωνισμού για την εν λόγω προμήθεια, καθώς και η εξουσιοδότηση του Διευθύνοντος 
Συμβούλου, όπως καθορίσει ακριβή ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού και προβεί σε 
κάθε κατά το νόμο αναγκαία διόρθωση καθώς και στη χορήγηση απαντήσεων –  διευκρινή-
σεων προς τους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό.   

 

ΑΡΘΡΟ 3 

Γενικές Πληροφορίες 

1.Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr, σε ημερομηνία και ώρα που καθορίζεται στην παρούσα.  

2. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι καλούνται να δώσουν σαφείς απαντήσεις τους στα κατάλληλα σημεία, 
όπως αυτά προσδιορίζονται στην παρούσα διακήρυξη και τα αντίστοιχα Παραρτήματα  

3.Τα παραρτήματα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης του διαγωνισμού.  

4. Κατά την υποβολή των Προσφορών τους, οι υποψήφιοι ανάδοχοι πρέπει να σεβαστούν όλες 
τις οδηγίες, έντυπα, όρους, διατάξεις και προδιαγραφές, που περιέχονται στην παρούσα 
διακήρυξη, συμπεριλαμβανομένων των παραρτημάτων της, Παράλειψη εκ μέρους του 
υποψήφιου αναδόχου να υποβάλει Προσφορά, που να περιέχει όλες τις απαραίτητες 
πληροφορίες, πριν από την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής της, θα οδηγήσει 
στην απόρριψη της Προσφοράς. 

5. Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (υποψήφιοι Ανά-
δοχοι) απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή 
παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. – 
Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγρα-
φής, σύμφωνα και με τη διαδικασία της παρ.3.2 του άρθρου 3 της Υ.Α. Π1/2390/16.10.2013: 

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

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

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

(3) Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και ταυτο-
ποιούνται από τη ΓΓΕ αποστέλλοντας είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη 
με επίσημη μετάφραση στην ελληνική, είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή 
αρχείου .pdf με επίσημη μετάφραση στην ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται στο 
Παράρτημα IX Α για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, στο Παράρτημα IX Β για τις δημόσι-
ες συμβάσεις προμηθειών και στο Παράρτημα IX για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών 
του Π.Δ. 60/2007, και σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους στο κράτος μέλος εγ-

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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κατάστασης του οικονομικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγρα-
φή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργασί-
μων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υ-
πηρεσία. 

β. Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά μέ-
σω του Συστήματος. 

γ. Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομεί-
ου σχετικά με την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα εγγραφής εγ-
κριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαμβάνει σύνδεσμο ενεργοποίησης λογαριασμού ως πιστο-
ποιημένος χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του. 

6.Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές συμπληρωματικές 
πληροφορίες, αυτές παρέχονται το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την ημερομηνία 
υποβολής των προσφορών, εφόσον έχουν ζητηθεί εμπρόθεσμα. Τα ανωτέρω αιτήματα 
υποβάλλονται ηλεκτρονικά, στην ελληνική γλώσσα στο δικτυακό τόπο του συγκεκριμένου 
διαγωνισμού, μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και 
φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Αιτήματα παροχής πληροφοριών υποβάλλονται από 
εγγεγραμμένους Προμηθευτές. 

Αιτήματα παροχής πληροφοριών που υποβάλλονται εκτός των ανωτέρω προθεσμιών ή/και 
μόνο σε έντυπη μορφή δεν εξετάζονται. 

7. Τίποτα από το περιεχόμενο της διακήρυξης είναι ή δύναται να θεωρηθεί ως υπόσχεση για 
οποιεσδήποτε μελλοντικές ενέργειες που θα ληφθούν εξ ονόματος της Αναθέτουσας Αρχής ή 
του Υποψήφιου Αναδόχου. 

8. Οι Υποψήφιοι Ανάδοχοι καλούνται να γνωστοποιήσουν και να δικαιολογήσουν (αναφέροντας 
τους λόγους για τους οποίους πιστεύουν ότι κοινοποίηση ή/και δημοσίευση θα επέφερε 
ζημιά) στην Αναθέτουσα Αρχή, οποιεσδήποτε από τις πληροφορίες, που περιλαμβάνονται 
στις προσφορές τους, θεωρούνται ως εμπορικά εμπιστευτικές, συμπληρώνοντας το 
αντίστοιχο πεδίο κατά την υποβολή της προσφοράς ηλεκτρονικά μέσω της Διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  

9.Ακόμα και στην περίπτωση πληροφοριών, που έχουν υποδειχθεί από Υποψήφιους Αναδόχους 
ως εμπορικά ευαίσθητες, η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού δύναται να αποκαλύψει 
αυτές τις πληροφορίες, όπου απαιτείται βάσει του νόμου.  

10.Η παραλαβή από την Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού οποιουδήποτε υλικού 
χαρακτηρισμένου ως «εμπιστευτικού» ή με ισοδύναμο χαρακτηρισμό, δεν πρέπει, για τους 
λόγους που δίνονται ανωτέρω, να εκληφθεί ως αυτόματη αποδοχή αυτού του 
χαρακτηρισμού εκ μέρους της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού. 

11. Οι υπεύθυνες δηλώσεις της περίπτωσης 1β του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07 απαιτείται, επί 
ποινή αποκλεισμού, να φέρουν ημερομηνία ψηφιακής υπογραφής τους, η οποία να είναι 
εντός των τελευταίων τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών, προ της καταληκτικής 
ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται να φέρουν σχετική θεώρηση 
γνησίου υπογραφής. 

 

ΑΡΘΡΟ 4 

Προσφυγές - Ενστάσεις 

1. Προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με τη διαδικασία που προβλέπεται από το 
Ν.3886/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

2. Οι προσφυγές – ενστάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ επισυνάπτοντας 
το σχετικό έγγραφο σε μορφή αρχείου τύπου .pdf, το οποίο θα φέρει ψηφιακή υπογραφή. 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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3. Σε περίπτωση που το εν λόγω έγγραφο δεν φέρει ψηφιακή υπογραφή, ο οικονομικός 
φορέας το υποβάλλει και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίμων ημερών 
από την ηλεκτρονική υποβολή, στο πρωτόκολλο της Αναθέτουσας αρχής. 

4. Προσφυγές – ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους εκτός από 
εκείνους, που αναφέρονται στον ανωτέρω νόμο, δεν γίνονται δεκτές, ούτε εξετάζονται. 

5. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, προσκομίζεται ηλεκτρονικά και εντύπως παράβολο 
υπέρ του Δημοσίου, ως τούτο ορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 6 του Π.Δ. 
118/2007.  

6. Όσον αφορά στην ηλεκτρονική και έντυπη κατάθεση των ενστάσεων και σχετικών 
παραβόλων, αυτά κατατίθενται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 της ΥΑ Π1/2390/21-
10-2013. 

7. Κατά την ημερομηνία της εκάστοτε ειδοποίησης-ανακοίνωσης μέσω του Συστήματος, είναι 
αποδεκτό ότι οι συμμετέχοντες έχουν λάβει πλέον πλήρη γνώση επί των πρακτικών και 
αποφάσεων για το εκάστοτε στάδιο του διαγωνισμού. Ως εκ τούτου, η εν λόγω ημερομηνία 
αποτελεί και το χρονικό σημείο, από το οποίο υπολογίζεται η νόμιμη προθεσμία για την 
άσκηση τυχόν προσφυγών. 

8.  Οι προσφυγές - εντάσεις εξετάζονται από το αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής.  
 

ΑΡΘΡΟ 5 

Παραλαβή Εγγράφων Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών 

1.Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα της 
Αναθέτουσας Αρχής (www.ktyp.gr) και μέσω της Διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με συστημικό A/A: 26695 

 
2.Περίληψη της Διακήρυξης θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της Αναθέτουσας Αρχής 

και θα αποσταλεί προκειμένου να δημοσιευθεί: 

α. Στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (αν απαιτείται). 
β. Στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. 
γ. Σε δύο (2) ημερήσιες Οικονομικές Ελληνικές Εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας και δύο 

ημερήσιες και μία εβδομαδιαία τοπικές εφημερίδες, μια (1) φορά. 
δ. Στον ιστότοπο του Προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». 

 
3.Τα έξοδα δημοσίευσης στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν τον ανάδοχο – προμηθευτή.  
 
4.Για πληροφορίες σχετικές με το διαγωνισμό, διευκρινίσεις ως προς τις τεχνικές απαιτήσεις κλπ, 

οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του 
συγκεκριμένου διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και στη Διεύθυνση Σχεδιασμού & Διενέργειας Προμηθειών (Φαβιέρου 30, 1ος 
όροφος, αρμόδια κα Γεωργία Κωστούρου (τηλέφωνο επικοινωνίας 2105272227), Αριθ. Μηχ. 
Τηλεμοιοτυπίας: 2105272553, όλες τις εργάσιμες ημέρες, 10:00-14:00), Email: 
gkost@ktyp.gr. 

 
5.Μέσο ενημέρωσης των ενδιαφερομένων αποτελεί η διαδικτυακή πύλη διενέργειας διαγωνισμού.  
 
6.Τυχόν απαντήσεις σε διευκρινιστικά ερωτήματα των οικονομικών φορέων, τα οποία αφορούν 

στην προμήθεια θα αναρτώνται και στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής. 
 
7.Σε περίπτωση που οι παραλήπτες της Διακήρυξης διαπιστώσουν ότι το κείμενο της προκήρυξης 

δεν είναι πλήρες, δικαιούνται να ζητήσουν διευκρινίσεις από την ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΕ 
ηλεκτρονικά μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

 

http://www.ktyp.gr/
http://www.ktyp.gr/
http://www.ktyp.gr/
http://www.ktyp.gr/
http://www.ktyp.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
mailto:gkost@ktyp.gr
http://www.promitheus.gov.gr/
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8.Προσφυγές κατά της νομιμότητας του διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας της 
αναρτηθείσης Διακήρυξης θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 
9.Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές 

απαντήσεις εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής. 
 
 
 
 

 
ΑΡΘΡΟ 6 

Χρόνος - Τρόπος υποβολής Προσφορών 

1. Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό, απαιτείται να καταρτίσουν και να 
υποβάλουν ηλεκτρονικά με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr 
προσφορά με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και ότι άλλο απαιτείται από την παρούσα 
διακήρυξη, στο Σύστημα, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα 
διακήρυξη, στην ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα 
άρθρα 11 και 12 του ΠΔ 118/2007, καθώς και στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου του 
άρθρου 11 της ΥΑ Π1/2390/16.10.20Ι3.  

2. Τα περιεχόμενα του ανωτέρω ηλεκτρονικού φακέλου είναι δύο (2) (υπο)φάκελοι με την 
έννοια της σχετικής κατηγορίας επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα ηλεκτρονικής 
διενέργειας του διαγωνισμού ως εξής: 

α. Ένας (1) (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής — Τεχνική 
Προσφορά». 

β. Ένας (1) (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». 

3. Στον (υπο)φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής — Τεχνική Προσφορά» περιλαμβάνονται, 
επί ποινή απορρίψεως, τα κατά περίπτωση απαιτούμενα από την παρούσα διακήρυξη 
δικαιολογητικά, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, ηλεκτρονικά σε μορφή 
αρχείου τύπου .pdf. 

4. Σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών ή κοινοπραξίας, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά -
στοιχεία πρέπει να υποβάλλονται ξεχωριστά για κάθε μέλος της. 

5. Στα περιεχόμενα της τεχνικής προσφοράς δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να εμφανίζονται 
οικονομικά στοιχεία.   

6. Τυχόν εμφάνιση οικονομικών στοιχείων (συμπεριλαμβανομένων λέξεων όπως «δωρεάν») 
αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς. 

7. Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική 
φόρμα του συστήματος.  

8. Στη συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή .pdf, το οποίο 
υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα.  

9. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του 
παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται.  

 Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να 
παράγει εκ νέου του ηλεκτρονικό αρχείο .pdf.  

10. Εφόσον, οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές 
ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα 
τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. 

11. Τα δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής — 
Τεχνική Προσφορά» που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική Προσφορά και απαιτούνται 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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να προσκομισθούν σε έντυπη μορφή στην Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό εντός 
τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή, είναι τα δικαιολογητικά και 
στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα 
(προσφέροντα) και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή (π.χ. 
πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς).  

Ο φυσικός φάκελος των εν λόγω δικαιολογητικών πρέπει να είναι πλήρης και τα 
δικαιολογητικά αριθμημένα, σε αντιστοιχία με σχετικό κατάλογο περιεχομένων, που θα 
περιέχεται στο φάκελο. Ο εν λόγω φάκελος υποβάλλεται στο πρωτόκολλο της Αναθέτουσας 
Αρχής.  

 
Δικαιολογητικά που έπρεπε να υποβληθούν ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) και δεν έχουν υποβληθεί 
οδηγούν σε αποκλεισμό ακόμα και αν έχουν προσκομιστεί σε έντυπη μορφή με τον φυσικό 
φάκελο.  

Μεταξύ ίδιων ή όμοιων εγγράφων υπερισχύει το έγγραφο που υποβλήθηκε ηλεκτρονικά, το 
οποίο και λαμβάνεται υπόψη ως το μόνο έγκυρο, ήτοι το ηλεκτρονικά αναρτημένο στην 
πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, ακόμη και αν οδηγεί σε αποκλεισμό του υποψηφίου.   

12. Τυχόν ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα τεχνικά φυλλάδια (prospectus) δεν απαιτείται να είναι 
ψηφιακά υπογεγραμμένα από τον εκδότη τους, και τα ηλεκτρονικά αρχεία .pdf αυτών 
εκλαμβάνονται ως υποβληθέντα απλά φωτοαντίγραφα, με σαφή ένδειξη του κωδικού του 
είδους που εκπροσωπούν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.4250/14 (ΦΕΚ Α’ 
74/26-03-14),  

13.  Σε περίπτωση μη υποβολής ή κατά παρέκκλιση των απαιτήσεων της διακήρυξης υποβολής 
δικαιολογητικών του (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά», η 
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

14. Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική 
προσφορά του συμμετέχοντος στο διαγωνισμό, η οποία θα πρέπει να έχει συνταχθεί και να 
περιέχει, επί ποινή απορρίψεως, τα απαιτούμενα από τη διακήρυξη οικονομικά στοιχεία της 
προσφοράς.  

Συγκεκριμένα: 

α. Η προσφερόμενη τιμή πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια από την οικονομική προσφορά, 
η οποία πρέπει να είναι διαμορφωμένη σύμφωνα με όσα ζητούνται από την παρούσα 
διακήρυξη. 

β. Η τιμή πρέπει να περιλαμβάνει το σύνολο των επιβαρύνσεων (προβλεπόμενοι φόροι, 
δασμοί, τυχόν ασφάλιστρα και άλλες σχετικές δαπάνες). Η συνολική τιμή θα ληφθεί 
υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών. 

Προσφορά η οποία δεν θα περιέχει τα ανωτέρω στοιχεία, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

15. Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική 
φόρμα του συστήματος, υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό)φάκελο 
«Οικονομική Προσφορά» και, στη συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό 
αρχείο σε μορφή .pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον 
προσφέροντα.  

16. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του 
παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται, ενώ 
σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να 
παράγει εκ νέου του ηλεκτρονικό αρχείο .pdf.  

17. Εφόσον, η Οικονομική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές 
ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα 
τα επιπλέον σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. 
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18. Σε περίπτωση μη υποβολής ή κατά παρέκκλιση, των απαιτήσεων της διακήρυξης, υποβολής 
δικαιολογητικών του υποφακέλου «Οικονομική Προσφορά», η προσφορά απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 

19. Δεν αναγνωρίζεται, δεν θεραπεύεται εκ των υστέρων και οδηγεί υποχρεωτικά σε απόρριψη 
της προσφοράς η εκ παραδρομής υποβολή δικαιολογητικών της οικονομικής προσφοράς 
στον (υπο)φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής — Τεχνική Προσφορά».  

20. Ομοίως, δεν αναγνωρίζεται, δεν θεραπεύεται εκ των υστέρων και οδηγεί σε απόρριψη της 
προσφοράς (λόγω μη εύρεσης κατά την ηλεκτρονική αποσφράγιση του (υπο)φακέλου 
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής — Τεχνική Προσφορά»), η εκ παραδρομής υποβολή 
δικαιολογητικού συμμετοχής ή δικαιολογητικού της τεχνικής προσφοράς στον υποφάκελο 
«Οικονομική Προσφορά». 

21. Δικαιολογητικά και έγγραφα στοιχεία της προσφοράς που σύμφωνα με τους όρους της 
παρούσας απαιτείται να προσκομιστούν σε έντυπη μορφή, αποστέλλονται από τους 
συμμετέχοντες, επί ποινή απορρίψεως, σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο αναγράφονται 
τα στοιχεία του διαγωνισμού, εντός του οποίου περιλαμβάνονται τα ειδικώς ζητούμενα από 
τη παρούσα διακήρυξη δικαιολογητικά σε έντυπη μορφή, διαχωρισμένα σε σφραγισμένους 
υποφακέλους με εξωτερικές ενδείξεις «Επιμέρους έντυπα δικαιολογητικά συμμετοχής — 
τεχνικής προσφοράς» και εφ’ όσον απαιτείται «Επιμέρους έντυπα οικονομικής προσφοράς», 
εντός της καθοριζόμενης προθεσμίας και παραλαμβάνονται από το πρωτόκολλο της  
Αναθέτουσας Αρχής με απόδειξη βεβαίας χρονολογίας. 

22. Ως προς την προσκόμιση πρωτότυπων εγγράφων ή επικύρωσης αντιγράφων εγγράφων, για 
το σύνολο των απαιτούμενων από την παρούσα διακήρυξη δικαιολογητικών και στοιχείων 
της προσφοράς, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.4250/14 (ΦΕΚ Α’ 74/2014) .  

23. Υποβαλλόμενα με την προσφορά ηλεκτρονικά αρχεία .pdf των απαιτούμενων 
δικαιολογητικών και εγγράφων που δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένα από τον εκδότη τους, 
εκλαμβάνονται ως υποβληθέντα απλά φωτοαντίγραφα με βάση τις διατάξεις του άρθρου 1 
του Ν. 4250/14.  

24. Σε υποβληθέντα τέτοια στοιχεία διενεργείται υποχρεωτικά από την αρμόδια για το 
διαγωνισμό Υπηρεσία δειγματοληπτικός έλεγχος, προκειμένου να εξακριβωθεί η ακρίβεια 
αυτών, σε ποσοστό τουλάχιστον 5%, ιδίως ζητώντας τη συνδρομή των υπηρεσιών ή 
φορέων που εξέδωσαν τα πρωτότυπα.  

25. Διαπίστωση ότι υποβλήθηκαν αλλοιωμένα στοιχεία επιφέρει κυρώσεις, σύμφωνα με τα 
καθοριζόμενα στο άρθρο 22 του Ν.1599/86, εφόσον τέτοια πράξη δεν τιμωρείται 
αυστηρότερα από άλλη ποινική διάταξη και σε κάθε τέτοια περίπτωση, η εκδοθείσα βάσει 
των στοιχείων διοικητική ή άλλη πράξη, ανακαλείται αμέσως. 

26. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του 
συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στην παραγρ. 3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1 — 
2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)». 

27. Υποβολή προσφορών σε έντυπη μορφή ή/και σε σφραγισμένους φακέλους για το 
διαγωνισμό δεν είναι αποδεκτή, ενώ προσφορές που τυχόν υποβληθούν ή περιέλθουν στην 
Αναθέτουσα Αρχή αποκλειστικά σε έντυπη μορφή (για τις οποίες δεν έχει πραγματοποιηθεί 
κατάθεση ηλεκτρονικής προσφοράς στο σύστημα) δεν αποσφραγίζονται και επιστρέφονται 
στους αποστολείς τους. 

28. Απαιτούμενα από την παρούσα διακήρυξη για προσκόμιση σε έντυπη μορφή στοιχεία που 
υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία μετά την καθοριζόμενη προθεσμία, θεωρούνται 
εκπρόθεσμα κατατεθέντα και οδηγούν σε απόρριψη της προσφοράς. 

29. Οι προσφορές και τα στοιχεία αυτών δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, 
διορθώσεις ή άλλου είδους αλλοιώσεις και αν υπάρχει στην προσφορά ή σε απαιτούμενο 
στοιχείο αυτής οποιαδήποτε διόρθωση ή προσθήκη, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη 
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και μονογραμμένη από τον προσφέροντα. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε 
αυτή ή σε στοιχεία της, διορθώσεις, οι οποίες την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση της 
Επιτροπής του διαγωνισμού  

30. Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει εμπροθέσμως την προδικαστική προσφυγή του 
Ν.3886/10, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, ή 
εφόσον έχει απορριφθεί η ανωτέρω προδικαστική προσφυγή, θεωρείται ότι αποδέχεται 
πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης και δεν δύναται, με την 
προσφορά του ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως, τους 
ανωτέρω όρους. 

31. Μετά την ηλεκτρονική κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων 
δικαιολογητικών, οι διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινίσεις με την μορφή επισυναπτόμενου 
αρχείου δια του ΕΣΗΔΗΣ, μόνον όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο.  

Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη 
μόνον εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το 
αρμόδιο όργανο. 

32. Αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές σε κανένα στάδιο του 
διαγωνισμού και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

33. Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού 
χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους άλλους διαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα 
συμφέροντά του, ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει και να αιτιολογεί επ’ αυτών την 
ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση, δύναται να 
λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι λοιποί διαγωνιζόμενοι.  

Από το σύστημα παρέχεται η σχετική επιλογή για την επισήμανση της εμπιστευτικότητας 
κατά την ηλεκτρονική επισύναψη των αρχείων στους υπο(φακέλους) της προσφοράς.  

Η Υπηρεσία δεν αποκαλύπτει πληροφορίες, που της έχουν διαβιβάσει οι προσφέροντες και 
τις οποίες έχουν χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικές. Οι πληροφορίες αυτές αφορούν, ιδίως, τα 
τεχνικά ή εμπορικά απόρρητα και τις εμπιστευτικές πτυχές των προσφορών. 

34. Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων που κατά παράβαση των άρθρων 138 και 182 της 
Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανήλικους κάτω των 15 ετών.  

35. Για την εύκολη σύγκριση των προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη σύνταξή τους, η τάξη και η 
σειρά των όρων της Διακήρυξης.  

Σε περίπτωση που στο περιεχόμενο της Προσφοράς χρησιμοποιούνται συντομογραφίες 
(abbreviations), για τη δήλωση τεχνικών ή άλλων εννοιών είναι υποχρεωτικό για τον 
υποψήφιο Ανάδοχο να αναφέρει σε συνοδευτικό πίνακα την επεξήγησή τους. 

36. Με την υποβολή της Προσφοράς θεωρείται βέβαιο ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι 
απολύτως ενήμερος από κάθε πλευρά των τοπικών συνθηκών εκτέλεσης του Έργου, των 
πηγών προέλευσης των πάσης φύσης υλικών, ειδών εξοπλισμού κ.λπ. και ότι έχει μελετήσει 
όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο φάκελο Διαγωνισμού.  

37. Οι Υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν έχουν δικαίωμα να αποσύρουν την προσφορά τους μετά την 
κατάθεσή της.  

Σε περίπτωση που η προσφορά αποσυρθεί, ο διαγωνιζόμενος υπόκειται σε κυρώσεις και 
ειδικότερα έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση, καθώς και κατάπτωση 
της εγγύησης συμμετοχής , χωρίς άλλη διατύπωση ή δικαστική ενέργεια. 

 

ΑΡΘΡΟ 7 

Χρόνος ισχύος προσφορών 

1.Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για 180 ημερολογιακές ημέρες, 
προθεσμία που αρχίζει την επομένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού 
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(καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στο σύστημα), καθώς και για το χρόνο 
που αποδέχθηκαν οι συμμετέχοντες να παρατείνουν την προσφορά τους.  

2.Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την παρούσα 
διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

3.Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως ή ηλεκτρονικά με τον παρεχόμενο 
από το σύστημα τρόπο (άρθρο 13, παρ. 3 του ΠΔ 118/2007), 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. 

4.Εάν οι διαγωνιζόμενοι κληθούν να παρατείνουν την ισχύ των προσφορών τους και αποδεχθούν 
την παράταση, οι προσφορές τους ισχύουν και τους δεσμεύουν και για το επιπλέον αυτό 
χρονικό διάστημα. 

5.Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, 
τα αποτελέσματα του διαγωνισμού υποχρεωτικά ματαιώνονται, εκτός εάν η Αναθέτουσα 
Αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα ότι η συνέχιση του διαγωνισμού εξυπηρετεί το 
δημόσιο συμφέρον, οπότε οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό μπορούν να επιλέξουν, είτε 
να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω 
ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους, είτε όχι.  

Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισμού συνεχίζεται με όσους παρέτειναν 
τις προσφορές τους. 

6.Η ισχύς των προσφορών παρατείνεται αυτοδικαίως για όσο χρονικό διάστημα ενδεχομένως 
ανασταλεί η διαδικασία του διαγωνισμού ή εμποδιστεί η πρόοδος αυτού, συνεπεία άσκησης 
προδικαστικής προσφυγής ή ενδίκου μέσου ή βοηθήματος κατά πράξεων ή παραλείψεων 
των αρμοδίων οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, που αφορούν στον διαγωνισμό. 

 

ΑΡΘΡΟ 8 

Προσφερόμενα Είδη - Στοιχεία για την Επιχείρηση Κατασκευής τους 

1. Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να περιλαμβάνουν στην προσφορά τους δήλωση για τη 
χώρα καταγωγής — προέλευσης του υπό προμήθεια είδους που προσφέρουν (άρθρο 18 
παραγρ. 1 του ΠΔ 118/2007).   

 Η δήλωση αυτή υποβάλλεται μαζί με τα δικαιολογητικά συμμετοχής (άρθρο 5α του ΠΔ 
118/2007).  

 Προσφορά στην οποία δεν υπάρχει η πιο πάνω δήλωση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

2. Ο προσφέρων, εφόσον κατασκευάζει/παραγάγει ο ίδιος το τελικό προϊόν, πρέπει να δηλώνει 
υπεύθυνα στην προσφορά του, να επισυνάψει και υπεύθυνη δήλωσή της παραγρ. 4 του 
άρθρου 8 του Ν.1599/1986, σε μορφή αρχείου .pdf  υπογεγραμμένη ψηφιακά, την 
επιχειρηματική μονάδα, στην οποία θα κατασκευάσει/παραγάγει το προσφερόμενο προϊόν, 
καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της.  

5. Προσφορά χωρίς την ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση απορρίπτεται επίσης ως απαράδεκτη. 

6. Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν/παραγάγουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, σε δική 
τους επιχειρηματική μονάδα, στην προσφορά τους: 

α. Δηλώνουν την επιχειρηματική μονάδα, στην οποία θα κατασκευαστεί/παραχθεί το 
προσφερόμενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασής της.  

β. Επισυνάπτουν και υπεύθυνη δήλωσή τους προς τον φορέα (παραγρ. 4 του άρθρου 8 
του Ν.1599/1986) σε μορφή αρχείου .pdf ψηφιακά υπογεγραμμένη, χωρίς να απαιτείται 
θεώρηση γνησίου υπογραφής, ότι: 
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(1) Η κατασκευή/παραγωγή του τελικού προϊόντος θα γίνει από την επιχείρηση στην οποία 
ανήκει ή η οποία εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά τη μονάδα κατασκευής/παραγωγής του 
τελικού προϊόντος. 

(2) Ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής έχει αποδεχθεί έναντι τους, την εκτέλεση 
της συγκεκριμένης προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του 
οποίου έγινε η αποδοχή.  

(3) Στο πρόσωπο του κατασκευαστή δεν συντρέχουν τα κωλύματα ανάθεσης που 
προβλέπονται ανωτέρω για τον προμηθευτή.  

7. Ομοίως με τα προεκτεθέντα, προσφορά, στην οποία δεν θα υπάρχουν οι ανωτέρω δηλώσεις, 
θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

8. Εάν διαπιστωθεί από την Υπηρεσία ανυπαρξία της επιχειρηματικής μονάδας, που δηλώθηκε 
με την προσφορά κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, η προσφορά 
απορρίπτεται και επιβάλλονται εις βάρος του προσφέροντος οι κυρώσεις που προβλέπονται 
στην παράγραφο 4 του άρθρου 18 του ΠΔ 118/2007.  

9. Η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη και όταν στην επιχειρηματική μονάδα που 
δηλώνεται για την κατασκευή/παραγωγή του τελικού προϊόντος έχει επιβληθεί ποινή 
αποκλεισμού από τους διαγωνισμούς των φορέων του Δημοσίου, η οποία ισχύει κατά την 
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

10. Έπειτα από την υποβολή της προσφοράς, τόσο πριν όσο και μετά τη υπογραφή της 
σύμβασης, απαγορεύεται η αλλαγή της επιχειρηματικής μονάδας, στην οποία δηλώθηκε ότι 
θα κατασκευαστεί το υπό προμήθεια είδος και με βάση την οποία έγινε η κατακύρωση.  

11. Κατ’ εξαίρεση, πριν την υπογραφή της σύμβασης, μπορεί να εγκριθεί η ανωτέρω αλλαγή 
μόνο σε περίπτωση ανωτέρας βίας ή διακοπής λειτουργίας του δηλωθέντος εργοστασίου για 
οποιονδήποτε λόγο, ενώ μετά την υπογραφή της σύμβασης, η αλλαγή μπορεί να εγκριθεί 
μετά από αιτιολογημένο αίτημα του προμηθευτή.  
Για τις πιο πάνω περιπτώσεις, απαιτείται απόφαση Αναθέτουσας Αρχής, μετά από 
γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Κατ’ αναλογία εφαρμόζονται τα 
προαναφερθέντα και στην περίπτωση αλλαγής δηλωθέντος μοντέλου του ίδιου εργοστασίου, 
εφόσον τούτο καθίσταται απολύτως αναγκαίο λόγω διακοπής παραγωγής του 
προσφερόμενου μοντέλου, καθώς και στην περίπτωση αλλαγής των Ευρωπαϊκών Οδηγιών 
σχετικά με την κυκλοφορία του μοντέλου, και υπό τον όρο το νέο είδος να περιλαμβάνει 
κατ’ ελάχιστον το σύνολο των ζητούμενων ιδιοτήτων.  

 Για τις προαναφερθείσες περιπτώσεις δεν δύναται να υφίσταται περαιτέρω οικονομική 
επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής.  

12. Κατασκευή/παραγωγή του υπό προμήθεια είδους σε εργοστάσιο άλλο από εκείνο που 
δηλώθηκε χωρίς προηγούμενη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής, συνεπάγεται αντιστοίχως 
τον αποκλεισμό του προμηθευτή ή την κήρυξη αυτού ως έκπτωτου από τη σύμβαση, με τις 
προβλεπόμενες κυρώσεις. 

13. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 18 του ΠΔ 118/2007. 
 

ΑΡΘΡΟ 9 

Αποσφράγιση των Προσφορών — Ανακοίνωση Τιμών 

1. Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού προβαίνει την ημερομηνία και ώρα που καθορίζεται 
στην παρούσα διακήρυξη, στην ηλεκτρονική διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, μό-
νο των ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής — Τεχνική Προσφορά» 
και των  φακέλων με την ένδειξη «Επιμέρους Έντυπα Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνικής 
Προσφοράς». 

 Μπορούν να λαμβάνουν γνώση της διαδικασίας σε πραγματικό χρόνο (real time) οι υποψή-
φιοι ανάδοχοι ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους. 
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 Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετο-
χής — Τεχνική Προσφορά», οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσ-
βαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν. 

2.    Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά 
μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων, σε ημερομηνία και ώρα που θα 
γνωστοποιηθεί ηλεκτρονικά σε αυτούς, των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές μετά 
την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών και μετά την άπρακτη παρέλευση του χρόνου 
υποβολής προσφυγών ή την εξέταση τυχόν υποβληθεισών προσφυγών.   

 Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονομική Προσφορά», οι προσ-
φέροντες, των οποίων οι οικονομικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική 
πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν, προκειμένου να λάβο-
υν γνώση των τιμών που προσφέρθηκαν. 

 Κατά την ίδια ημερομηνία, η αρμόδια ΕΔΔ αποσφραγίζει και τους ενσφράγιστους φακέλους 
με τα τυχόν επιμέρους απαιτούμενα σε έντυπη μορφή δικαιολογητικά των οικονομικών 
προσφορών, τα οποία έχουν κατατεθεί στην Υπηρεσία σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 
διακήρυξης από τους συμμετέχοντες. 

  
 
 

ΑΡΘΡΟ 10 

Αξιολόγηση Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Τεχνικής Προσφοράς   

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού — 
ΕΔΔ, προβαίνει στην αξιολόγηση των προσφορών.  Ειδικότερα: 

Η ΕΔΔ αφού προβεί στην καταχώρηση όσων έχουν υποβάλει προσφορές, προχωρεί στην 
αξιολόγηση των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν στις προσφορές των συμμετεχόντων για την 
πληρότητα και την νομιμότητά τους — σύμφωνα με τα ισχύοντα — και στη διενέργεια ελέγχου 
των τεχνικών προσφορών για τη συμφωνία ή ασυμφωνία τους με τις τεχνικές προδιαγραφές και 
απαιτήσεις της Αναθέτουσας Αρχής. 

Κατά το στάδιο αυτό της διαδικασίας, η ΕΔΔ ή άλλοι πιστοποιημένοι χρήστες του συστήματος 
από την Αναθέτουσα Αρχή μπορούν να απευθύνουν αιτήματα, ηλεκτρονικά — μέσω της 
παρεχόμενης από το σύστημα εφαρμογής, στους συμμετέχοντες χρήστες — οικονομικούς φορείς 
για παροχή διευκρινίσεων ή συμπληρώσεων επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών.  

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό χρήστες — οικονομικοί φορείς υποχρεούνται επί ποινή 
απορρίψεως της προσφοράς να παρέχουν ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος και κατά 
περίπτωση εγγράφως (αν ζητηθεί) τις ζητούμενες διευκρινίσεις — συμπληρώσεις εντός των 
προθεσμιών που τους ορίζονται. 

Γίνονται δεκτές προσφορές που καλύπτουν τεκμηριωμένα, με ισοδύναμο τρόπο, τις 
προδιαγραφές της διακήρυξης (παρ. 5 του άρθρου 53 του ΠΔ60/2007). 

Σε περίπτωση προσφοράς προϊόντος που κατασκευάζεται σε χώρα εκτός Ε.Ε., ο προσφέρων θα 
πρέπει να αποδεικνύει στην προσφορά του σε ποια (ες) αγορά (ες) κράτους μέλους κυκλοφορεί 
το προσφερόμενο προϊόν και επιτρέπεται χωρίς περιορισμούς η εισαγωγή και διάθεσή του, 
καθώς και πίνακα πελατών ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με τις πωλήσεις του εν λόγω 
προϊόντος, είτε από τον ίδιο είτε από τον κατασκευαστή.  

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των φακέλων με τίτλο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – 
Τεχνική Προσφορά» όλων των διαγωνιζομένων, η ΕΔΔ εισηγείται - γνωμοδοτεί με ξεχωριστό 
πρακτικό αποδοχής ή αιτιολογημένης απόρριψης των δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών 
προσφορών των συμμετεχόντων, το οποίο υποβάλλεται αρμοδίως στην Αναθέτουσα Αρχή για τη 
λήψη και έκδοση της προβλεπόμενης απόφασης για το στάδιο του διαγωνισμού. 

Ακολουθεί η κατά τα προβλεπόμενα έκδοση απόφασης από την Αναθέτουσα Αρχή για το υπόψη 
στάδιο του διαγωνισμού. Η απόφαση αναρτάται ηλεκτρονικά στο Σύστημα στο χώρο του 
διαγωνισμού και αποστέλλεται σχετική ηλεκτρονική ειδοποίηση (μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος) 
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με χρήση του εν λόγω Συστήματος. Οι ανωτέρω ενέργειες γίνονται με μέριμνα της Αναθέτουσας 
Αρχής που διενεργεί το διαγωνισμό προς τους συμμετέχοντες για ενημέρωση. 

 

ΑΡΘΡΟ 11 

Αξιολόγηση Οικονομικής Προσφοράς 

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών η Επιτροπή Διενέργειας 
Διαγωνισμού — ΕΔΔ, προβαίνει στην αξιολόγηση των προσφορών.  Ειδικότερα: 

Οι οικονομικές προσφορές ελέγχονται έναντι των όρων της διακήρυξης και όσες κριθούν 
παραδεκτές κατατάσσονται με βάση το κριτήριο κατακύρωσης.  

Η ΕΔΔ εισηγείται/γνωμοδοτεί με ξεχωριστό Πρακτικό επί της αποδοχής ή μη των οικονομικών 
προσφορών, καθώς και επί της ανάδειξης αυτού, στον οποίο προτείνεται να γίνει η κατακύρωση 
της προμήθειας, το οποίο υποβάλλεται αρμοδίως στην Αναθέτουσα Αρχή για τη λήψη και έκδοση 
της προβλεπόμενης απόφασης. 

 

 

 

 
ΑΡΘΡΟ 12 

Διαδικασία Ανάδειξης Μειοδότη – Κατακύρωση – Δικαιολογητικά Κατακύρωσης 

Η Αναθέτουσα Αρχή εκδίδει την απόφαση ανάδειξης του μειοδότη του υπόψη διαγωνισμού.  

Η απόφαση αναρτάται ηλεκτρονικά στο Σύστημα στο χώρο του διαγωνισμού και αποστέλλεται 
σχετική ηλεκτρονική ειδοποίηση (μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος) με χρήση του Συστήματος με 
μέριμνα της Αναθέτουσας Αρχής στους συμμετέχοντες για ενημέρωση. 

Μετά την ενημέρωση των συμμετεχόντων επί της απόφασης για το ανωτέρω στάδιο και μετά 
την άπρακτη παρέλευση του χρόνου υποβολής Προσφυγών ή την εξέταση από την Επιτροπή 
προσφυγών τυχόν υποβληθεισών προσφυγών, ο προσφέρων, στον οποίο πρόκειται να γίνει η 
κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη σχετική ειδοποίηση που του 
αποστέλλεται ηλεκτρονικά, οφείλει να υποβάλει ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος, σε μορφή 
αρχείου .pdf και σε φάκελο με σήμανση «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα δικαιολογητικά που 
απαιτούνται κατά περίπτωση και αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη.  

Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Τυχόν απαιτούμενες δηλώσεις ή 
υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες 
υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση γνησίου υπογραφής.  

Τα εν λόγω δικαιολογητικά προσκομίζονται σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) 
κατά περίπτωση από τον προσφέροντα, εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική 
υποβολή τους στην Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό. 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης» του προσφέροντος, 
στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση γίνεται δύο (2) εργάσιμες ημέρες μετά και την 
προσκόμιση των δικαιολογητικών σε έντυπη μορφή, ύστερα από σχετική ειδοποίηση των 
συμμετεχόντων που δικαιούνται να λάβουν γνώση των δικαιολογητικών που υπεβλήθησαν.  

Η αποσφράγιση γίνεται από την αρμόδια ΕΔΔ. Στους συμμετέχοντες που έχουν υποβάλει 
παραδεκτές οικονομικά προσφορές, πραγματοποιείται με μέριμνα της Αναθέτουσας Αρχής, μέσω 
ηλεκτρονικού μηνύματος με χρήση του συστήματος, ενημέρωση για την καθορισθείσα 
ημερομηνία και ώρα διενέργειας της ηλεκτρονικής αποσφράγισης των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης του αναδειχθέντα μειοδότη. 

Αμέσως μετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα 
έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο του φακέλου των δικαιολογητικών κατακύρωσης 
που αποσφραγίσθηκε. 
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Αφού ολοκληρωθεί η κατά τα προβλεπόμενα αποσφράγιση του ανωτέρω φακέλου, η Επιτροπή 
του διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση για την πληρότητα και νομιμότητα των 
δικαιολογητικών αυτών και με ξεχωριστή εισηγητική έκθεση γνωμοδοτεί/προτείνει για τη λήψη 
οριστικής απόφασης από την Αναθέτουσα Αρχή επί των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού. 

Ο πλήρης φάκελος του διαγωνισμού υποβάλλεται στην Αναθέτουσα Αρχή για την έκδοση τελικής 
απόφασης. 

Το αποτέλεσμα της κατακύρωσης του διαγωνισμού θα γνωστοποιηθεί ηλεκτρονικά μέσω του 
Συστήματος σε όλους τους συμμετέχοντες που υπέβαλαν παραδεκτές και τεχνικώς αποδεκτές 
προσφορές. 

Όταν ο συμμετέχων, ο οποίος προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή, δεν προσκομίζει ένα ή 
περισσότερα από τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά, που προβλέπονται στην παραγρ.2 του 
άρθρου 6 του ΠΔ 118/2007, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις αυτές, η κατακύρωση 
γίνεται στον συμμετέχοντα που προσφέρει την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή.  

Σε περίπτωση που και αυτός δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και 
δικαιολογητικά, τα οποία απαιτούνται κατά τα ανωτέρω, η κατακύρωση δύναται να γίνει στον 
συμμετέχοντα με την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή, κατόπιν απόφασης της Αναθέτουσας 
Αρχής, αλλιώς ματαιώνεται.  

Στις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν ο συμμετέχων υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή υπεύθυνη δήλωση 
της παραγρ. 1 του άρθρου 6 του ΠΔ 118/2007 ή ο υπόχρεος προς τούτο προσφέρων δεν 
προσκομίσει εγκαίρως και προσηκόντως κατά το στάδιο της κατακύρωσης ένα ή περισσότερα 
από τα έγγραφα και δικαιολογητικά της παραγρ. 2 του άρθρου 6 του ως άνω Π.Δ., καταπίπτει 
υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση συμμετοχής του μειοδότη. 

 

ΑΡΘΡΟ 13 

Απόρριψη προσφορών 

1.Μη έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης. 
2.Μη έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών των άρθρων 12 και 13 της πα-

ρούσας. 
3.Προσφορά που ορίζει μικρότερο από το ζητούμενο χρόνο ισχύος . 
4.Προσφορά με χρόνο υλοποίησης μεγαλύτερο από τον προβλεπόμενο στη διακήρυξη.  
5.Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση ή θέτει όρο αναπ-

ροσαρμογής τιμών απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  
6.Προσφορά στην οποία δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή/και εμφανίζει τιμές 

σε οποιοδήποτε σημείο της τεχνικής προσφοράς. 
7.Αντιπροσφορά ή προσφορά με επιφυλάξεις ή μερική προσφορά.    
8.Εναλλακτική προσφορά, είτε στο σύνολό της, είτε στα επιμέρους τμήματα της προμήθειας. 
9.Υποβολή σε ηλεκτρονική ή/και σε έντυπη μορφή οικονομικών στοιχείων εντός των ηλεκτρονι-

κών ή/και εντύπων υποβληθέντων «Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Τεχνικής  Προσφοράς» 
και αντίστροφα. 

10.Προσφορά που είναι αποκλειστικά σε έντυπη μορφή και για την οποία δεν έχει πραγματοποι-
ηθεί κατάθεση ηλεκτρονικής προσφοράς στο σύστημα. 

11.Υποβολή σε έντυπη μορφή στοιχείων μετά την καθοριζόμενη από την διακήρυξη προθεσμία. 
12.Υποβολή σε ηλεκτρονική ή/και σε έντυπη μορφή οικονομικών στοιχείων εντός των 

ηλεκτρονικών ή/και εντύπων υποβληθέντων «Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Τεχνική 
Προσφορά» και αντίστροφα. 

13.Οι υποψήφιοι προμηθευτές θα πρέπει να υποβάλουν προσφορά υποχρεωτικά μόνο για το 
σύνολο της ζητούμενης ποσότητας του είδους, ενώ προσφορά για μικρότερη ποσότητα 
κρίνεται απαράδεκτη και απορρίπτεται.  

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

ΑΡΘΡΟ 14 
Δικαιολογητικά Συμμετοχής 
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1.Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: 

α. Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά και αλλοδαπά 
β. Συνεταιρισμοί 
γ. Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά 
δ. Κοινοπραξίες προμηθευτών 

 Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή 
προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται 
να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής 
μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης. 

2.Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό: 

α. Όσοι έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, γνωστή στην αναθέτουσα 
αρχή, για κάποιο από τα αδικήματα της παραγράφου 1 του άρθρου 43 του ΠΔ 60/2007, 
δηλαδή της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, της δωροδοκίας, της απάτης, της 
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο 
ως άνω άρθρο.  

β. Όσοι έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για αδίκημα σχετικό με την 
επαγγελματική τους διαγωγή σύμφωνα με τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις της 
χώρας εγκατάστασής τους, ιδίως δε για τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της 
εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας 
χρεωκοπίας. 

γ. Όσοι έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα που αποδεδειγμένως 
διαπιστώθηκε με οποιοδήποτε μέσο ενδέχεται να διαθέτουν οι αναθέτουσες αρχές, ιδίως 
όσοι έχουν αποκλεισθεί από διαγωνισμούς του δημοσίου για αδίκημα σχετικό με την 
επαγγελματική τους διαγωγή. 

δ. Όσοι τελούν υπό πτώχευση, ή εκκαθάριση ή παύση εργασιών ή αναστολή εργασιών ή 
αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό ή προπτωχευτική διαδικασία 
εξυγίανσης ή άλλη ανάλογη κατάσταση, προβλεπόμενη από τις νομοθετικές και 
κανονιστικές διατάξεις της χώρας εγκατάστασής τους και όσοι βρίσκονται σε διαδικασία 
κήρυξης σε πτώχευση ή εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή παύση εργασιών ή 
αναστολή εργασιών ή αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό ή 
προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης ή άλλη ανάλογη κατάσταση, προβλεπόμενη από τις 
νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις της χώρας εγκατάστασής τους. 

ε. Όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους, όσον αφορά στην καταβολή των 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία ή την ισχύουσα 
νομοθεσία της χώρας εγκατάστασής τους. 

στ. Όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους, όσον αφορά στην πληρωμή των 
φόρων και τελών, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία ή την ισχύουσα νομοθεσία της 
χώρας εγκατάστασής τους. 

ζ. Όσοι δεν είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο ή εμπορικό μητρώο της 
επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή άλλη ισοδύναμη επαγγελματική οργάνωση της 
χώρας εγκατάστασής τους, κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

η. Επιπρόσθετα για την περίπτωση των υποψηφίων νομικών προσώπων, όσα δεν είναι 
εγγεγραμμένα στο  Γε.Μη (Γενικό Μητρώο) του οικείου Επιμελητηρίου ή σε αντίστοιχο 
μητρώο ισοδύναμης επαγγελματικής οργάνωσης της χώρας εγκατάστασής τους, κατά την 
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

θ. Όταν ο υποψήφιος είναι ένωση προσώπων, τα παραπάνω ισχύουν για κάθε μέλος της. 
Στην περίπτωση αυτή, μαζί με την κοινή προσφορά της ένωσης προσώπων, η οποία 
υπογράφεται είτε από όλους τους συμμετέχοντες που αποτελούν την ένωση είτε από 
εκπρόσωπό τους νόμιμα εξουσιοδοτημένο, πρέπει να υποβάλλεται συμφωνητικό 
συνεργασίας μεταξύ των μελών της ένωσης όπου:  
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(1) Να δηλώνουν από κοινού ότι αναλαμβάνουν αλληλεγγύως και εις ολόκληρο την ευθύνη 
από τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό και την ευθύνη των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

(2) Να αναγράφεται και να οριοθετείται με σαφήνεια το ποσοστό συμμετοχής κάθε μέλους 
της ένωσης στην υλοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών και το ειδικό μέρος αυτών με 
το οποίο θα ασχοληθεί το κάθε μέλος. 

(3) Να αναγράφεται το ποσοστό επί του συμβατικού τιμήματος που θα αντιστοιχεί σε κάθε 
μέλος της ένωσης,  

(4) Να δηλώνεται ένα μέλος ως υπεύθυνο για τον συντονισμό και τη διοίκηση όλων των 
μελών της ένωσης. 

3. Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και 
προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισμού, τα εξής δικαιολογητικά, σε μορφή αρχείου .pdf 
σύμφωνα με το Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013) και το άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/13 
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», όπως αναλυτικά περιγράφονται στον κατωτέρω 
Πίνακα Δικαιολογητικών.  

Οι προσφέροντες πρέπει να συμπεριλάβουν στο «Φάκελο Δικαιολογητικών Συμμετοχής», 
συμπληρωμένους τους παρακάτω υποπίνακες κατά περίπτωση (σύμφωνα με τη νομική τους 
μορφή), λαμβάνοντας υπόψη και τα ακόλουθα: 

α. Στη Στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ» περιγράφονται τα αντίστοιχα 
δικαιολογητικά που θα πρέπει να υποβληθούν υποχρεωτικά μαζί με την Προσφορά. 

β. Στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» όπου έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», σημαίνει ότι το 
αντίστοιχο δικαιολογητικό πρέπει να υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο 
προμηθευτή. 

γ. Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του υποψήφιου προμηθευτή που έχει 
τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν το αντίστοιχο δικαιολογητικό υποβάλλεται ή όχι. 

δ. Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί από τον υποψήφιο Ανάδοχο το αντίστοιχο 
κεφάλαιο ή ενότητα του «Φακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής» στο οποίο 
περιλαμβάνεται το απαιτούμενο δικαιολογητικό. 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.  Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής ΝΑΙ   

2. Υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/1986 στις οποίες θα 

αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού και στις οποίες ο 
Υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει ότι: 
α: 
1. Δε συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού στο πρόσωπό του από τους 

αναφερόμενους στο άρθρο 43 του ΠΔ 60/2007 
2. Δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, 

αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, 
προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης (ή σε περίπτωση 

αλλοδαπών φυσικών / νομικών προσώπων σε ανάλογη 
κατάσταση ή διαδικασία) και επίσης ότι δεν έχει κινηθεί 

εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, 

αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού, 
προπτωχευτικής διαδικασίας εξυγίανσης (ή σε περίπτωση 

αλλοδαπών φυσικών / νομικών προσώπων σε ανάλογη 
κατάσταση ή διαδικασία). 

3. Είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις καταβολής εισφορών 

σε οργανισμούς κύριας και επικουρικής κοινωνικής ασφάλισης 
και τις φορολογικές του υποχρεώσεις 

4. Είναι εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο αναγράφοντας 
και το ειδικό επάγγελμά του (τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα δηλώνουν ότι είναι εγγεγραμμένα στα Μητρώα του 

ΝΑΙ   
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

οικείου Επιμελητηρίου ή ισοδύναμες επαγγελματικές 
οργανώσεις της χώρας εγκατάστασης τους και το ειδικό 

επάγγελμα τους). 
5. Διαθέτουν τη χρηματοδοτική και οικονομική ικανότητα που 

προβλέπεται στο α/α 5.β του παρόντος πίνακα περιγραφής 

δικαιολογητικών   
6. Σε περίπτωση που ανακηρυχθεί Ανάδοχος της σύμβασης, θα 

προσκομίσει για τη σύναψή της, εντός προθεσμίας είκοσι (20) 
ημερολογιακών ημερών από τη σχετική πρόσκληση της 

Αναθέτουσας Αρχής τα επιμέρους δικαιολογητικά 
Κατακύρωσης σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν3614/2007. 

7. Εφόσον πρόκειται για συνεταιρισμό, ότι ο Συνεταιρισμός 

λειτουργεί νόμιμα. 
8. O/οι νόμιμος/οι εκπρόσωπος/οι του Υποψηφίου Αναδόχου 

(σημ.: εφόσον πρόκειται για Ο.Ε. και Ε.Ε. οι ομόρρυθμοι 
εταίροι και διαχειριστές αυτών, εφόσον πρόκειται για Ε.Π.Ε. οι 

διαχειριστές αυτής, εφόσον πρόκειται για Α.Ε., ο Πρόεδρος και 

ο Διευθύνων Σύμβουλος αυτής, οι νόμιμοι εκπρόσωποι κάθε 
άλλου νομικού προσώπου), καθώς και στην περίπτωση που ο 

Υποψήφιος Ανάδοχος είναι φυσικό πρόσωπο δηλώνει ότι: 

- i. Δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική 

απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της παραγράφου 1 του 
άρθρου 43 του ΠΔ60/2007, ήτοι: Α) συμμετοχή σε 

εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 
παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου Β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο 

άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και 
στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ 

του Συμβουλίου, Γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της 
σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Δ) νομιμοποίηση 

εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται από το 
άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης 

Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος για την νομιμοποίηση εσόδων 

από παράνομες δραστηριότητες 
- ii. Δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για 
κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της 

εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της 
δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 

β: 
1. Δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύμβαση προμηθειών ή 

υπηρεσιών του δημόσιου τομέα και εξαιτίας της εκπτώσεως 
του να του έχει απαγορευθεί, με απόφαση αρμοδίου οργάνου, 

η συμμετοχή του σε Δημόσιους Διαγωνισμούς 

2. Δεν έχει τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τους διαγωνισμούς 
προμηθειών του δημόσιου τομέα. 

γ: 
1. Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της 

παρούσας προκήρυξης της οποίας έλαβε γνώση και ότι 

αποδέχεται ανεπιφύλαχτα τους όρους της 
2. Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης για απόφαση του 

Οργάνου Λήψης Αποφάσεων της Αναθέτουσας Αρχής, 
ματαίωσης, ακύρωσης ή διακοπής του διαγωνισμού 

 

3. Τα Νομικά Πρόσωπα θα υποβάλουν τα δικαιολογητικά σύστασής 
τους, και συγκεκριμένα: 

α. Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε και Ε.Π.Ε : 

ΝΑΙ   
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1. ΦΕΚ σύστασης, 

2. Επικυρωμένο αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού με τα ΦΕΚ 

στο οποίο έχουν δημοσιευτεί όλες οι μέχρι σήμερα 
τροποποιήσεις αυτού ή επικυρωμένο αντίγραφο 

κωδικοποιημένου καταστατικού (εφόσον υπάρχει), 

3. ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευτεί το πρακτικό ΔΣ ή απόφαση των 
εταίρων περί εκπροσώπησης του νομικού προσώπου, 

4. Πρακτικό Δ.Σ περί έγκρισης συμμετοχής στο διαγωνισμό, στο 
οποίο μπορεί να περιέχεται και εξουσιοδότηση (εφόσον αυτό 

προβλέπεται από το καταστατικό του Υποψηφίου αναδόχου) για 
υπογραφή και υποβολή προσφοράς σε περίπτωση που δεν 

υπογράφει ο ίδιος ο νόμιμος εκπρόσωπος του φορέα την 

προσφορά και τα λοιπά απαιτούμενα έγγραφα του διαγωνισμού 
και ορίζεται συγκεκριμένα άτομο, ως αντίκλητος, 

5. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί 
τροποποιήσεων του καταστατικού / μη λύσης της εταιρείας, το 

οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρείς (3) μήνες πριν από 

την ημερομηνία υποβολής προσφορών 

 

β. Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε, Ε.Ε : 

1. Αντίγραφο του καταστατικού με όλα τα μέχρι σήμερα 

τροποποιητικά 
2. Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί των 

τροποποιήσεων του καταστατικού 

3. Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα 
δικαιολογητικά σύστασής τους εκδίδονται με βάση την 

ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένα, από 
την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό 

γ. Εάν ο προσφέρων είναι Φυσικό Πρόσωπο, οφείλει να 

καταθέσει έναρξη επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια 
Οικονομική Υπηρεσία και τις μεταβολές του. 

δ. Εάν ο προσφέρων είναι ένωση ή κοινοπραξία, οφείλει 
επιπλέον να καταθέσει: 

Για κάθε μέλος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας όλα τα 

Δικαιολογητικά Συμμετοχής, ανάλογα με την περίπτωση 
(ημεδαπό/ αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο, ημεδαπό/ αλλοδαπό νομικό 

πρόσωπο, συνεταιρισμός), σύμφωνα με το άρθρο 7 του Π.Δ.118/07 

1. Πράξη του αρμόδιου οργάνου κάθε Μέλους της Ένωσης/ 

Κοινοπραξίας από το οποίο να προκύπτει η έγκριση του για τη 
συμμετοχή του Μέλους: 

 στην Ένωση/ Κοινοπραξία, και 

 στο Διαγωνισμό 

2. Συμφωνητικό μεταξύ των μελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας 

όπου: 

 να συστήνεται η Ένωση/ Κοινοπραξία, 

 να αναγράφεται και να οριοθετείται με τη μέγιστη δυνατή 

σαφήνεια το μέρος του Έργου (φυσικό και οικονομικό 

αντικείμενο) που αναλαμβάνει κάθε Μέλος της Ένωσης/ 
Κοινοπραξίας στο σύνολο της Προσφοράς, 

 να δηλώνεται ένα Μέλος ως υπεύθυνο για το συντονισμό και 

τη διοίκηση όλων των Μελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας 

(leader), 

 να δηλώνουν από κοινού ότι αναλαμβάνουν εις ολόκληρο 

την ευθύνη για την εκπλήρωση του Έργου 

- να ορίζεται (με συμβολαιογραφική πράξη, η οποία επίσης 
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προσκομίζεται) κοινός εκπρόσωπος της Ένωσης/ 
Κοινοπραξίας και των μελών της για τη συμμετοχή της στο 

Διαγωνισμό και την εκπροσώπηση της Ένωσης / 
Κοινοπραξίας και των μελών της έναντι της Αναθέτουσας 

Αρχής. 

4.  Η Αναθέτουσα Αρχή ελέγχει επίσης, επί ποινή απαραδέκτου της 
υποψηφιότητας, εάν στη διαγωνιστική διαδικασία συμμετέχει 

εξωχώρια εταιρία κατά τα αναφερόμενα στην περίπτωση α’ της 
παραγράφου 4 του άρθρου 4 του Ν. 3310/2005, όπως αυτό 

συμπληρώθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 4 του Ν. 3414/2005. 

Στην περίπτωση αυτή, η κήρυξη του απαραδέκτου γίνεται αμέσως 
μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών των συμμετεχόντων. Σε 

περίπτωση μη υποβολής των αναφερόμενων πιο πάνω 
δικαιολογητικών, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

ΝΑΙ    

5. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από τη διακήρυξη σύμφωνα με 

τα άρθρα 8 και 8α του Π.Δ. 118/2007, κατά το στάδιο της 
συμμετοχής, σχετικά με την φερεγγυότητα, την επαγγελματική 

δραστηριότητα, την χρηματοπιστωτική και οικονομική κατάσταση, 
τις τεχνικές ικανότητες του υποψηφίου προμηθευτή, δηλαδή: 

 
α. Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 

1559/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, όπου να δηλώνεται ότι: 
  Οι τυχόν νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης. 
  Ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει διαπράξει κανένα σοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμα. 
 Δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύμβαση προμηθειών ή 

υπηρεσιών του δημόσιου τομέα και εξαιτίας της εκπτώσεως 
του να του έχει απαγορευθεί, με απόφαση αρμοδίου 

οργάνου, η συμμετοχή του σε Δημόσιους Διαγωνισμούς. 

β. (i) Βεβαιώσεις τραπεζών για την πιστοληπτική ικανότητα της 
επιχείρησης ή (ii) αντίγραφο ή απόσπασμα του ισολογισμού της 

επιχείρησης ή (iii) υπεύθυνη δήλωση περί του συνολικού ύψους 
του κύκλου εργασιών της επιχείρησης, καθώς και του κύκλου 

εργασιών της που αφορά ειδικότερα το υπό προμήθεια υλικό, 

κατά τις τρεις προηγούμενες του έτους του διαγωνισμού 
οικονομικές χρήσεις.  

Εάν η επιχείρηση λειτουργεί ή ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα 
σχετικά με το υπό προμήθεια υλικό, κατά χρονικό διάστημα που 

δεν επιτρέπει την έκδοση κατά νόμο τριών ισολογισμών, υποβάλλει 
τους ισολογισμούς, εφόσον υπάρχουν, ή τα σχετικά επίσημα 

στοιχεία που υπάρχουν κατά το διάστημα αυτό. Σε περίπτωση 

ενώσεων προμηθευτών ή κοινοπραξίας προμηθευτών η 
συγκεκριμένη απαίτηση θα καλύπτεται αθροιστικά από όλα τα μέλη 

της Ένωσης-Κοινοπραξίας, υπολογιζόμενης της συμμετοχής κάθε 
μέλους ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής του στην Ένωση-

Κοινοπραξία. 

 γ.Κατάλογο, στον οποίο να αναφέρονται οι κυριότερες παραδόσεις 
για τα προσφερόμενα προϊόντα των τριών τελευταίων ετών, με 

μνεία για κάθε παράδοση: 
1.Του παραλήπτη, είτε εμπίπτει στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό 

τομέα του προσφερόμενου προϊόντος. 
2. Της ημερομηνίας παράδοσης. 

3. Του ποσού παράδοσης.  

Οι παραδόσεις αποδεικνύονται, εάν ο αποδέκτης είναι δημόσια 
αρχή, με πιστοποιητικά τα οποία έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από 

την αρμόδια αρχή και εάν ο αποδέκτης είναι ιδιωτικός φορέας, με 
τα αντίστοιχα παραστατικά ή, εφόσον δεν προβλέπεται η έκδοση 

ΝΑΙ   
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παραστατικών ή δεν υπάρχουν παραστατικά, με υπεύθυνη δήλωση 
του αγοραστή και, εάν τούτο δεν είναι δυνατό, του προμηθευτή. Η 

παραπάνω τεχνική - επαγγελματική ικανότητα, σε περίπτωση 
ενώσεων προμηθευτών ή κοινοπραξίας προμηθευτών θα 

καλύπτεται αθροιστικά από όλα τα μέλη της Ένωσης-Κοινοπραξίας, 

υπολογιζόμενης της συμμετοχής κάθε μέλους ανάλογα με το 
ποσοστό συμμετοχής του στην Ένωση-Κοινοπραξία. 

δ. Σε περίπτωση προσφοράς προϊόντος που κατασκευάζεται σε 
χώρα εκτός Ε.Ε., δήλωση στην οποία να αναφέρεται σε ποια(ες) 

αγορά(ες) κράτους μέλους κυκλοφορεί το προσφερόμενο 
προϊόν και η οποία να συνοδεύεται από αποδεικτικά στοιχεία 

από τα οποία να προκύπτει ότι, η εισαγωγή και διάθεση του 

προϊόντος στα κράτη μέλη της Ε.Ε. επιτρέπεται χωρίς 
περιορισμούς καθώς και πίνακα πελατών ή άλλα αποδεικτικά 

στοιχεία σχετικά με τις πωλήσεις του εν λόγω προϊόντος, είτε 
από τον ίδιο είτε από τον κατασκευαστή. 

Οι προσφέροντες κατασκευαστές ή εμπορικοί εκπρόσωποι 

προϊόντων χωρών που δεν έχουν αποδεχθεί τα πρωτόκολλα 
Πολυμερών Συμφωνιών του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου 

(Π.Ο.Ε.) ή δεν λειτουργούν στο πλαίσιο ολοκληρωμένης 
Τελωνειακής Ένωσης με την ΕΕ, οφείλουν εγγράφως να 

δηλώσουν με την προσφορά τους, ότι το προσφερόμενο 
προϊόν τους δεν είναι αποδέκτης πολιτικής τιμών πώλησης 

κάτω του κόστους κατασκευής ή της τιμής απόκτησης του 

προϊόντος για εμπορία (τιμή Dumping) ή αποδέκτης εξαγωγικής 
επιδότησης. 

ε.  Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 
1559/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, που να καλύπτει τις 

απαιτήσεις του άρθρου 8 της παρούσας διακήρυξης 

(Προσφερόμενα Είδη - Στοιχεία για την Επιχείρηση Κατασκευής 
τους) 

στ. Δυνατότητα επίκλησης επαγγελματικής, τεχνικής, 
χρηματοοικονομικής ικανότητας τρίτων: 

1.Για την πλήρωση των ελάχιστων απαιτήσεων ποιοτικής 

επιλογής ο προσφέρων δύναται να στηρίζεται και να κάνει 
χρήση της επαγγελματικής ή/και τεχνικής ή/και 

χρηματοοικονομικής ικανότητας άλλων οικονομικών φορέων, 
ανεξάρτητα από τη νομική φύση των δεσμών μεταξύ αυτού 

και των εν λόγω φορέων, εφόσον αποδεικνύει τη δέσμευση 
των τρίτων να διαθέσουν την επαγγελματική τους επάρκεια 

ή/και τους τεχνικούς ή/και τους χρηματοοικονομικούς τους 

πόρους στον προσφέροντα για την εκτέλεση της σύμβασης. 
2. Η απόδειξη των ανωτέρω μπορεί ενδεικτικά να γίνεται με 

απόφαση διοικητικού συμβουλίου ή καταστατικού οργάνου 
διοίκησης ή σε κάθε περίπτωση του αποφασίζοντος οργάνου 

του φορέα που διαθέτει την επαγγελματική ή/και τεχνική ή/και 

χρηματοοικονομική του ικανότητα στον προσφέροντα, με την 
οποία εγκρίνεται η συνεργασία με τον προσφέροντα και η 

παροχή προς αυτόν της επαγγελματικής ή/και της τεχνικής 
ή/και της χρηματοοικονομικής ικανότητας του φορέα, ώστε 

αυτή να είναι στη διάθεση του προσφέροντα για την εκτέλεση 
της σύμβασης. Η σχετική αναφορά πρέπει να είναι λεπτομερής 

και να αναφέρεται κατ’ ελάχιστον στους συγκεκριμένους 

πόρους που θα είναι διαθέσιμοι για το έργο και τον τρόπο δια 
του οποίου θα χρησιμοποιηθούν αυτοί για την εκτέλεση του 

έργου. Με την ίδια απόφαση πρέπει ο δανείζων να δεσμεύεται 
ρητά να διαθέσει στον προσφέροντα τους συγκεκριμένους 

πόρους κατά τη διάρκεια της σύμβασης και να δηλώνει το 
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πρόσωπο που θα έχει εξουσία να υπογράφει δεσμευτικά για 
τον οικονομικό φορέα όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για το 

διαγωνισμό, περιλαμβανομένων και των εγγράφων που 
αποδεικνύουν τη δέσμευση του οικονομικού φορέα έναντι του 

προσφέροντα. 

3. Σε περίπτωση επίκλησης ικανότητας τρίτου, ο προσφέρων 
είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει τα δικαιολογητικά μη 

αποκλεισμού και συμμετοχής και για τον οικονομικό φορέα 
που διαθέτει την επαγγελματική ή/και τεχνική ή/και 

χρηματοοικονομική του ικανότητα στον προσφέροντα. Σε 
περίπτωση που ο ίδιος προσφέρων ανακηρυχθεί ανάδοχος, 

υποχρεούται να προσκομίσει δικαιολογητικά κατακύρωσης και 

για τον τρίτο δανείζων φορέα. 

4. Σε περίπτωση που στη χώρα του Υποψήφιου Αναδόχου ορισμένα από τα πιο πάνω 
δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω 
περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με ένορκη βεβαίωση του 
Υποψήφιου Αναδόχου ή, στα κράτη όπου δεν προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, με υπεύθυνη 
δήλωση του Υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας του Υποψήφιου 
Αναδόχου στην οποία θα βεβαιώνεται το αντίστοιχο περιεχόμενο, το οποίο θα προσκομιστεί 
με επίσημη μετάφραση στην ελληνική.   

 Η ως άνω Ένορκη Βεβαίωση πρέπει να υποβληθεί υποχρεωτικά από τον Υποψήφιο Ανάδοχο 
εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής - Τεχνικής Προσφοράς». 

5. Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών συνιστά λόγο 
αποκλεισμού του προμηθευτή από τον διαγωνισμό. 

 
ΑΡΘΡΟ 15 

Δικαιολογητικά Κατακύρωσης 

1.Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, εντός των προθεσμιών που προβλέπονται στο άρθρο 
12 παραπάνω, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, υποβάλλει 
ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείου .pdf και σε φάκελο με  σήμανση  
«Δικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα κάτωθι περιγραφόμενα δικαιολογητικά, που επίσης 
πρέπει να προσκομισθούν από τον προσφέροντα και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή 
ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια Υπηρεσία.  

Ο προσφέρων πρέπει να συμπεριλάβει στο «Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης», 
συμπληρωμένους τους παρακάτω πίνακες κατά περίπτωση (σύμφωνα με τη νομική τους 
μορφή), λαμβάνοντας υπόψη και τα ακόλουθα: 

α. Στη Στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ» περιγράφονται τα αντίστοιχα 
δικαιολογητικά που θα πρέπει να υποβληθούν υποχρεωτικά μαζί με την Προσφορά. 

β. Στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» όπου έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», σημαίνει ότι το 
αντίστοιχο δικαιολογητικό πρέπει να υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο 
προμηθευτή. 

γ. Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του υποψήφιου προμηθευτή που έχει 
τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν το αντίστοιχο δικαιολογητικό υποβάλλεται ή όχι. 

δ. Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί από τον υποψήφιο προμηθευτή το αντίστοιχο 
κεφάλαιο ή ενότητα του «Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης» στο οποίο 
περιλαμβάνεται το απαιτούμενο δικαιολογητικό. 

ε. Για τους Έλληνες Πολίτες, απαιτούνται:  
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟ

ΜΠΗ 

1. 

Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι ο 

Υποψήφιος Ανάδοχος δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με 
την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας για κάποιο 

από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, 
πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλιας χρεοκοπίας 

και για τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 43 παράγρ. 1 

του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α’/ 16.03.2007) περί προσαρμογής της 
Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Το 

απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες 
πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής 

των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

1. 

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το 
οποίο να προκύπτει ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό 

πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ 
έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της 

πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 

Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

2. 

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το 

οποίο να προκύπτει ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό 
διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να 

έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία 

κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 
Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

3. 

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το 
οποίο να προκύπτει ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό 

αναγκαστική διαχείριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει 

εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία 
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

4. 

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το 

οποίο να προκύπτει ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό 

διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση. Το πιστοποιητικό 
αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την 

ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

5. 

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το 

οποίο να προκύπτει ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό 
προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης. Το πιστοποιητικό αυτό 

πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την 
ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 

δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

6. 

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το 
οποίο να προκύπτει ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό 

διαδικασία θέσης σε προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης. Το 
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες 

πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής 

των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

7. 

Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι 

είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου/ 
Επαγγελματικού Μητρώου και το ειδικό επάγγελμα του, από το 

οποίο να προκύπτει η εγγραφή του, κατά την ημέρα υποβολής της 

Προσφοράς και ότι εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι 
την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 

ΝΑΙ   
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟ

ΜΠΗ 

8. 

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο Υποψήφιος 
Ανάδοχος θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής 

ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές για το 
απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό. 

ΝΑΙ   

9. 

Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο 

Υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη Δήλωση της 
προηγουμένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι ο 

Υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης έκδοσης μετά την ημερομηνία κοινοποίησης 

της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του 
Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

10. 

Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 

Υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές 
υποχρεώσεις του έκδοσης μετά την ημερομηνία κοινοποίησης της 

πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του 
Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

11. 
Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς εκείνον που 

υποβάλλει το Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης 
ΝΑΙ   

στ. Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν 
καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή 
αποκλεισμού να αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του Υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον 
συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος 
δε βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί 
υποχρεωτικά από τον Υποψήφιο Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο 
Διαγωνισμός εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης». 

ζ. Για τους αλλοδαπούς πολίτες, απαιτούνται τα κάτωθι δικαιολογητικά – έγγραφα, 
συμπεριλαμβανομένης επίσημης μετάφρασης αυτών στην ελληνική γλώσσα: 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟ

ΜΠΗ 

1. 

Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδυνάμου 

εγγράφου που εκδίδεται από την αρμόδια δικαστική ή διοικητική 
αρχή της χώρας καταγωγής ή προέλευσης του προσώπου αυτού 

από το οποίο να προκύπτει ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν έχει 
καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της 

επαγγελματικής του δραστηριότητας για κάποιο από τα 

αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, 
ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλια χρεοκοπίας, και για τα 

αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 43 παράγρ. 1 του Π.Δ. 
60/2007 (ΦΕΚ 64/Α’/ 16.03.2007) περί προσαρμογής της 

Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. 

Το απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) 
μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 

υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

2. 

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το 

οποίο να προκύπτει ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό 

πτώχευση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της 
χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το 

πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της 
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 

Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

3. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το 
οποίο να προκύπτει ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό 

ΝΑΙ   
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟ

ΜΠΗ 

διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή ανάλογη κατάσταση που 
προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό 

πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την 
ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 

δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

4. 

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το 
οποίο να προκύπτει ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό 

αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται 
στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει 

εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία 
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

5. 

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το 
οποίο να προκύπτει ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό 

διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη 
κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το 

πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες 

πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 
υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.   

ΝΑΙ   

6. 

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το 
οποίο να προκύπτει ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό 

προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης ή ανάλογη κατάσταση που 

προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό 
πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την 

ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

7. 

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το 

οποίο να προκύπτει ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό 
διαδικασία θέσης σε προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης ή 

ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. 
Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) 

μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 

υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

8. 

Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής ή ισοδύναμο πιστοποιητικό 

της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι 
εγγεγραμμένος στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου/ 

Επαγγελματικού Μητρώου και το ειδικό επάγγελμα του, από το 

οποίο να προκύπτει η εγγραφή του, κατά την ημέρα υποβολής 
της Προσφοράς και ότι εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος 

μέχρι την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης 

ΝΑΙ   

9. 

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ή ένορκη δήλωση ενώπιον 

αρμόδιας αρχής ή συμβολαιογράφου ή, αν στη χώρα του 

Υποψήφιου Αναδόχου δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση, 
υπεύθυνη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 

συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού, στην 
οποία ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει όλους τους 

οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να 

καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν 
προσωπικό. 

ΝΑΙ   

10. 

Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που 
ο Υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη Δήλωση της 

προηγουμένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι ο 

Υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης έκδοσης μετά  την ημερομηνία 

κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 

ΝΑΙ   
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟ

ΜΠΗ 

κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

11. 

Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι ο 

Υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές 
υποχρεώσεις του έκδοσης μετά την ημερομηνία κοινοποίησης 

της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης 

του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

12. 
Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς εκείνον που 

υποβάλλει το Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης. 
ΝΑΙ   

η. Σε περίπτωση που στη χώρα του Υποψήφιου Αναδόχου ορισμένα από τα πιο πάνω 
δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω 
περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του 
Υποψήφιου Αναδόχου ή, στα κράτη όπου δεν προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, με 
Υπεύθυνη Δήλωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον δικαστικής ή διοικητική αρχής, 
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας του Υποψήφιου 
Αναδόχου στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην 
αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον 
Υποψήφιο Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός εντός του 
«Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης». 

 

 

θ. Για τα ημεδαπά Νομικά Πρόσωπα, απαιτούνται: 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟ

ΜΠΗ 

1. 

Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι α) 
ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε.  

β) διαχειριστές Ε.Π.Ε.  

γ) Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Α.Ε.  

δ) οι νόμιμοι εκπρόσωποι κάθε άλλου νομικού προσώπου δεν 

έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της 
επαγγελματικής τους δραστηριότητας για κάποιο από τα 

αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, 
ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλια χρεοκοπίας και για τα 

αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 43 παράγρ. 1 του Π.Δ. 
60/2007 (ΦΕΚ 64/Α’/ 16.03.2007) περί προσαρμογής της 

Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. 

Το απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) 
μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 

υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

2. 

Εφόσον από την προσκόμιση των νομιμοποιητικών εγγράφων 
για τη λειτουργία των νομικών προσώπων έχει υπάρξει 

οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση, ο Ανάδοχος υποχρεούται 
να προσκομίσει με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης και τα 

σχετικά έγγραφα (λ.χ. τροποποίηση καταστατικού). 

ΝΑΙ   

3. 

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το 
οποίο να προκύπτει ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό 

πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το 
πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της 

πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 
Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟ

ΜΠΗ 

4. 

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το 
οποίο να προκύπτει ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό 

διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει 
να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία 

κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 
Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

5. 

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το 

οποίο να προκύπτει ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό 
αναγκαστική διαχείριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει 

εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία 
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

6. 

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το 
οποίο να προκύπτει ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό 

διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση. Το πιστοποιητικό 
αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την 

ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 

δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

7. 

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το 

οποίο να προκύπτει ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται σε 
εκκαθάριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το 

πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της 

πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 
Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

8. 

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το 
οποίο να προκύπτει ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό 

προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης. Το πιστοποιητικό αυτό 

πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την 
ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 

δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

9. 

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το 
οποίο να προκύπτει ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό 

διαδικασία θέσης σε προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης. Το 
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες 

πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 
υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

10. 

Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει 

ότι είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου/ 
Επαγγελματικού Μητρώου και το ειδικό επάγγελμα του, από το 

οποίο να προκύπτει η εγγραφή του, κατά την ημέρα υποβολής 
της προσφοράς και ότι εξακολουθεί να παραμένει 

εγγεγραμμένος μέχρι την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης 

ειδοποίησης 

ΝΑΙ   

11. 

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο νόμιμος 

εκπρόσωπος του Υποψήφιου Αναδόχου θα δηλώνει όλους τους 
οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους ο Υποψήφιος 

Ανάδοχος οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο 

από αυτόν προσωπικό. 

ΝΑΙ   

12. 

Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που 

ο Υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη Δήλωση της 
προηγουμένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι ο 

Υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης έκδοσης μετά την ημερομηνία 
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 

ΝΑΙ   
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟ

ΜΠΗ 

κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

13. 

Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 
Υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές 

υποχρεώσεις του έκδοσης μετά  την ημερομηνία κοινοποίησης 

της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης 
του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

14. 
Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς εκείνον που 
υποβάλλει το Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης. 

ΝΑΙ   

ι. Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν 
καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή 
αποκλεισμού να αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του Υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον 
συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος 
δε βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί 
υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο 
Διαγωνισμός εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης». 

ια. Για τους Συνεταιρισμούς, απαιτούνται: 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟ

ΜΠΗ 

1. 

Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι οι 

νόμιμοι εκπρόσωποι ή διαχειριστές δεν έχουν καταδικαστεί για 
αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του 

δραστηριότητας για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, 
απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και 

δόλια χρεοκοπίας και για τα αδικήματα που προβλέπονται στο 

άρθρο 43 παράγρ. 1 του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α’/ 16.03.2007) 
περί προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της 

Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Το απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί 
το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης 

της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης 

του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

2. 

Εφόσον από την προσκόμιση των νομιμοποιητικών εγγράφων για 

τη λειτουργία των νομικών προσώπων έχει υπάρξει οποιαδήποτε 
αλλαγή ή τροποποίηση, ο Υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να 

προσκομίσει με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης και τα σχετικά 

έγγραφα (λ.χ. τροποποίηση καταστατικού). 

ΝΑΙ   

3. 
Βεβαίωση της εποπτεύουσας αρχής, ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος 

λειτουργεί νόμιμα. 
ΝΑΙ   

4. 

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το 

οποίο να προκύπτει ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό 

πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ 
έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της 

πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 
Διαγωνισμού 

ΝΑΙ   

5. 

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το 

οποίο να προκύπτει ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό 
διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει 

να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία 
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

6. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το ΝΑΙ   
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟ

ΜΠΗ 

οποίο να προκύπτει ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό 
αναγκαστική διαχείριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει 

εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία 
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

7. 

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το 
οποίο να προκύπτει ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό 

διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση. Το πιστοποιητικό 
αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την 

ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

8. 

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το 

οποίο να προκύπτει ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται σε 
εκκαθάριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το 

πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της 
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 

Διαγωνισμού.   

ΝΑΙ   

9. 

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το 
οποίο να προκύπτει ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό 

προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης. Το πιστοποιητικό αυτό 
πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την 

ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 

δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

10. 

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το 

οποίο να προκύπτει ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό 
διαδικασία θέσης σε προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης.. Το 

πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες 

πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής 
των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

11. 

Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής ή ισοδύναμο πιστοποιητικό της 

χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι 
εγγεγραμμένος στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου/ 

Επαγγελματικού Μητρώου και το ειδικό επάγγελμα του, από το 
οποίο να προκύπτει η εγγραφή του, κατά την ημέρα υποβολής 

της Προσφοράς και ότι εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος 
μέχρι την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 

ΝΑΙ   

12. 

Υπεύθυνη δήλωση του v. 1599/1986, στην οποία ο νόμιμος 

εκπρόσωπος του Υποψήφιου Αναδόχου θα δηλώνει όλους τους 
οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους ο Υποψήφιος 

Ανάδοχος οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο 
από αυτόν προσωπικό. 

ΝΑΙ   

13. 

Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο 

Υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη Δήλωση της 
προηγουμένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι ο 

Υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης έκδοσης μετά την ημερομηνία 

κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

14. 

Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 

Υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές 
υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της 

πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του 

Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

15. Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς εκείνον που ΝΑΙ   
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟ

ΜΠΗ 

υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης. 

ιβ. Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν 
καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή 
αποκλεισμού να αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του Υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον 
συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος 
δε βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί 
υποχρεωτικά από τον Υποψήφιο Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο 
Διαγωνισμός εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης». 

ιγ. Για τα αλλοδαπά Νομικά Πρόσωπα, απαιτούνται τα κάτωθι δικαιολογητικά –έγγραφα, 
συμπεριλαμβανομένης επίσημης μετάφρασης αυτών στην ελληνική γλώσσα:  

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟ

ΜΠΗ 

1. 

Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδυνάμου 
εγγράφου που εκδίδεται από την αρμόδια δικαστική ή διοικητική 

αρχή της χώρας καταγωγής ή προέλευσης του προσώπου αυτού 

από το οποίο να προκύπτει ότι οι νόμιμοι εκπρόσωποι ή 
διαχειριστές του νομικού αυτού προσώπου δεν έχουν 

καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της 
επαγγελματικής του δραστηριότητας για κάποιο από τα 

αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, 
ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλια χρεοκοπίας και για τα 

αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 43 παράγρ. 1 του Π.Δ. 

60/2007 (ΦΕΚ 64/Α’/ 16.03.2007) περί προσαρμογής της 
Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Το 

απόσπασμα ή το έγγραφο αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ 
τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της 

πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 

Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

2. 

Εφόσον από την προσκόμιση των νομιμοποιητικών εγγράφων για 

τη λειτουργία των νομικών προσώπων έχει υπάρξει οποιαδήποτε 
αλλαγή ή τροποποίηση, ο Υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να 

προσκομίσει με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης και τα σχετικά 

έγγραφα (λ.χ. τροποποίηση καταστατικού). 

ΝΑΙ   

3. 

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το 

οποίο να προκύπτει ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό 
πτώχευση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της 

χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το 

πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της 
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 

Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

4. 

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το 

οποίο να προκύπτει ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό 

διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή ανάλογη κατάσταση που 
προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό 

πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την 
κοινοποίηση της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

5. 

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το 
οποίο να προκύπτει ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό 

αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται 
στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει 

εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία 

κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 

ΝΑΙ   
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟ

ΜΠΗ 

Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

6. 

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το 
οποίο να προκύπτει ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό 

διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη 

κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το 
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες 

πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 
υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

7. 

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το 

οποίο να προκύπτει ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται σε 
εκκαθάριση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο 

της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το 
πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της 

πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 

Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

8. 

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το 

οποίο να προκύπτει ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό 
προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης  ή ανάλογη κατάσταση 

που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό 

αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την 
ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 

δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

9. 

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το 

οποίο να προκύπτει ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό 

διαδικασία θέσης σε προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης. ή 
ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. 

Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) 
μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 

υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

10. 

Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής ή ισοδύναμο πιστοποιητικό 
της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι 

εγγεγραμμένος στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου/ 
Επαγγελματικού Μητρώου και το ειδικό επάγγελμα του, από το 

οποίο να προκύπτει η εγγραφή του, κατά την ημέρα υποβολής 

της Προσφοράς και ότι εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος 
μέχρι την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 

ΝΑΙ   

11. 

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ή ένορκη δήλωση ενώπιον 
αρμόδιας αρχής ή συμβολαιογράφου ή, αν στη χώρα του 

Υποψήφιου Αναδόχου δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση, 

υπεύθυνη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού, στην 

οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος του Υποψήφιου Αναδόχου θα 
δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους 

οποίους ο Υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να καταβάλει εισφορές 
για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό. 

ΝΑΙ   

12. 

Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που 

ο Υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη Δήλωση της 
προηγουμένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι ο 

Υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης έκδοσης μετά την ημερομηνία 

κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

13. Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 

Υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές 
ΝΑΙ   
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟ

ΜΠΗ 

υποχρεώσεις του έκδοσης μετά την ημερομηνία κοινοποίησης της 
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του 

Διαγωνισμού. 

14. 
Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς εκείνον που 

υποβάλλει το Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης. 
ΝΑΙ   

ιδ. Σε περίπτωση που στη χώρα του Υποψήφιου Αναδόχου ορισμένα από τα πιο πάνω 
δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω 
περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με ένορκη βεβαίωση του 
Υποψήφιου Αναδόχου ή, στα κράτη όπου δεν προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, με 
υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας του Υποψήφιου 
Αναδόχου στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος δε βρίσκεται στην 
αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον 
Υποψήφιο Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός εντός του 
«Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης». 

ιε. Για τις Ενώσεις/Κοινοπραξίες, απαιτούνται: 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟ

ΜΠΗ 

1. 

Για κάθε Μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας πρέπει να 
κατατεθούν όλα τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης, ανάλογα 

με την περίπτωση (ημεδαπό/ αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο, 
ημεδαπό/ αλλοδαπό νομικό πρόσωπο, συνεταιρισμός). 

ΝΑΙ   

 

 

ιστ. Λοιπές απαιτήσεις: 
 

1. Υποχρεώσεις σχετικά με υποβολή Δικαιολογητικών Συμμετοχής / Κατακύρωσης 

Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της Ελληνικής, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από 

επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 

2. Υποχρεώσεις / διευκρινίσεις σχετικά με Ένωση / Κοινοπραξία 

α. Ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν υποχρεούται από την Αναθέτουσα Αρχή να περιβληθεί ιδιαίτερη νομική 

μορφή, ούτε κατά τη φάση υποβολής Προσφοράς, ούτε στην περίπτωση που του ανατεθεί το Έργο. 

β. Με την υποβολή της Προσφοράς κάθε Μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας ευθύνεται αλληλέγγυα και σε 

ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης του Έργου στην Ένωση/ Κοινοπραξία, η ευθύνη αυτή 

εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της Σύμβασης. 

γ. Η κοινή Προσφορά υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλα τα μέλη της ένωσης, είτε από εκπρόσωπό 

τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Αντικατάσταση μέλους κατά την διάρκεια του 
διαγωνισμού απαγορεύεται. 

δ. Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο, Μέλος της Ένωσης/Κοινοπραξίας δεν 

μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του ως μέλους της Ένωσης/ Κοινοπραξίας κατά το χρόνο 
εκτέλεσης της Σύμβασης, τότε εάν οι συμβατικοί όροι μπορούν να εκπληρωθούν από τα εναπομείναντα 

Μέλη της Ένωσης / Κοινοπραξίας, η Σύμβαση εξακολουθεί να υφίσταται ως έχει και να παράγει όλα τα 
έννομα αποτελέσματά της με την ίδια τιμή και όρους. Η δυνατότητα εκπλήρωσης των συμβατικών όρων 

από τα εναπομείναντα Μέλη θα εξετασθεί από την Αναθέτουσα Αρχή η οποία και θα αποφασίσει σχετικά. 
Εάν η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίσει ότι τα εναπομείναντα Μέλη δεν επαρκούν να εκπληρώσουν τους 

όρους της Σύμβασης τότε αυτά οφείλουν να ορίσουν ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΗ με προσόντα αντίστοιχα του 

Μέλους που αξιολογήθηκε κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού. O ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ ωστόσο, πρέπει να 
εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. 

 
ΑΡΘΡΟ 16 
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Εγγυητικές Επιστολές 

1.Η Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να 
συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής, της οποίας το ποσό θα πρέπει να 
καλύπτει σε ευρώ (€) ποσοστό 2% του προϋπολογισμού δημοπράτησης (εκτός του 
αναλογούντος ΦΠΑ), ήτοι ποσού 14.000,00€.  

2.Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει 
έως την υπογραφή της σύμβασης εγγυητική επιστολή που θα καλύπτει ποσό ίσο με ποσοστό 
πέντε τοις εκατό (5)%, επί της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς ΦΠΑ. 

3.Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη – μέλη 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή στα κράτη – μέλη της 
Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με 
το Ν. 2513/1997 (Α΄ 139) και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. 
Μπορούν, επίσης να εκδίδονται από το ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ ή να παρέχονται με γραμμάτιο του 
Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου 
χρηματικού ποσού.   

4.Το ποσό των εγγυήσεων θα δίνεται σε ευρώ (€). 

5.Εγγυητικές Επιστολές που εκδίδονται σε οποιοδήποτε κράτος από τα παραπάνω εκτός της 
Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική 
γλώσσα. 

6.Οι Εγγυητικές Επιστολές πρέπει να συμπληρώνονται όπως στα Υποδείγματα του Μέρους Δ της 
παρούσας. 

7.Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο διαγωνισμό πρέπει να έχει χρονική ισχύ μεγαλύτερη 
κατά ένα (1) τουλάχιστον μήνα μετά τον χρόνο λήξης ισχύος της Προσφοράς και 
επιστρέφεται στον Ανάδοχο του Διαγωνισμού με την κατάθεση από αυτόν της Εγγύησης 
Καλής Εκτέλεσης, στους δε λοιπούς υποψηφίους Αναδόχους με την ολοκλήρωση του 
διαγωνισμού, την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και την έλλειψη άλλως οριστικής κρίσης 
επί τυχόν ασκηθησομένου ενδίκου μέσου. 

8.Στην περίπτωση Ένωσης/Κοινοπραξίας η Εγγύηση Συμμετοχής περιλαμβάνει και όρο ότι αυτή 
καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των Μελών της Ένωσης/Κοινοπραξίας. 

9.Οι εγγυήσεις πρέπει να προβλέπουν ότι, σε περίπτωση κατάπτωσής τους, το οφειλόμενο ποσό 
υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 17 
Ειδικοί Όροι 

1.Οι πίνακες συμμόρφωσης της Διακήρυξης πρέπει να υποβληθούν με την τεχνική προσφορά, 
συμπληρωμένοι σύμφωνα με τα παρακάτω:   

α. Στη Στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ» περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι 
τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις, για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες 
απαντήσεις. 

β. Αν στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ» σημαίνει ότι η αντίστοιχη 
προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο. Εάν συμπληρωθεί ένας 
αριθμός που σημαίνει υποχρεωτικό αριθμητικό μέγεθος της προδιαγραφής, απαιτείται 
συμμόρφωση προς αυτόν, θεωρούμενο ως απαράβατο όρο σύμφωνα με την παρούσα. 
Προσφορές που αποκλίνουν από απαράβατους όρους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

γ. Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» σημειώνεται η απάντηση του υποψηφίου 
Αναδόχου που έχει τη μορφή ΝΑΙ / ΟΧΙ  εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι 
από την προσφορά ή ένα αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου 
χαρακτηριστικού στην προσφορά. 
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δ. Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε ενότητα της τεχνικής 
προσφοράς, η οποία θα περιλαμβάνει αριθμημένα Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών ή 
αναλυτικές τεχνικές περιγραφές των υπηρεσιών, του εξοπλισμού ή του τρόπου 
διασύνδεσης και λειτουργίας ή αναφορές μεθοδολογίας και υποστήριξης κ.τ.λ., που κατά 
την κρίση του υποψηφίου Αναδόχου τεκμηριώνουν τα στοιχεία των Πινάκων 
Συμμόρφωσης. Στην αρχή δε της ενότητας καταγράφεται αναλυτικός πίνακας των 
περιεχομένων της. 

ε. Είναι ιδιαίτερα επιθυμητή η πληρέστερη συμπλήρωση των παραπομπών, οι οποίες πρέπει 
να είναι κατά το δυνατόν συγκεκριμένες (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4, 
κτλ.). Αντίστοιχα στο τεχνικό φυλλάδιο ή στην αναφορά θα υπογραμμιστεί το σημείο που 
τεκμηριώνει τη συμφωνία και θα σημειωθεί η αντίστοιχη παράγραφος του Πίνακα 
Συμμόρφωσης, στην οποία καταγράφεται η ζητούμενη προδιαγραφή (π.χ. Προδ. 4.18). 

2.Ως προς τα δικαιολογητικά του άρθρου 9 του Π.Δ. 118/2007: 

α. Σε περίπτωση που από τις τεχνικές προδιαγραφές απαιτείται η προσκόμιση 
πιστοποιητικών, τα οποία να βεβαιώνουν την τήρηση εκ μέρους του προμηθευτή ή των 
υποκατασκευαστών του, προτύπων διαχείρισης (π.χ ποιότητας, υγιεινής και ασφάλειας, 
περιβαλλοντικής διαχείρισης κ.λπ.), αυτά πρέπει να βασίζονται στα σχετικά ευρωπαϊκά ή 
διεθνή πρότυπα (π.χ. ΕΝ ISO 9000, ΕΝ ISO 22000, ΕΝ ISO 14001). Τα πιστοποιητικά θα 
πρέπει να έχουν εκδοθεί από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης, διαπιστευμένους 
προς τούτο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα 
διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για τη Διαπίστευση (European 
Cooperation for Accreditation − EA) και μάλιστα, μέλος της αντίστοιχης Συμφωνίας 
Αμοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.) αυτής.  

 Τα πρότυπα στα οποία θα αφορούν τα πιστοποιητικά θα είναι τα εκάστοτε 
ισχύοντα κατά την ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών. 

β. Εάν το προϊόν υπάγεται στις Οδηγίες Τεχνικής Εναρμόνισης, θα πρέπει από τον 
προμηθευτή να προσκομίζονται όλα τα προβλεπόμενα από την Ευρωπαϊκή νομοθεσία 
δικαιολογητικά, για να επιβεβαιώνεται η συμμόρφωση με τα σχετικά κανονιστικά έγγραφα. 
Σε περίπτωση που τα προϊόντα δεν είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με τα εναρμονισμένα 
ευρωπαϊκά πρότυπα, πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά συμμόρφωσης βάσει 
των σχετικών οδηγιών ή κανονισμών ή διεθνών προτύπων, τα οποία να έχουν εκδοθεί 
από φορέα πιστοποίησης ή ελέγχου προϊόντων, διαπιστευμένο προς τούτο από το Εθνικό 
Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής 
Συνεργασίας για τη Διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation− EA) και 
μάλιστα, μέλος της αντίστοιχης Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.). 

 
 

ΑΡΘΡΟ 18 

Τιμές Προσφορών – Νόμισμα 

1.Η τιμή της προσφοράς για την υλοποίηση του δημοπρατούμενου αντικειμένου θα εκφράζεται 
σε Ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α. και  μπορεί να γίνεται με δύο δεκαδικά ψηφία 

2.Προσφορές που δεν δίνουν την τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο 
νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

3.Στην τιμή θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη νόμιμη 
επιβάρυνση που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις, εκτός από τον Φ.Π.Α.  

4.Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίδεται 
ενιαία τιμή για ολόκληρο το δημοπρατούμενο κατάλογο, η προσφορά απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 

 Οι υποψήφιοι προμηθευτές θα πρέπει να υποβάλουν προσφορά υποχρεωτικά 
μόνο για το σύνολο της ζητούμενης ποσότητας του είδους, ενώ προσφορά για 
μικρότερη ποσότητα κρίνεται απαράδεκτη και απορρίπτεται.  

5.Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
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6.Για την περίπτωση Dumping – εξαγωγικών επιδοτήσεων: 

α. Η προσφορά απορρίπτεται σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι εφαρμόζεται πολιτική τιμών 
πώλησης κάτω του κόστους κατασκευής του προϊόντος ή της τιμής απόκτησης του 
προϊόντος για εμπορία (τιμή Dumping) ή ότι το προσφερόμενο προϊόν είναι αποδέκτης 
εξαγωγικής επιδότησης. Οι προσφέροντες οφείλουν να είναι γνώστες των 
προαναφερθέντων μέτρων της χώρας προέλευσης του προϊόντος ή της κατασκευάστριας 
εταιρίας. 

β. Οι προσφέροντες κατασκευαστές ή εμπορικοί εκπρόσωποι προϊόντων χωρών που δεν 
έχουν αποδεχθεί τα πρωτόκολλα Πολυμερών Συμφωνιών του Παγκοσμίου Οργανισμού 
Εμπορίου (Π.Ο.Ε.) ή δεν λειτουργούν στο πλαίσιο ολοκληρωμένης Τελωνειακής Ένωσης 
με την ΕΕ, οφείλουν εγγράφως να δηλώσουν με την προσφορά τους, ότι το 
προσφερόμενο προϊόν τους δεν είναι αποδέκτης πολιτικής τιμών πώλησης κάτω του 
κόστους κατασκευής ή της τιμής απόκτησης του προϊόντος για εμπορία (τιμή Dumping) ή 
αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης. 

γ. Δεν έχουν την υποχρέωση κατάθεσης της προαναφερθείσας δήλωσης οι προσφέροντες 
προϊόντα προερχόμενα από τα κράτη-μέλη της Ε.Ε., τη Νορβηγία, την Ελβετία, τις ΗΠΑ, 
την Ιαπωνία, τον Καναδά, την Αυστραλία, το Ισραήλ και τη Τουρκία καθώς και κάθε άλλο 
κράτος που αποδέχεται και εφαρμόζει στο χρόνο που επιθυμεί, τα εν λόγω Πρωτόκολλα 
της Π.Ο.Ε. ή που συνδέεται με την Ε.Ε. στο πλαίσιο ολοκληρωμένης Τελωνειακής 
Ένωσης. 

7. Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στα εκάστοτε ισχύοντα τέλη και εισφορές (π.χ 
χαρτοσήμου, υπέρ ΟΓΑ ).  

 

ΑΡΘΡΟ 19 

Κατακύρωση  

Η κατακύρωση του διαγωνισμού γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Αναθέτουσας Αρχής, 
κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής.   

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Αναθέτουσας Αρχής μπορεί να κρίνει το αποτέλεσμα του 
διαγωνισμού ασύμφορο, να ματαιώσει τον διαγωνισμό ή να τον επαναλάβει με τους ίδιους ή 
νέους όρους. Στις περιπτώσεις αυτές δεν γεννάται αξίωση αποζημίωσης υπέρ των 
συμμετεχόντων. 

Κριτήριο για την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού είναι αποκλειστικά η 
«χαμηλότερη τιμή».  

Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι ασυνήθιστα χαμηλές θα εξετάζονται 
λεπτομερώς οι προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. Για τον σκοπό αυτό η 
Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να ζητήσει από τον υποψήφιο Ανάδοχο έγγραφη αιτιολόγηση της 
Οικονομικής Προσφοράς σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 52 του Π.Δ. 60/2007. Εάν και 
μετά την παροχή της ανωτέρω αιτιολόγησης οι προσφερόμενες τιμές κριθούν ως ασυνήθιστα 
χαμηλές, η Προσφορά θα απορρίπτεται. 

Η ανακοίνωση της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου θα γίνει εγγράφως προς τον ανάδοχο 
που αναδείχθηκε μειοδότης. 

Πριν την σύναψη της σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή καλεί το Διαγωνιζόμενο στον οποίο κατα-
κυρώθηκε η προμήθεια να προσκομίσει εντός 10 ημερών τα απαραίτητα δικαιολογητικά, συμπε-
ριλαμβανομένης της προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης. Αν πα-
ρέλθει η  οριζόμενη από την Αναθέτουσα Αρχή προθεσμία χωρίς ο Ανάδοχος να παρουσιαστεί, 
το Διοικητικό Συμβούλιο της Αναθέτουσας Αρχής μπορεί, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτρο-
πής Διενέργειας Διαγωνισμού, η οποία υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξη-
γήσεων, να επιβάλει αθροιστικά ή διαζευκτικά τις παρακάτω κυρώσεις:   

α.     Να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο και να αποφασίσει την κατάπτωση υπέρ αυτής της 
εγγύησης συμμετοχής χωρίς άλλη διατύπωση. 
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β.    Ανάθεση της προμήθειας σε βάρος του εκπτώτου προμηθευτή στον επόμενο προσφέροντα 
που είχε λάβει μέρος στο διαγωνισμό. Κάθε άμεση ή έμμεση προκαλούμενη ζημία του δημο-
σίου ή τυχόν διαφέρον που θα προκύψει, καταλογίζεται σε βάρος του εκπτώτου Αναδόχου. 
Ο καταλογισμός αυτός γίνεται ακόμη και στην περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί νέα α-
νάθεση του έργου κατά τα παραπάνω οριζόμενα. Στην περίπτωση αυτή ο υπολογισμός του 
καταλογιζόμενου ποσού γίνεται με βάση κάθε στοιχείο, κατά την κρίση της Αναθέτουσας 
Αρχής  και με βάση τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. 

γ.  Προμήθεια του υλικού σε βάρος του εκπτώτου προμηθευτή είτε με διενέργεια διαγωνισμού, 
είτε με διαπραγμάτευση, σε περίπτωση που συντρέχουν οι σχετικές προϋποθέσεις. Κάθε 
άμεση ή έμμεση προκαλούμενη ζημία του δημοσίου ή τυχόν διαφέρον που θα προκύψει, 
καταλογίζεται σε βάρος του εκπτώτου προμηθευτή. 

δ.  Προσωρινό ή οριστικό αποκλεισμό του προμηθευτή από το σύνολο των προμηθειών των 
φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 2286/1995 και κοινοποίηση της 
απόφασης αυτής και των λόγων που οδήγησαν σε αυτήν στο αρμόδιο όργανο του 
Υπουργείου Ανάπτυξης.  

Ανακοίνωση επιλογής αναδόχου μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς, 
δεσμεύει όμως το διαγωνιζόμενο, μόνο εφόσον αυτός το αποδεχθεί. 
 

ΑΡΘΡΟ 20 

Δικαίωμα ματαίωσης-ακύρωσης –διακοπής του διαγωνισμού   

Η Αναθέτουσα Αρχή, μετά από σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού 
και αποκλειστικά για τους οικείους λόγους που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία (ΠΔ  
118/07), διατηρεί το δικαίωμα να αποφασίσει: 

α. Τη ματαίωση, ακύρωση ή διακοπή του διαγωνισμού. 
β. Τη ματαίωση του διαγωνισμού και την επανάληψή του με τροποποίηση ή μη των  όρων και 

των προδιαγραφών της Διακήρυξης. 

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να μην αποδεχτεί οποιαδήποτε προσφορά ή να 
ακυρώσει το διαγωνισμό οποιαδήποτε στιγμή.  

Οποιεσδήποτε δαπάνες αναλήφθηκαν για την προετοιμασία ή/και υποβολή των Προσφορών από 
τους Υποψήφιους ή τρίτα πρόσωπα εξ ονόματός τους, τους βαρύνουν εξ ολοκλήρου και η 
Αναθέτουσα Αρχή δε φέρει καμία ευθύνη για τέτοιες δαπάνες. 

 

ΑΡΘΡΟ 21 

Πληρωμή  

Όπως προβλέπεται στο σχετικό Άρθρο του Παρατήματος Ι Σχέδιο Σύμβασης. 
ΑΡΘΡΟ 22 

Παράδοση Προμήθειας - Ρήτρες Καθυστέρησης 

Όπως προβλέπεται στο σχετικό Άρθρο του Παρατήματος Ι Σχέδιο Σύμβασης. 
 

ΑΡΘΡΟ 23 

Εκτελωνισμός – Φόροι – Δασμοί 

1. Ο Προμηθευτής θα αναλάβει τον εκτελωνισμό των υπό προμήθεια ειδών, τον οποίο θα πα-
ραδώσει.  

2. Οι δασμοί, φόροι και λοιπές δημοσιονομικές επιβαρύνσεις βαρύνουν τον Ανάδοχο. 
 

ΑΡΘΡΟ 24 

Εκχωρήσεις / Μεταβιβάσεις 
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1. Απαγορεύεται η εκχώρηση ή/και μεταβίβαση τμήματος ή του συνόλου της προμήθειας σε 
τρίτο (πέραν των επιτρεπόμενων από την παρούσα διακήρυξη) χωρίς την προηγούμενη έγ-
γραφη συμφωνία της Αναθέτουσας Αρχής.  

2. Οι εκχωρήσεις προς τράπεζες ή άλλα πιστωτικά ιδρύματα προς σκοπό χρηματοδοτήσεως του 
αναδόχου δύναται να λάβουν χώρα κατόπιν σχετικής έγγραφης συμφωνίας της Αναθέτουσας 
Αρχής. 

 

ΑΡΘΡΟ 25 

Αρμόδια Δικαστήρια  

1.Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο.  

2.Σε περίπτωση διαφορών σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβα-
σης ή εξ αφορμής της, η Αναθέτουσα αρχή και ο Προμηθευτής καταβάλλουν κάθε προσπά-
θεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των συ-
ναλλακτικών ηθών.  

3.Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα, αρ-
μόδια θα είναι τα δικαστήρια που εδρεύουν στην Αθήνα. 

 

ΑΡΘΡΟ 26 

Τεκμήριο από τη Συμμετοχή στη Διαδικασία 

1.Η συμμετοχή στη διαδικασία του Διαγωνισμού συνιστά τεκμήριο άλλως εξώδικη ομολογία ότι ο 
προσφέρων αλλά και κάθε μέλος του (σε περίπτωση διαγωνιζόμενης σύμπραξης ή κοινοπρα-
ξίας), έχει λάβει πλήρη γνώση της παρούσας διακήρυξης και των τευχών που τη συνοδεύουν, 
καθώς και της ισχύουσας νομοθεσίας. 

2.Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνιστά τεκμήριο ότι ο προσφέρων, αλλά και κάθε μέλος του 
(σε περίπτωση διαγωνιζόμενης σύμπραξης ή κοινοπραξίας) αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους 
όρους και τις διατάξεις της παρούσας. 

Οι όροι της παρούσας ερμηνεύονται με τρόπο ώστε να μην προκύπτει αντίθεσή τους με 
κανόνες δικαίου. Σε περίπτωση σύγκρουσης όρου της διακήρυξης (συμπεριλαμβανομένων 
των τευχών της) προς επιτακτικό κανόνα δημοσίου δικαίου ή προς κανόνα δημόσιας τάξης 
υπερισχύει ο κανόνας δικαίου. 

 
 
 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος 
 
 
 Νικόλαος Γ. Παπαδάκης 

 
ΜΕΡΟΣ Β 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΑΡΘΡΟ 1 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

1.Η τεχνική προσφορά θα είναι στην ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τα τεχνικά φυλλάδια 
(prospectus) και τις πιστοποιήσεις, που μπορεί να είναι στην Αγγλική γλώσσα. Όλα τα 
στοιχεία των προσφορών που αφορούν σε ένα είδος θα αποτελούν ενιαία ενότητα. 

2.Παραπομπές σε τεχνικά έντυπα ή εκδόσεις των κατασκευαστικών οίκων επιτρέπονται εφόσον 
προσαρτώνται στην προσφορά και εφόσον δίνεται ο συγκεκριμένος αριθμός παραγράφου και 
σελίδας. 

3.Σε περίπτωση που στο περιεχόμενο των προσφορών χρησιμοποιούνται συντομογραφίες 
(abbreviations) για τη δήλωση τεχνικών ή άλλων εννοιών, οι προσφέροντες θα πρέπει να 
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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

...../...../.....

  ΑΝΑΔΟΧΟΣ :

..........................................................

 ΤΗΛ:  ....................      FAX:  ........................

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  ΣΧΟΛΙΚΩΝ           

Δ/ΞΗ :

ΚΤΙΡΙΩΝ  A.E.

ΚΛΑΣΗ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΦΟΡΜΑΛΔΕΫΔΗΣ :    E1

αναφέρουν σε ιδιαίτερο πίνακα, συνοδευτικό των προσφορών, τις συντομογραφίες αυτές με 
την εξήγηση της έννοιάς τους. 

4.Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αντικαθιστά τα είδη που εμφανίζουν βλάβες, φθορές, 
κακοτεχνίες ή κρυμμένα ελαττώματα εντός του χρόνου της εγγύησης της προμήθειας. 

5.Η Διευθύνουσα Υπηρεσία θα προβαίνει σε δειγματοληπτικούς ελέγχους. Οι έλεγχοι θα γίνονται 
σε πιστοποιημένους φορείς, με έξοδα του αναδόχου και θα αφορούν τα ζητούμενα από την 
τεχνική προδιαγραφή χαρακτηριστικά των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν. 
Θα ισχύουν:  

Α) Για τη ινοσανίδα μέσης πυκνότητας (MDF): το μέγιστο όριο εκπομπής φορμαλδεΰδης να 
είναι τάξεως Ε1 σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα. 

Β) Για την επικάλυψη με HPL: τα χαρακτηριστικά του πρέπει να είναι σύμφωνα με τα ΕΝ 438-
1, ΕΝ 438-2 του 2016, ΕΝ 438-3 του 2016, EN 438-6 του 2016.  
Ήτοι: Αντοχή στην τριβή : IP>150, WR≥350 
Αντοχή στη χάραξη : ≥3 rating (βλ. §2.1.2) 

Γ) Η όλη κατασκευή να συμμορφώνεται με τα όρια μετανάστευσης ορισμένων στοιχείων τα 
οποία καθορίζονται από τα πρότυπα ΕΝ 71.3+Α1:1995 και ΕΝ 71.3 /Α1:2000 (ΦΕΚ 746/22-
4-2009 άρθρο 1 §3 δ 3). 
Η πρώτη ύλη (ινοσανίδα μέσης πυκνότητας – MDF) που χρησιμοποιείται, οφείλει να είναι 
σύμφωνη με το ΕΝ 622-1:2003 και ως προς τις μηχανικές ιδιότητες με το ΕΝ 622-5Ε3:2010. 
Όσον αφορά στα παραπάνω πρότυπα αυτά θα είναι τα εκάστοτε ισχύοντα κατά 
την ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών. 

6.Μεταλλική πινακίδα διαστάσεων 35x70mm περίπου (βλ. το σχετικό υπόδειγμα κατωτέρω), θα 
τοποθετείται σε εμφανή θέση που θα υποδεικνύεται από την Διεύθυνση Σχεδιασμού & 
Διενέργειας Προμηθειών και θα αναφέρει : 

1.Το λογότυπο της Εταιρείας 

2.Τον τίτλο του έργου 

3.Την επωνυμία του αναδόχου 

4.Την κλάση εκπομπής φορμαλδεΰδης (ΚΥΑ Ζ3-5430/22-4-2009 – ΦΕΚ 746/22-4-2009 άρθρο 
3§3 β), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την ΚΥΑ 23-7835/11 (ΦΕΚ 
2650/Β’/09.11.2011). 

5.Αύξων αριθμός τεμαχίου επί του συνόλου 

Η τελική μορφή της μεταλλικής πινακίδας θα εγκριθεί από την αρμόδια  Διεύθυνση 
Σχεδιασμού & Διενέργειας Προμηθειών. 

 

 
 

ΑΡΘΡΟ 2 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
ΕΙΔΟΣ: ΕΔΡΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ 

ΚΩΔΙΚΟΣ: 39162100-6 

 

ΓΕΝΙΚΑ  

Κάθε έδρα διδασκαλίας αποτελείται από : 
α. Την πινακίδα εξωτερικών διαστάσεων  1300x600 mm και πάχους 25mm. 
β. Το μεταλλικό σκελετό  
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γ. Τις περιμετρικές ποδιές σε συνδυασμό με το σταθερό κομοδίνο που περιέχει ένα συρτάρι και 
ένα ανοικτό ράφι.     

 

ΤΕΧΝΙΚΑ  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

1. ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Η πινακίδα εργασίας θα κατασκευαστεί από μοριοσανίδα τύπου Ρ2 βάσει της ΕΝ 312:2011, 
κλάσης Ε1, τριών στρώσεων όπως και ρητά προσδιορίζεται στην ΚΥΑ Ζ3-5430/22-4-2009 (ΦΕΚ 
746/22-4-2009) (βλ. §1.2) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την ΚΥΑ 23-7835/11. Η 
μοριοσανίδα θα είναι επικαλυμμένη με HPL άριστης ποιότητας, πρώτης διαλογής. Το συνολικό 
πάχος τους είναι 25mm (±0,3mm). Τα χαρακτηριστικά της ως άνω επίστρωσης οφείλουν να 
προσδιορίζονται βάσει των σχετικών Ευρωπαϊκών Κανονισμών ΕΝ 438-1, ΕΝ 438-2, ΕΝ 438-3 
του 2016. Πιο συγκεκριμένα: Αντοχή στην τριβή IP>150, Α≥300 – Αντοχή στη χάραξη ≥3 rating 
– Impact test ≥20N. 

H επίστρωση αυτή θα καλύπτει και τις δύο επιφάνειες της μοριοσανίδας καθώς και τα δύο 
διαμήκη σόκορα. Οι ραφές της επίστρωσης που δεν θα υπερβαίνουν τις δύο (2) θα είναι κατά το 
δυνατόν αφανείς και θα βρίσκονται οπωσδήποτε στην κάτω επιφάνεια της πινακίδας. Τα σόκορα 
στις κατά μήκος πλευρές θα είναι καμπύλα, όπως εμφαίνεται στο σχέδιο που συνοδεύει την 
παρούσα τεχνική περιγραφή και θα γίνονται σε ειδικό μηχάνημα. Τα σόκορα, στις μικρές πλευρές 
της πινακίδας, θα καλύπτονται από πλαστικό προφίλ ABS ιδίας απόχρωσης πάχους 2mm, το 
οποίο επικολλάται στη μοριοσανίδα επιμελώς με ειδική κόλλα (πχ. PVA) μη τοξική, με ειδικό 
μηχάνημα, ούτως ώστε να  επιτυγχάνεται τέλεια εφαρμογή και να μη επιτρέπει την αποκόλλησή 
του από τη μοριοσανίδα, οι δε ακμές του θα είναι στρογγυλεμένες και λειασμένες. 

Η τελική επιφάνεια της πινακίδας από τεχνητή διακοσμητική επίστρωση (Laminate) πρέπει να 
έχει τα  εξής χαρακτηριστικά : 
Κατηγορία: Η.P.L. (HIGH – PRESSURE LAMINATE) 
Πάχος: 0,7 έως 0,9 mm 
Αντοχή σε θερμοκρασία: από 180ο έως 220οC,  

Η τεχνητή διακοσμητική επίστρωση (Laminate) επικολλάται στη  μοριοσανίδα με ειδική κόλλα 
(πχ. PVA), μη τοξική.  

Οι διαστάσεις της πινακίδας εργασίας όπως και οι λεπτομέρειες κατασκευής της φαίνονται στα 
συνοδευτικά σχέδια. Η σύνδεση της πινακίδας με τον μεταλλικό σκελετό θα γίνει με εννέα (9) 
νοβοπανόβιδες διαμέτρου 5mm περίπου και μήκους 40mm περίπου, μορφής σταυρού, (PHILIPS) 
– φρεζάτες. Οι βίδες αυτές που συνδέουν την πινακίδα με τους σιδηροσωλήνες πρέπει να 
βιδώνονται από κάτω, κάθετα στην  επιφάνεια της πινακίδας (μέσω διαμπερών οπών του 
σιδηροσωλήνα) έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ασφαλής σύνδεση και τέλεια επαφή της πινακίδας με 
τον μεταλλικό σκελετό. 

2. ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΕΔΡΑΣ 

Οι σωλήνες των ποδιών και  του περιμετρικού σκελετού θα κατασκευαστούν από σιδηροσωλήνες 
ανοπτημένους (μαλακούς), στρογγυλής διατομής, αφανούς ραφής. Οι διαστάσεις των παραπάνω 
σιδηροσωλήνων θα είναι Φ38, Φ26 και Φ21 και πάχους 1,3 χιλ.(+-5%) όπως εμφαίνεται στο 
σχέδιο Λ.19.01 που συνοδεύει την παρούσα τεχνική προδιαγραφή. Όλοι οι σιδηροσωλήνες θα 
έχουν συνεχή και αφανή ηλεκτροσυγκόλληση στη ραφή.  

H σύνδεση των σιδηροσωλήνων μεταξύ τους θα είναι σε όλη την επιφάνεια επαφής των, με 
έντεχνη, αφανή και ομοιόμορφη ηλεκτροσυγκόλληση. Η κοπή των σιδηροσωλήνων για τις 
μεταξύ τους ενώσεις θα γίνει «νυχάκι». Γενικά όλες οι ηλεκτροσυγκολλήσεις θα 
σφυρηλατούνται , θα αφαιρούνται τα οξείδια και θα λειαίνονται με τροχό έντεχνα. Αν οι 
ηλεκτροσυγκολλήσεις γίνουν με ηλεκτροσυγκόλληση σύρματος, τα υπολείμματα των 
συρματιδίων θα αφαιρούνται από τον σκελετό πριν από την βαφή. Η ηλεκτροσυγκολλητική ραφή 
θα είναι συνεχής, ομοιόμορφη και ισόπαχη. 

Δεν αποκλείεται και άλλος τρόπος σύνδεσης ή συγκόλλησης των σιδηροσωλήνων αρκεί να 
εξασφαλίζουν στο έπιπλο στιβαρότητα, αντοχή σε  καταπόνηση και άρτια αισθητική εμφάνιση 
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και αυτό μετά από έγκριση της Επιτροπής διαγωνισμού ή εμπειρογνωμόνων. 

Τα τέσσερα πόδια του μεταλλικού σκελετού  της έδρας θα έχουν στα άνω άκρα τους, μεταλλικές 
«τάπες» κωνικού σχήματος με στρογγυλεμένη ακμή, συνδεδεμένες με έντεχνη και αφανή 
ηλεκτροσυγκόλληση σύμφωνα με τα πιο πάνω περιγραφόμενα (βλ. επισυναπτόμενο σχέδιο). 
Τα τέσσερα πόδια του σκελετού της έδρας θα έχουν στα κάτω άκρα τους, προς αποφυγή των 
κραδασμών και του θορύβου, πλαστικά πέλματα από μαλακό πολυαιθυλένιο, αρίστης ποιότητας, 
χρώματος μαύρου.  

Τα πλαστικά πέλματα θα είναι ανθεκτικά για μετακινήσεις, μεταφορές και καταπονήσεις. Θα 
εφαρμόζουν πλήρως στους σιδηροσωλήνες των ποδιών, η αφαίρεσή τους θα δοκιμάζεται και θα 
πρέπει  να είναι πολύ δύσκολη. 

3. ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΕΣ ΠΟΔΙΕΣ – ΚΟΜΟΔΙΝΟ 

Οι περιμετρικές ποδιές και το σταθερό κομοδίνο, που περιέχει ένα συρτάρι και ένα ανοικτό ράφι 
θα κατασκευαστούν από μοριοσανίδα τύπου Ρ2 βάσει της ΕΝ 312:2011, κλάσης Ε1, τριών 
στρώσεων όπως και ρητά προσδιορίζεται στην ΚΥΑ Ζ3-5430/22-4-2009 (ΦΕΚ 746/22-4-2009) 
(βλ. §1.2) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την ΚΥΑ 23-7835/11.  Η μοριοσανίδα θα έχει 
αμφίπλευρη επικάλυψη μελαμίνης μονόχρωμης, λείας, ματ. Ως προς τα χαρακτηριστικά των 
επιφανειών, των αμφίπλευρων επικαλυμμένων με μελαμίνη μοριοσανίδων, οφείλουν να 
προσδιορίζονται βάσει των σχετικών Ευρωπαϊκών Κανονισμών ΕΝ 14322:2005, ΕΝ 14323:2005 
και ΕΝ 438-2:2016. Πιο συγκεκριμένα ως προς την αντοχή στη τριβή τα υλικά οφείλουν να είναι 
τουλάχιστον κατηγορίας 2, ως προς την αντοχή των επιφανειών στη χάραξη τουλάχιστον 
κατηγορίας ≥2Nt, ως προς την αντοχή του υλικού σε κάψιμο από τσιγάρο τουλάχιστον 
κατηγορίας rating 3 και τέλος ως προς την αντοχή των επιφανειών στη φθορά από την χρήση 
χημικών κατηγορίας rating 4. 
To συνολικό πάχος μοριοσανίδας – μελαμίνης θα είναι 16mm όπως φαίνεται στο σχέδιο. 
Tα εμφανή σόκορα των ξύλινων μερών επενδύονται με πλαστικό προφίλ ABS, ιδίας απόχρωσης 
με την μελαμίνη, πάχους 2mm, το οποίο επικολλάται επιμελώς με ειδική κόλλα (πχ. PVA), μη 
τοξική, στη μοριοσανίδα, με ειδικό μηχάνημα, ούτως ώστε να επιτυγχάνεται τέλεια εφαρμογή και 
να μην επιτρέπει την αποκόλλησή του από τη μοριοσανίδα. Οι ακμές του θα είναι 
στρογγυλεμένες και λειασμένες 
Κάθε σύνδεση  μεταξύ  όλων των  επί μέρους στοιχείων  του επίπλου (α, β, γ, δ, ε, ζ, η) θα γίνει 
με τρεις καβίλιες 6x30 και κόλλα αρίστης ποιότητος. Επιπροσθέτως η σύνδεση της εμπρόσθιας 
ποδιάς β (16mm) με τις  δύο πλαϊνές γ, α (16mm) θα γίνει με «γκινισιές» όπως αυτές  φαίνονται 
στο σχέδιο και  πιρτσίνια (3 τεμάχια ανά σύνδεση) που θα τη συνδέουν και με τα πόδια του 
μεταλλικού σκελετού, καθώς και με 6 (2 ανά πλευρά, εσωτερικά) μεταλλικές γωνιές 30/30 
(βαμμένες με βαφή φούρνου σε απόχρωση μελαμίνης) και νοβοπανόβιδες 3x10 mm. Mε τρία 
πιρτσίνια θα συνδεθεί και η πλαϊνή ποδιά με τα μπροστινά πόδια του μεταλλικού σκελετού, και 
με τέσσερα ο πάτος του κομοδίνου με τις δύο οριζόντιες τραβέρσες. 

Στο άνω μέρος του κομοδίνου προβλέπεται συρτάρι αποτελούμενο από μοριοσανίδα 
επενδεδυμένη αμφίπλευρα με μελαμίνη συνολικού πάχους 16mm όπως πιο πάνω περιγράφεται 
(βλ. §2.3.1). Τα εμφανή σόκορα των στοιχείων του συρταριού θα επενδυθούν με ABS πάχους 
2mm (βλ. §2.3.2). Oι συνδέσεις των στοιχείων του συρταριού μεταξύ τους θα γίνουν με 
νοβοπανόβιδες 4x40 φρεζάτες (2 τουλάχιστον ανά σύνδεση). Στην μπροστινή πλευρά του 
συρταριού τοποθετείται μέτωπο πάχους 16mm από το ίδιο ως άνω  υλικό (μοριοσανίδα – 
μελαμίνη). Τα σόκορα του μετώπου επενδύονται περιμετρικά με πλαστικό προφίλ ABS πάχους 
2mm. To συρτάρι θα είναι κυλιόμενο σε μεταλλικούς οδηγούς αρίστης ποιότητας. Ο πυθμένας 
του συρταριού θα γίνει από μοριοσανίδα επενδεδυμένη και από τις δύο πλευρές με μελαμίνη, 
συνολικού πάχους 6mm. O πυθμένας θα στερεώνεται στις δύο κατά μήκος πλευρές με τις 
νοβοπανόβιδες των κυλιομένων μεταλλικών οδηγών και στις άλλες δύο πλευρές με δύο 
τουλάχιστον νοβοπανόβιδες 4x40 ανά πλευρά. Στο μέτωπο των συρταριών προβλέπεται 
χειρολαβή μεταλλική έγχρωμη, διπλής στήριξης, όπως φαίνεται στο επισυναπτόμενο σχέδιο.  

4. ΒΑΦΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ 

ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ 
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Θα γίνει απολίπανση και αποξείδωση με βάπτισμα ή ραντισμό με απολιπαντικό και αποξειδωτικό 
υγρό. Αν οι οξειδώσεις είναι σε μεγάλη έκταση θα απομακρυνθούν με τρίψιμο των επιφανειών , 
μετά δε από κάθε φάση πρέπει να ακολουθεί πλύσιμο με νερό. Μετά την αποξείδωση επιβάλλεται 
το βάπτισμα των μεταλλικών μερών, σε αλκαλικό διάλυμα PH=7-9 για την εξουδετέρωση των 
όξινων συστατικών του διαλύματος αποξείδωσης. 

ΦΩΣΦΑΤΩΣΗ 

Μετά την  παραπάνω προκατεργασία θα γίνει φωσφάτωση με βάπτισμα ή ράντισμα σε 
φωσφατικό διάλυμα ικανό να εναποθέσει σε κάθε τετραγωνικό  μέτρο μεταλλικής επιφάνειας 
τρία γραμμάρια φωσφορικού σιδήρου. Η εναπόθεση αυτή πρέπει απαραίτητα να γίνει σε 
ολόκληρη τη επιφάνεια. Την επεξεργασία αυτή πρέπει να ακολουθήσει σταθεροποίηση του 
παραπάνω υποστρώματος με κάποιο άλας του χρωμίου. Η φωσφάτωση και η σταθεροποίηση 
μπορεί να γίνουν και μαζί αν χρησιμοποιηθεί διάλυμα wash primer. 

ΒΑΦΗ 

Μετά το στέγνωμα των μεταλλικών επιφανειών για χρονικό διάστημα ικανό για την 
σταθεροποίηση των υποστρωμάτων και εξάτμιση των διαλυτικών υγρών, όχι όμως υπερβολικό 
ώστε να καλυφθεί το υπόστρωμα με υγρασία, ακολουθεί η ηλεκτροστατική βαφή. Η βαφή 
πρέπει να γίνεται σε συνθήκες που εξασφαλίζουν ομοιόμορφο επίστρωμα (πυκνότητα χρώματος, 
πίεση αέρα, ταχύτητα βαφής κ.λ.π.). Ο χρωματισμός των μεταλλικών επιφανειών θα γίνει με 
πούδρα αρίστης ποιότητας, θα είναι γυαλιστερός και σε αποχρώσεις χρωμάτων όπως 
περιγράφονται στη παρ.4 της παρούσης Τεχνικής Προδιαγραφής. 
Το χρώμα πρέπει να : 
α)  Παρέχει προστασία κατά της οξείδωσης του μετάλλου 
β)  Έχει καλυπτικότητα 
γ) Είναι ομοιόμορφο σε όλη την βαμμένη επιφάνεια χωρίς ελαττώματα σταγόνων ή κοκκίων. 
δ)  Έχει ελαστικότητα και επιφανειακή σκληρότητα. 

ΨΗΣΙΜΟ 

Μετά την βαφή, τα μεταλλικά μέρη μπαίνουν σε φούρνο όπου παραμένουν για αρκετό χρόνο σε 
θερμοκρασία που κυμαίνεται από 180ο  έως 220ο C. Tα στοιχεία: χρόνος, θερμοκρασία 
εξαρτώνται από την σύνθεση του υλικού βαφής. Η εσωτερική κατανομή της θερμοκρασίας, μέσα 
στο φούρνο πρέπει να είναι ομοιόμορφη, ελεγχόμενη με θερμόμετρα και οπωσδήποτε 
μεγαλύτερη των 180ο C. 

ΧΡΩΜΑΤΑ 

Tα χρώματα των μεταλλικών μερών της έδρας διδασκαλίας θα είναι αρίστης ποιότητας και ΜΗ 
ΤΟΞΙΚΑ. Ο μεταλλικός σκελετός θα έχει χρώμα ενδεικτικού τύπου χρωματολογίου RAL Νο 5023. 

Στα ξύλινα μέρη της έδρας διδασκαλίας τα χρώματα θα είναι : 

Για την πινακίδα εργασίας: Το Νο 2262 ενδεικτικού τύπου  χρωματολογίου της PURICELLI ή το 
Νο Α242 ενδεικτικού τύπου  χρωματολογίου της GETALIT. 

Για τις περιμετρικές  ποδιές και  το κομοδίνο : Το  Νο 109 ενδεικτικού τύπου  χρωματολογίου της 
ΑΚRΙΤΑS. 

Σημειώνεται ότι οι παραπάνω αριθμοί χρωματολογίου (GETALIT ή RAL ή SHELMAN κ.λ.π.) 
αναφέρονται σε επιθυμητές αποχρώσεις χρωμάτων και  σε καμία περίπτωση δεν προσδιορίζουν 
οποιοδήποτε υλικό ή οποιαδήποτε ποιότητα υλικού. 
Για λόγους αισθητικούς ή για την εύρυθμο λειτουργικότητα των εδρών διδασκαλίας στους 
χώρους του σχολείου η Διευθύνουσα Υπηρεσία δύναται να προσδιορίσει άλλα χρώματα σε 
συνεργασία με τον Μελετητή του Έργου.  

5. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ  

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αντικαθιστά τα είδη που εμφανίζουν βλάβες, φθορές, 
κακοτεχνίες ή κρυμμένα ελαττώματα εντός του χρόνου της εγγύησης του έργου (Οριστική 
Παραλαβή).  

6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία θα προβαίνει σε δειγματοληπτικούς ελέγχους. Οι έλεγχοι θα γίνονται σε 
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φορείς όπως αναλυτικά περιγράφονται στη Σημείωση της §1.2 της παρούσης Τεχνικής 
Προδιαγραφής, με έξοδα του αναδόχου και θα αφορούν τα ζητούμενα από την τεχνική 
προδιαγραφή χαρακτηριστικά των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν.  
Προβλέπονται δέκα (10) πέλματα συσκευασμένα σε πλαστικές σακούλες ανά πέντε έδρες που θα 
προσδένονται με ασφάλεια στο κομοδίνο της έδρας.  

 
ΣΧΕΔΙΟ:  
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ΕΔΡΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ (ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ) 
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ΕΙΔΟΣ: ΓΡΑΦΕΙΟ Π ΚΙΤ (4 ΤΕΜΑΧΙΑ) 
ΚΩΔΙΚΟΣ: 39121100-7 

 

ΓΕΝΙΚΑ  
 
1. Κάθε γραφείο αποτελείται από : 

Την πινακίδα εργασίας 
Τα μεταλλικά πόδια  
Τη μεταλλική τραβέρσα  
Την μετώπη (ποδιά)  
Την τροχήλατη συρταριέρα - δύο (2) για το γραφείο “Π”. 

Ύψος γραφείου 750mm. (± ≈ 30mm οι ρεγουλατόροι). 
Το γραφείο θα είναι λυόμενο για εύκολη μεταφορά και παράδοση. Θα υπάρχει δυνατότητα 
αντικατάστασης των στοιχείων του σε περίπτωση καταστροφής τους. Η συναρμολόγηση θα 
είναι απλή, θα εξασφαλίζει όμως ιδιαίτερα μεγάλη σταθερότητα και αντοχή. 

2. Ο κατασκευαστής θα πρέπει να μεριμνήσει ώστε το προϊόν του να συνοδεύεται από οδηγίες 
ασφαλούς χρήσης στα ελληνικά και συναρμολόγησης όπου αυτό απαιτείται. 
 

ΤΕΧΝΙΚΑ  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  
 

1. ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

1.1    Η πινακίδα εργασίας θα έχει εξωτερικές διαστάσεις: 1520Χ760 mm. 

1.2  Η πινακίδα εργασίας θα κατασκευαστεί από μοριοσανίδα τύπου Ρ2 βάσει της ΕΝ 312:2011 
ή όπως εκάστοτε ισχύει, κλάσης Ε1, τριών στρώσεων όπως και ρητά προσδιορίζεται στην 
ΚΥΑ Ζ3-5430/22-4-2009 (ΦΕΚ 746/22-4-2009) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την 
ΚΥΑ 23-7835/11. Η μοριοσανίδα θα έχει αμφίπλευρη επικάλυψη μελαμίνης. Ως προς τα χα-
ρακτηριστικά των επιφανειών, των αμφίπλευρων επικαλυμμένων με μελαμίνη μοριοσανί-
δων, οφείλουν να προσδιορίζονται βάσει των σχετικών Ευρωπαϊκών Κανονισμών ΕΝ 
14322:2005, ΕΝ 14323:2005 και ΕΝ 438-2:2005 ή όπως εκάστοτε ισχύουν. Πιο συγκεκρι-
μένα ως προς την αντοχή στη τριβή τα υλικά οφείλουν να είναι τουλάχιστον κατηγορίας 2, 
ως προς την αντοχή των επιφανειών στη χάραξη τουλάχιστον κατηγορίας ≥2Nt, ως προς 
την αντοχή του υλικού σε κάψιμο από τσιγάρο τουλάχιστον κατηγορίας rating 3 και τέλος 
ως προς την αντοχή των επιφανειών στη φθορά από την χρήση χημικών κατηγορίας rating 
4. 

Το συνολικό πάχος της πινακίδας εργασίας θα είναι 30mm (±0,3mm). 

1.3  Περιμετρικά στα σόκορα της πινακίδας θα τοποθετηθεί πλαστικό προφίλ ABS, ιδίας απόχ-
ρωσης με την μελαμίνη, πάχους 2mm, το οποίο επικολλάται επιμελώς (με ειδική κόλλα, μη 
τοξική) στη μοριοσανίδα, με ειδικό μηχάνημα, ούτως ώστε να επιτυγχάνεται τέλεια εφαρ-
μογή και να μην επιτρέπει την αποκόλλησή του από τη μοριοσανίδα. Οι ακμές του θα είναι 
στρογγυλεμένες και λειασμένες. 

1.4  Η σύνδεση της πινακίδας επί του μεταλλικού σκελετού θα γίνεται με τέσσερις (4) βίδες 
ALLEN ανά πλευρά, οι οποίες θα βιδωθούν σε μεταλλικά εμφυτευμένα βίσματα στην κάτω 
επιφάνεια της πινακίδας. 

1.5  Πλαστικοί δακτύλιοι: Στην επιφάνεια της πινακίδας, αριστερά και δεξιά, θα τοποθετηθούν 
σε κατάλληλες θέσεις  δύο (2) πλαστικοί δακτύλιοι (ροζέτες) για τη διέλευση όλων των κα-
λωδίων που θα εξυπηρετούν τον χρήστη (καλώδια ηλεκτρικού, τηλεφώνου και Η/Υ).  Θα 
είναι διαμέτρου 60mm περίπου, με περιστρεφόμενο καπάκι για τη ρύθμιση του ανοίγματος, 
ανάλογα με τον αριθμό των διερχόμενων καλωδίων. 
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2. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΟΔΙΑ 

2.1  Το κάθε πόδι αποτελείται από τα εξής στοιχεία: 

 Τη βάση στήριξης της πινακίδας εργασίας 
 Το κατακόρυφο στοιχείο  
 Το οριζόντιο πέλμα 

2.2  Η βάση στήριξης – σύνδεσμος με την επιφάνεια εργασίας είναι από μορφοποιημένο χαλυβ-
δοέλασμα πάχους 2,5mm με κατάλληλο σχήμα για την στήριξη.  

2.3  Το κατακόρυφο στοιχείο του ποδιού θα είναι από διαμορφωμένο χαλυβδοέλασμα, πάχους 
2mm κατ ελάχιστο, θα έχει κατάλληλο σχήμα και ικανό χώρο για να επιτρέπει την διέλευση 
των καλωδίων (ρεύματος, τηλεφώνου, Η/Υ). 

2.4  Το κάθε πόδι θα φέρει στην εξωτερική του πλευρά, καπάκι από μεταλλικό έλασμα, το οπο-
ίο θα «κουμπώνει» και θα κρύβει το κενό διέλευσης των καλωδίων. Η μορφή και το χρώμα 
του καλύμματος αυτού πρέπει απαραιτήτως να συνδυάζεται αισθητικά και να «δένει» με το 
σύνολο των ποδιών. 

2.5  Στη κάτω πλευρά του κατακόρυφου στοιχείου υπάρχει το οριζόντιο πέλμα κατασκευασμέ-
νο από χαλυβδοέλασμα πάχους 3mm, ενισχυμένο με χαλύβδινη πλάκα. Στο οριζόντιο πέλ-
μα και στην επαφή του με το δάπεδο, τοποθετούνται δύο (2) ειδικοί ρεγουλατόροι ανά 
πέλμα από χάλυβα (κοχλίες – οδηγοί) οι οποίοι θα εξασφαλίζουν τη σταθερότητα και ορι-
ζοντίωση του γραφείου. Στο κάτω μέρος τους τοποθετείται κάλυμμα από ισχυρό πολυαμί-
διο. (Εύρος ρύθμισης ρεγουλατόρων 2-3cm). 

 Αντοχή σε βάρος: 100kg για κάθε μεταλλικό πόδι. 

2.6  Η σύνδεση του κατακόρυφου στοιχείου του ποδιού με την βάση στήριξης της πινακίδας 
καθώς και με το οριζόντιο πέλμα θα γίνεται με ηλεκτροσυγκόλληση συνεχούς και αφανούς 
ραφής. 

2.7  Προβλέπεται καλαίσθητη μεταλλική βάση για την τοποθέτηση της μονάδας του Η/Υ.  
Η μεταλλική βάση θα έχει τη δυνατότητα να στηρίζεται στο εσωτερικό των μεταλλικών 
ποδιών, ή να αναρτάται από την πινακίδα εργασίας είτε δεξιά είτε αριστερά, ανάλογα με τις 
ανάγκες και τις απαιτήσεις του χρήστη. 

Σημείωση: Η μεταλλική αυτή  βάση δίνει επιπλέον την δυνατότητα χρησιμοποίησης του 
γραφείου, εναλλακτικά και για χρήση Η/Υ. Είναι προφανές ότι με την 
τοποθέτηση της βάσης αυτής θα υπάρξει και αντίστοιχη μετατόπιση της 
τροχήλατης συρταριέρας εφ’ όσον κριθεί αναγκαίο. 

3. ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΤΡΑΒΕΡΣΑ 

3.1  Η μεταλλική τραβέρσα θα είναι από χαλυβδοέλασμα, πάχους 1,5mm τουλάχιστον, θα είναι 
ειδικής διατομής με κατάλληλη εσωτερική διαμόρφωση, ούτως ώστε, μαζί με τα πόδια να 
λειτουργούν σαν κανάλι για την εύκολη και ασφαλή διέλευση των καλωδίων. Στην τραβέρ-
σα θα τοποθετηθεί, προς την μεριά του χρήστη, χωνευτό πολύπριζο τριών (3) πριζών 
«σούκο», ενδεικτικού τύπου LEGRAND. Το πολύπριζο θα τοποθετηθεί κατά τέτοιο τρόπο 
ώστε η εμπρόσθια επιφάνεια λήψης να εξέχει 10 mm. max. από την επιφάνεια της τραβέρ-
σας. Η μορφή και το χρώμα του πρέπει οπωσδήποτε να συνδυάζεται αισθητικά και να «δέ-
νει» με το σύνολο.  

 Το καλώδιο του πολύπριζου σε όλη τη διαδρομή του στο πόδι και στην οριζόντια τραβέρσα 
θα διέρχεται μέσα σε πλαστικό ηλεκτρολογικό σωλήνα «σπιράλ» βαρέως τύπου 
(ενδεικτικού τύπου ΚΟΥΒΙΔΗ). Κατά μήκος της τραβέρσας θα υπάρχει δυνατότητα εύκολης 
«επίσκεψης» στο εσωτερικό της, είτε από την εμπρόσθια είτε από την οπίσθια πλευρά της. 
Η σύνδεση της τραβέρσας με τα πόδια θα γίνεται με κατάλληλους μεταλλικούς συνδέσμους, 
ώστε να εξασφαλίζεται η ακαμψία της κατασκευής. 
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Σημείωση:  ▪   Όλες οι συνδέσεις και κολλήσεις των μεταλλικών μερών πρέπει να είναι 
επιμελημένες και λειασμένες και κατά το δυνατόν αφανείς. 

                    ▪ Όλες οι συνδέσεις των μεταλλικών στοιχείων με τα ξύλινα μέρη θα 
γίνονται μέσω μεταλλικών βυσμάτων που θα έχουν εμφυτευτεί στη 
μοριοσανίδα. 

3.2  Στη θέση εισόδου των καλωδίων στο μεταλλικό σκελετό και για την ασφαλή διέλευση τους, 
θα τοποθετηθεί καλαίσθητος πλαστικός δακτύλιος. 

 Στις πρίζες, για την λήψη ηλεκτρικού ρεύματος, θα υπάρχει συνδεδεμένο καλώδιο 
εύκαμπτο, πολύκλωνο NYL 3 Χ 1,5 Τ.Χ. Το μήκος του καλωδίου θα καλύπτει την απόσταση 
διέλευσης δια μέσου της τραβέρσας, και του ποδιού. Από την έξοδό του  
(από το κάτω μέρος του ποδιού) θα έχει επιπλέον μήκος 2,00 μ. κατ’ ελάχιστον και θα είναι 
συνδεδεμένο με το αντίστοιχο «Φίς». 

4. ΜΕΤΩΠΗ (ΠΟΔΙΑ) 

Η μετώπη (ποδιά) του γραφείου θα είναι από μοριοσανίδα με επένδυση και από τις δύο πλευρές 
με μελαμίνη. Τα χαρακτηριστικά της μοριοσανίδας και της μελαμίνης θα είναι τα ίδια, όπως αυτά 
περιγράφονται στις §1.2 & §2.1.2. Το πάχος της θα είναι 18mm. 

Περιμετρικά θα καλύπτεται με πλαστικό προφίλ ABS πάχους 2mm (βλ. και §2.1.3). 

Η μετώπη θα έχει ύψος 400mm. Τοποθετείται σε εσοχή 150mm περίπου από την έξω πλευρά 
της πινακίδας και το κενό μεταξύ τους θα είναι 50mm περίπου, μετρούμενο από την κάτω 
πλευρά της πινακίδας. 

Η στήριξή της στην πινακίδα εργασίας θα γίνει με ειδικά γωνιακά ελάσματα, με κατάλληλη 
ενίσχυση της γωνίας, από διαμορφωμένο χαλυβδοέλασμα πάχους 3mm. Οποιαδήποτε άλλη 
μορφή στήριξης της μετώπης (π.χ. με ειδικά ελάσματα στήριξης-αποστάτες ή προβόλους 
μετώπης ή στήριξη από την πινακίδα κ.λ.π.) γίνεται δεκτή, υπό την προϋπόθεση ότι θα 
εξασφαλίζεται η σταθερότητα και στιβαρότητα της. 

5. ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ 

Προβλέπεται μία (1) τροχήλατη συρταριέρα για το γραφείο τύπου “1/2Π” και δύο (2) τροχήλατες 
συρταριέρες για το γραφείο τύπου “Π”.  

5.1  Οι εξωτερικές διαστάσεις της συρταριέρας είναι: 400x600mm και ύψος 600mm περίπου. Το 
ύψος της τροχήλατης συρταριέρας θα της επιτρέπει να «περνάει» κάτω από την μεταλλική 
τραβέρσα.  

 Το κυρίως σώμα – κάσωμα της συρταριέρας (πλαϊνά, καπάκι, βάση, πλάτη) κατασκευάζεται 
από μοριοσανίδα με επένδυση και από τις δύο πλευρές με μελαμίνη.  
Τα χαρακτηριστικά της μοριοσανίδας και της μελαμίνης θα είναι τα ίδια, όπως αυτά 
περιγράφονται στην §1.2 & §2.1.2. 

 Το συνολικό πάχος μοριοσανίδας-μελαμίνης θα είναι 18mm.  

 Τα εμφανή σόκορα της συρταριέρας επενδύονται με πλαστικό προφίλ ABS πάχους 2mm 
(βλ. §2.1.3) 

5.2  Στο κάτω μέρος της βάσης της τροχήλατης συρταριέρας τοποθετούνται 4 διπλοί τροχοί 
“caster” που θα εξασφαλίζουν την αθόρυβη κύλισή της. Οι τροχοί βιδώνονται πάνω σε τρι-
γωνικούς τάκους (μορφής ορθογώνιου ισοσκελούς τριγώνου) πλευράς και πάχους καταλ-
λήλου, ώστε τοποθετούμενοι εφαρμοστά με κόλλα και καρφιά ή βίδες στις 4 γωνίες της 
βάσης, να ρυθμίζουν το διάκενο μεταξύ του κάτω άκρου της “ποδιάς“ της συρταριέρας και 
του δαπέδου. Κάθε τροχός βιδώνεται με 4 φρεζάτες νοβοπανόβιδες ικανού πάχους και μή-
κους, ώστε να διαπερνά τον τριγωνικό τάκο και να εισέρχεται στη βάση της συρταριέρας. 
Η τοποθέτηση των τροχών θα επιτρέπει την περιστροφική κίνησή τους. Ο κάθε τροχός θα 
έχει αντοχή σε βάρος τουλάχιστον 50 kg. Η επιλογή των τροχών θα γίνει από την Υπηρε-
σία μεταξύ δειγμάτων που θα προσκομιστούν από τον ανάδοχο. 



52 

5.3  Η σύνδεση όλων των μερών του κασώματος (πλαϊνά, καπάκι, βάση, πάτος) μεταξύ τους θα 
γίνει με καβύλιες (τουλάχιστον 3 ανά πλευρά) και κόλλα υψηλής αντοχής μη τοξική, και 2 
μεταλλικές γωνίες 30/30 ανά σύνδεση. 

5.4  Προβλέπονται τρία (3) συρτάρια και μία μολυβοθήκη ανά συρταριέρα. Οι μετώπες (πρό-
σωπα) των συρταριών θα είναι από μοριοσανίδα επενδεδυμένη αμφίπλευρα με μελαμίνη, 
συνολικού πάχους 18mm και με τα ίδια ως άνω χαρακτηριστικά (βλ. §1.2. & §2.1.2). Τα 
σόκορα των μετώπων επενδύονται με πλαστικό προφίλ ABS πάχους 2mm (βλ. §2.1.3). Στις 
μετώπες των συρταριών και της μολυβοθήκης προβλέπεται χειρολαβή μεταλλική, έγχρωμη, 
διπλής στήριξης, που θα επιλεγεί από την Διευθύνουσα Υπηρεσία, μεταξύ δειγμάτων που 
θα προσκομίσει ο ανάδοχος. Στις μπροστινές πλευρές των πλαϊνών θα τοποθετηθεί ταινία 
με αφρώδες πλαστικό ή άλλο αντίστοιχο υλικό, το οποίο θα εξασφαλίζει το ομαλό και αθό-
ρυβο κλείσιμο των συρταριών και παράλληλα θα στεγανοποιεί το εσωτερικό τους από τη 
σκόνη. 

5.5  Τα συρτάρια θα έχουν εσωτερικό ωφέλιμο ύψος: 15 cm περίπου. Το ύψος αυτό θα έχουν 
και τα πλαϊνά τοιχώματα. Το ύψος του οπίσθιου τοιχώματος θα είναι κατά 30mm περίπου 
μεγαλύτερο από το ύψος των πλαϊνών, για να εμποδίζει την ολίσθηση των χαρτιών στο πί-
σω μέρος όταν το συρτάρι θα είναι γεμάτο. Κατασκευάζονται από διαμορφωμένο χαλυβδο-
έλασμα ψυχρής εξέλασης τύπου St1203, πάχους τουλάχιστον 0,8mm, βαμμένο ηλεκτροσ-
τατικά με πούδρα. Οι μηχανισμοί κύλισης (γλυσιέρες), θα είναι μεταλλικοί, τηλεσκοπικοί, 
αθόρυβοι και θα επιτρέπουν την απρόσκοπτη λειτουργία σε συνεχή χρήση. Η κατασκευή 
τους θα είναι τέτοια που θα εμποδίζει τόσο την πλευρική όσο και την κάθετη μετατόπιση 
του συρταριού και θα εξασφαλίζει την ασφάλιση του προεκτάματος. Προβλέπεται προστα-
σία τους κατά της οξείδωσης. Οι γλυσιέρες πρέπει να έχουν αντοχή σε βάρος τουλάχιστον 
40Kg σε οποιαδήποτε θέση του ανοίγματος (για τη μολυβοθήκη αντοχή σε βάρος 10Kg), 
και θα επιτρέπουν το άνοιγμα (εκτός κασώματος) του συρταριού, στο 80% κατ’ ελάχιστον 
του συνολικού τους μήκους. Θα έχουν επίσης τη δυνατότητα για εύκολη αφαίρεση και ε-
πανατοποθέτηση των συρταριών. 

5.6  Η μολυβοθήκη θα κατασκευαστεί από αντιστατική μορφοποιημένη πολυστερίνη ή άλλου 
είδους ανθεκτικό σκληρό πλαστικό (ενδεικτικές διαστάσεις: 30x30cm και βάθος 2cm) και 
θα έχει ειδικές θέσεις, περίπου 9, για την τοποθέτηση των μικροαντικειμένων και άλλων ει-
δών γραφικής ύλης. 

5.7  Ειδικό clip σε κάθε γλυσιέρα, θα ασφαλίζει το συρτάρι όταν είναι κλειστό, για να μην ανοί-
γει με την παραμικρή μετακίνηση. 

5.8  Κλειδαριά. Προβλέπεται περιστροφική, κυλινδρική κλειδαριά ασφαλείας από χυτοπρεσσα-
ριστό κράμα αλουμινίου (Al), υψηλής αντοχής, με κλειδί ασφαλείας, επινικελωμένη, η οπο-
ία θα κλειδώνει όλα τα συρτάρια και την μολυβοθήκη, μέσω χαλύβδινης ράβδου. 

5.9  Διαχωριστές. Τα συρτάρια θα δέχονται μεταλλικούς διαχωριστές, σε ειδικές υποδοχές (2 
ανά συρτάρι). 

6. ΒΑΦΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ 

Όλα τα μεταλλικά στοιχεία του γραφείου θα βαφούν με ηλεκτροστατική βαφή φούρνου με 
ομοιόμορφο και άριστο φινίρισμα και αντοχή στα χαράγματα. 

6.1 Προεργασία 

Θα γίνει απολίπανση και αποξείδωση με βάπτισμα ή ραντισμό με απολιπαντικό και αποξειδωτικό 
υγρό. Αν οι οξειδώσεις είναι σε μεγάλη έκταση θα απομακρυνθούν με τρίψιμο των επιφανειών, 
μετά δε από κάθε φάση πρέπει να ακολουθεί πλύσιμο με νερό. Μετά την αποξείδωση επιβάλλεται 
το βάπτισμα των μεταλλικών μερών, σε αλκαλικό διάλυμα PH=7-9 για την εξουδετέρωση των 
όξινων συστατικών του διαλύματος αποξείδωσης. 

6.2 Φωσφάτωση 

Μετά την παραπάνω προεργασία θα γίνει φωσφάτωση με βάπτισμα ή ράντισμα σε φωσφατικό 
διάλυμα ικανό να εναποθέσει σε κάθε τετραγωνικό μέτρο μεταλλικής επιφάνειας τρία γραμμάρια 
φωσφορικού σιδήρου. Η εναπόθεση αυτή πρέπει απαραίτητα να γίνει σε ολόκληρη την επιφάνεια. 
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Την επεξεργασία αυτή πρέπει να ακολουθήσει σταθεροποίηση του παραπάνω υποστρώματος με 
κάποιο άλας χρωμίου. Η φωσφάτωση και η σταθεροποίηση μπορεί να γίνουν και μαζί αν 
χρησιμοποιηθεί διάλυμα wash primer. 

 

6.3 Βαφή 

Μετά το στέγνωμα των μεταλλικών επιφανειών για χρονικό διάστημα ικανό για την 
σταθεροποίηση των υποστρωμάτων και εξάτμιση των διαλυτικών υγρών, όχι όμως υπερβολικό 
ώστε να καλυφθεί το υπόστρωμα με υγρασία, ακολουθεί η ηλεκτροστατική βαφή.  

Η βαφή πρέπει να γίνεται σε συνθήκες που εξασφαλίζουν ομοιόμορφο επίστρωμα (πυκνότητα 
χρώματος, πίεση αέρα, ταχύτητα βαφής κλπ). 

Ο χρωματισμός των μεταλλικών επιφανειών θα γίνει με πούδρα αρίστης ποιότητας. 

Το χρώμα πρέπει να : 

α)  Παρέχει προστασία κατά της οξείδωσης του μετάλλου. 

β)  Έχει καλυπτικότητα. 

γ) Είναι ομοιόμορφο σε όλη την βαμμένη επιφάνεια χωρίς ελαττώματα σταγόνων   ή κοκκίων. 

δ)  Έχει ελαστικότητα και επιφανειακή σκληρότητα. 

6.4 Ψήσιμο 

Μετά την βαφή, τα μεταλλικά μέρη μπαίνουν σε φούρνο όπου παραμένουν για αρκετό χρόνο σε 
θερμοκρασία που κυμαίνεται από 180 έως 220οC. 

Τα στοιχεία: Χρόνος, θερμοκρασία εξαρτώνται από την σύνθεση του υλικού βαφής. 

Η εσωτερική κατανομή της θερμοκρασίας μέσα στο φούρνο πρέπει να είναι ομοιόμορφη, 
ελεγχόμενη με θερμόμετρα και οπωσδήποτε μεγαλύτερη των 180οC. 

7.  ΧΡΩΜΑΤΑ  

7.1  Η απόχρωση και η υφή της μελαμίνης των διαφόρων στοιχείων καθώς και των μεταλλικών 
επιφανειών θα είναι της απόλυτης επιλογής της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και θα γίνεται 
βάσει δειγματολογίων από αυτά που κυκλοφορούν στην αγορά τα οποία θα προσκομίσει ο 
ανάδοχος. Οι τελικές επιφάνειες θα είναι αντιθαμβωτικές, δεν θα επιτρέπουν τη συσσώρε-
υση σκόνης κ.λ.π. και θα είναι εύκολες στο καθάρισμα με τα συνήθη υλικά του εμπορίου, 
χωρίς να προξενείται βλάβη στις επιφάνειες. 

7.2  Τα χρώματα των προφίλ από ABS θα είναι τα ίδια με αυτά της μελαμίνης (βλ. και § 2.1.3). 

ΓΡΑΦΕΙΟ: 
- Για τον μεταλλικό σκελετό: Το Νο 7043 ενδεικτικού τύπου χρωματολογίου RAL ή                                

             Το Bleu 2600 Sable ενδεικτικού τύπου χρωματολογίου AKZO NOBEL 

- Για την πινακίδα εργασίας: Το Νο 703 ενδεικτικού τύπου χρωματολογίου ΑΚRΙΤΑS ή 
Το Νο Η1706 ενδεικτικού τύπου χρωματολογίου EGGER 

 - Για την μετώπη (ποδιά): Το Νο 120 ενδεικτικού τύπου χρωματολογίου  ΑΚRΙΤΑS ή 
Το Νο U961 ενδεικτικού τύπου χρωματολογίου EGGER 

ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ: 

- Για όλο το κυρίως σώμα: Το Νο 120 ενδεικτικού τύπου χρωματολογίου ΑΚRΙΤΑS ή 
Το Νο U961 ενδεικτικού τύπου χρωματολογίου EGGER 

          - Για τις μετώπες των συρταριών: Το Νο 703 ενδεικτικού τύπου χρωματολογίου  ΑΚRΙΤΑS 
ή 

Το Νο Η1706 ενδεικτικού τύπου χρωματολογίου EGGER 

Σημείωση: Οι παραπάνω αριθμοί χρωματολογίων (RAL, ΑΚRΙΤΑS, EGGER, AKZO NOBEL, 
κλπ) αναφέρονται σε επιθυμητές αποχρώσεις χρωμάτων και σε καμία περίπτωση δεν 
προσδιορίζουν οποιοδήποτε υλικό ή οποιαδήποτε ποιότητα υλικού. 
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7.3  Για λόγους αισθητικούς ή για την εύρυθμο λειτουργικότητα των γραφείων στους χώρους 
του σχολείου η  Διευθύνουσα Υπηρεσία δύναται να προσδιορίσει άλλα χρώματα σε 
συνεργασία με τον Μελετητή του έργου. 

 

 

ΣΧΕΔΙΟ: 
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ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ 
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ΕΙΔΟΣ: ΓΡΑΦΕΙΟ ½ Π ΚΙΤ (3 ΤΕΜΑΧΙΑ) 
ΚΩΔΙΚΟΣ: 39121100-7 

 

ΓΕΝΙΚΑ  

Κάθε γραφείο αποτελείται από : 
Την πινακίδα εργασίας 
Τα μεταλλικά πόδια  
Τη μεταλλική τραβέρσα  
Την μετώπη (ποδιά)  
Την τροχήλατη συρταριέρα - μία (1) για το γραφείο “1/2Π” Ύψος γραφείου 750mm. (± ≈ 

30mm οι ρεγουλατόροι). 
Το γραφείο θα είναι λυόμενο για εύκολη μεταφορά και παράδοση. Θα υπάρχει δυνατότητα 
αντικατάστασης των στοιχείων του σε περίπτωση καταστροφής τους. Η συναρμολόγηση θα είναι 
απλή, θα εξασφαλίζει όμως ιδιαίτερα μεγάλη σταθερότητα και αντοχή. 

ΤΕΧΝΙΚΑ  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

1. ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

1.1 Η πινακίδα εργασίας θα έχει εξωτερικές διαστάσεις: 1200Χ760 mm. 

1.2 Η πινακίδα εργασίας θα κατασκευαστεί από μοριοσανίδα τύπου Ρ2 βάσει της    
ΕΝ 312:2003 ή όπως εκάστοτε ισχύει, κλάσης Ε1, τριών στρώσεων όπως και ρητά προσδι-
ορίζεται στην ΚΥΑ Ζ3-5430/22-4-2009 (ΦΕΚ 746/22-4-2009). Η μοριοσανίδα θα έχει αμ-
φίπλευρη επικάλυψη μελαμίνης. Ως προς τα χαρακτηριστικά των επιφανειών, των αμφίπ-
λευρων επικαλυμμένων με μελαμίνη μοριοσανίδων, οφείλουν να προσδιορίζονται βάσει 
των σχετικών Ευρωπαϊκών Κανονισμών ΕΝ 14322:2004, ΕΝ 14323:2005 και ΕΝ 438-
2:2005 ή όπως εκάστοτε ισχύουν. Πιο συγκεκριμένα ως προς την αντοχή στη τριβή τα υλι-
κά οφείλουν να είναι τουλάχιστον κατηγορίας 2, ως προς την αντοχή των επιφανειών στη 
χάραξη τουλάχιστον κατηγορίας ≥2Nt, ως προς την αντοχή του υλικού σε κάψιμο από τσι-
γάρο τουλάχιστον κατηγορίας rating 3 και τέλος ως προς την αντοχή των επιφανειών στη 
φθορά από την χρήση χημικών κατηγορίας rating 4. Το συνολικό πάχος της πινακίδας ερ-
γασίας θα είναι 30mm (±0,3mm). Περιμετρικά στα σόκορα της πινακίδας θα τοποθετηθεί 
πλαστικό προφίλ ABS, ιδίας απόχρωσης με την μελαμίνη, πάχους 2mm, το οποίο επικολλά-
ται επιμελώς (με ειδική κόλλα, μη τοξική) στη μοριοσανίδα, με ειδικό μηχάνημα, ούτως 
ώστε να επιτυγχάνεται τέλεια εφαρμογή και να μην επιτρέπει την αποκόλλησή του από τη 
μοριοσανίδα. Οι ακμές του θα είναι στρογγυλεμένες και λειασμένες. 

1.3  Η σύνδεση της πινακίδας επί του μεταλλικού σκελετού θα γίνεται με τέσσερις (4) βίδες 
ALLEN ανά πλευρά, οι οποίες θα βιδωθούν σε μεταλλικά εμφυτευμένα βίσματα στην κάτω 
επιφάνεια της πινακίδας. 

1.4  Πλαστικοί δακτύλιοι: Στην επιφάνεια της πινακίδας, αριστερά και δεξιά, θα τοποθετηθούν 
σε κατάλληλες θέσεις  δύο (2) πλαστικοί δακτύλιοι (ροζέτες) για τη διέλευση όλων των κα-
λωδίων που θα εξυπηρετούν τον χρήστη (καλώδια ηλεκτρικού, τηλεφώνου και Η/Υ).  Θα 
είναι διαμέτρου 60mm περίπου, με περιστρεφόμενο καπάκι για τη ρύθμιση του ανοίγματος, 
ανάλογα με τον αριθμό των διερχόμενων καλωδίων. 

2. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΟΔΙΑ 

Το κάθε πόδι αποτελείται από τα εξής στοιχεία: 
Τη βάση στήριξης της πινακίδας εργασίας 
Το κατακόρυφο στοιχείο  
Το οριζόντιο πέλμα 

2.1  Η βάση στήριξης – σύνδεσμος με την επιφάνεια εργασίας είναι από μορφοποιημένο χαλυβ-
δοέλασμα πάχους 2,5mm με κατάλληλο σχήμα για την στήριξη.  
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2.2  Το κατακόρυφο στοιχείο του ποδιού θα είναι από διαμορφωμένο χαλυβδοέλασμα, πάχους 
2mm κατ ελάχιστο, θα έχει κατάλληλο σχήμα και ικανό χώρο για να επιτρέπει την διέλευση 
των καλωδίων (ρεύματος, τηλεφώνου, Η/Υ). 

2.3  Το κάθε πόδι θα φέρει στην εξωτερική του πλευρά, καπάκι από μεταλλικό έλασμα, το οπο-
ίο θα «κουμπώνει» και θα κρύβει το κενό διέλευσης των καλωδίων. Η μορφή και το χρώμα 
του καλύμματος αυτού πρέπει απαραιτήτως να συνδυάζεται αισθητικά και να «δένει» με το 
σύνολο των ποδιών. 

2.4  Στη κάτω πλευρά του κατακόρυφου στοιχείου υπάρχει το οριζόντιο πέλμα κατασκευασμέ-
νο από χαλυβδοέλασμα πάχους 3mm, ενισχυμένο με χαλύβδινη πλάκα. Στο οριζόντιο πέλ-
μα και στην επαφή του με το δάπεδο, τοποθετούνται δύο (2) ειδικοί ρεγουλατόροι ανά 
πέλμα από χάλυβα (κοχλίες – οδηγοί) οι οποίοι θα εξασφαλίζουν τη σταθερότητα και ορι-
ζοντίωση του γραφείου. Στο κάτω μέρος τους τοποθετείται κάλυμμα από ισχυρό πολυαμί-
διο. (Εύρος ρύθμισης ρεγουλατόρων 2-3cm). Αντοχή σε βάρος: 100kg για κάθε μεταλλικό 
πόδι. 

2.5  Η σύνδεση του κατακόρυφου στοιχείου του ποδιού με την βάση στήριξης της πινακίδας 
καθώς και με το οριζόντιο πέλμα θα γίνεται με ηλεκτροσυγκόλληση συνεχούς και αφανούς 
ραφής. 

2.6  Προβλέπεται καλαίσθητη μεταλλική βάση για την τοποθέτηση της μονάδας του Η/Υ.  
Η μεταλλική βάση θα έχει τη δυνατότητα να στηρίζεται στο εσωτερικό των μεταλλικών 
ποδιών, ή να αναρτάται από την πινακίδα εργασίας είτε δεξιά είτε αριστερά, ανάλογα με τις 
ανάγκες και τις απαιτήσεις του χρήστη. 

Σημείωση: Η μεταλλική αυτή  βάση δίνει επιπλέον την δυνατότητα χρησιμοποίησης του 
γραφείου, εναλλακτικά και για χρήση Η/Υ. Είναι προφανές ότι με την τοποθέτηση της 
βάσης αυτής θα υπάρξει και αντίστοιχη μετατόπιση της τροχήλατης συρταριέρας εφ’ όσον 
κριθεί αναγκαίο. 

3. ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΤΡΑΒΕΡΣΑ 

3.1  Η μεταλλική τραβέρσα θα είναι από χαλυβδοέλασμα, πάχους 1,5mm τουλάχιστον, θα είναι 
ειδικής διατομής με κατάλληλη εσωτερική διαμόρφωση, ούτως ώστε, μαζί με τα πόδια να 
λειτουργούν σαν κανάλι για την εύκολη και ασφαλή διέλευση των καλωδίων. Στην τραβέρ-
σα θα τοποθετηθεί, προς την μεριά του χρήστη, χωνευτό πολύπριζο τριών (3) πριζών 
«σούκο», ενδεικτικού τύπου LEGRAND. Το πολύπριζο θα τοποθετηθεί κατά τέτοιο τρόπο 
ώστε η εμπρόσθια επιφάνεια λήψης να εξέχει 10 mm. max. από την επιφάνεια της τραβέρ-
σας. Η μορφή και το χρώμα του πρέπει οπωσδήποτε να συνδυάζεται αισθητικά και να «δέ-
νει» με το σύνολο. Το καλώδιο του πολύπριζου σε όλη τη διαδρομή του στο πόδι και στην 
οριζόντια τραβέρσα θα διέρχεται μέσα σε πλαστικό ηλεκτρολογικό σωλήνα «σπιράλ» βα-
ρέως τύπου (ενδεικτικού τύπου ΚΟΥΒΙΔΗ). Κατά μήκος της τραβέρσας θα υπάρχει δυνα-
τότητα εύκολης «επίσκεψης» στο εσωτερικό της, είτε από την εμπρόσθια είτε από την ο-
πίσθια πλευρά της. Η σύνδεση της τραβέρσας με τα πόδια θα γίνεται με κατάλληλους με-
ταλλικούς συνδέσμους, ώστε να εξασφαλίζεται η ακαμψία της κατασκευής. 

Σημείωση:  ▪   Όλες οι συνδέσεις και κολλήσεις των μεταλλικών μερών πρέπει να είναι 
επιμελημένες και λειασμένες και κατά το δυνατόν αφανείς. 

                    ▪ Όλες οι συνδέσεις των μεταλλικών στοιχείων με τα ξύλινα μέρη θα γίνονται 
μέσω μεταλλικών βυσμάτων που θα έχουν εμφυτευτεί στη μοριοσανίδα. 

3.2  Στη θέση εισόδου των καλωδίων στο μεταλλικό σκελετό και για την ασφαλή διέλευση τους, 
θα τοποθετηθεί καλαίσθητος πλαστικός δακτύλιος. Στις πρίζες, για την λήψη ηλεκτρικού 
ρεύματος, θα υπάρχει συνδεδεμένο καλώδιο εύκαμπτο, πολύκλωνο NYL 3 Χ 1,5 Τ.Χ. Το 
μήκος του καλωδίου θα καλύπτει την απόσταση διέλευσης δια μέσου της τραβέρσας, και 
του ποδιού. Από την έξοδό του (από το κάτω μέρος του ποδιού) θα έχει επιπλέον μήκος 
2,00μ. κατ’ ελάχιστον και θα είναι συνδεδεμένο με το αντίστοιχο «Φίς». 
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4. ΜΕΤΩΠΗ (ΠΟΔΙΑ) 

Η μετώπη (ποδιά) του γραφείου θα είναι από μοριοσανίδα με επένδυση και από τις δύο πλευρές 
με μελαμίνη. Τα χαρακτηριστικά της μοριοσανίδας και της μελαμίνης θα είναι τα ίδια, όπως αυτά 
περιγράφονται στις §1.2 & §2.1.2. Το πάχος της θα είναι 18mm. 
Περιμετρικά θα καλύπτεται με πλαστικό προφίλ ABS πάχους 2mm (βλ. και §2.1.3). 
Η μετώπη θα έχει ύψος 400mm. Τοποθετείται σε εσοχή 150mm περίπου από την έξω πλευρά 
της πινακίδας και το κενό μεταξύ τους θα είναι 50mm περίπου, μετρούμενο από την κάτω 
πλευρά της πινακίδας. 
Η στήριξή της στην πινακίδα εργασίας θα γίνει με ειδικά γωνιακά ελάσματα, με κατάλληλη 
ενίσχυση της γωνίας, από διαμορφωμένο χαλυβδοέλασμα πάχους 3mm. Οποιαδήποτε άλλη 
μορφή στήριξης της μετώπης (π.χ. με ειδικά ελάσματα στήριξης-αποστάτες ή προβόλους 
μετώπης ή στήριξη από την πινακίδα κ.λ.π.) γίνεται δεκτή, υπό την προϋπόθεση ότι θα 
εξασφαλίζεται η σταθερότητα και στιβαρότητα της. 

5. ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ 

Προβλέπεται μία (1) τροχήλατη συρταριέρα για το γραφείο τύπου “1/2Π” και δύο (2) τροχήλατες 
συρταριέρες για το γραφείο τύπου “Π”.  

5.1  Οι εξωτερικές διαστάσεις της συρταριέρας είναι: 400x600mm και ύψος 600mm περίπου. Το 
ύψος της τροχήλατης συρταριέρας θα της επιτρέπει να «περνάει» κάτω από την μεταλλική 
τραβέρσα. Το κυρίως σώμα – κάσωμα της συρταριέρας (πλαϊνά, καπάκι, βάση, πλάτη) κα-
τασκευάζεται από μοριοσανίδα με επένδυση και από τις δύο πλευρές με μελαμίνη. Τα χα-
ρακτηριστικά της μοριοσανίδας και της μελαμίνης θα είναι τα ίδια, όπως αυτά περιγράφον-
ται στην §1.2 & §2.1.2. Το συνολικό πάχος μοριοσανίδας-μελαμίνης θα είναι 18mm. Τα 
εμφανή σόκορα της συρταριέρας επενδύονται με πλαστικό προφίλ ABS πάχους 2mm (βλ. 
§2.1.3) 

5.2  Στο κάτω μέρος της βάσης της τροχήλατης συρταριέρας τοποθετούνται 4 διπλοί τροχοί 
“caster” που θα εξασφαλίζουν την αθόρυβη κύλισή της. Οι τροχοί βιδώνονται πάνω σε τρι-
γωνικούς τάκους (μορφής ορθογώνιου ισοσκελούς τριγώνου) πλευράς και πάχους καταλ-
λήλου, ώστε τοποθετούμενοι εφαρμοστά με κόλλα και καρφιά ή βίδες στις 4 γωνίες της 
βάσης, να ρυθμίζουν το διάκενο μεταξύ του κάτω άκρου της “ποδιάς“ της συρταριέρας και 
του δαπέδου. Κάθε τροχός βιδώνεται με 4 φρεζάτες νοβοπανόβιδες ικανού πάχους και μή-
κους, ώστε να διαπερνά τον τριγωνικό τάκο και να εισέρχεται στη βάση της συρταριέρας. 
Η τοποθέτηση των τροχών θα επιτρέπει την περιστροφική κίνησή τους. Ο κάθε τροχός θα 
έχει αντοχή σε βάρος τουλάχιστον 50kg. Η επιλογή των τροχών θα γίνει από την Υπηρεσία 
μεταξύ δειγμάτων που θα προσκομιστούν από τον ανάδοχο. 

5.3  Η σύνδεση όλων των μερών του κασώματος (πλαϊνά, καπάκι, βάση, πάτος) μεταξύ τους θα 
γίνει με καβύλιες (τουλάχιστον 3 ανά πλευρά) και κόλλα υψηλής αντοχής μη τοξική, και 2 
μεταλλικές γωνίες 30/30 ανά σύνδεση. 

5.4  Προβλέπονται τρία (3) συρτάρια και μία μολυβοθήκη ανά συρταριέρα. Οι μετώπες (πρό-
σωπα) των συρταριών θα είναι από μοριοσανίδα επενδεδυμένη αμφίπλευρα με μελαμίνη, 
συνολικού πάχους 18mm και με τα ίδια ως άνω χαρακτηριστικά  
(βλ. §1.2. & §2.1.2). Τα σόκορα των μετώπων επενδύονται με πλαστικό προφίλ ABS πάχο-
υς 2mm (βλ. §2.1.3). Στις μετώπες των συρταριών και της μολυβοθήκης προβλέπεται χει-
ρολαβή μεταλλική, έγχρωμη, διπλής στήριξης, που θα επιλεγεί από την Διευθύνουσα Υπη-
ρεσία, μεταξύ δειγμάτων που θα προσκομίσει ο ανάδοχος. Στις μπροστινές πλευρές των 
πλαϊνών θα τοποθετηθεί ταινία με αφρώδες πλαστικό ή άλλο αντίστοιχο υλικό, το οποίο θα 
εξασφαλίζει το ομαλό και αθόρυβο κλείσιμο των συρταριών και παράλληλα θα στεγανοποι-
εί το εσωτερικό τους από τη σκόνη. 

5.5  Τα συρτάρια θα έχουν εσωτερικό ωφέλιμο ύψος: 15 cm περίπου. Το ύψος αυτό θα έχουν 
και τα πλαϊνά τοιχώματα. Το ύψος του οπίσθιου τοιχώματος θα είναι κατά 30mm περίπου 
μεγαλύτερο από το ύψος των πλαϊνών, για να εμποδίζει την ολίσθηση των χαρτιών στο πί-
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σω μέρος όταν το συρτάρι θα είναι γεμάτο. Κατασκευάζονται από διαμορφωμένο χαλυβδο-
έλασμα ψυχρής εξέλασης τύπου St1203, πάχους τουλάχιστον 0,8mm, βαμμένο ηλεκτροσ-
τατικά με πούδρα. Οι μηχανισμοί κύλισης (γλυσιέρες), θα είναι μεταλλικοί, τηλεσκοπικοί, 
αθόρυβοι και θα επιτρέπουν την απρόσκοπτη λειτουργία σε συνεχή χρήση. Η κατασκευή 
τους θα είναι τέτοια που θα εμποδίζει τόσο την πλευρική όσο και την κάθετη μετατόπιση 
του συρταριού και θα εξασφαλίζει την ασφάλιση του προεκτάματος. Προβλέπεται προστα-
σία τους κατά της οξείδωσης. Οι γλυσιέρες πρέπει να έχουν αντοχή σε βάρος τουλάχιστον 
40Kg σε οποιαδήποτε θέση του ανοίγματος (για τη μολυβοθήκη αντοχή σε βάρος 10Kg), 
και θα επιτρέπουν το άνοιγμα (εκτός κασώματος) του συρταριού, στο 80% κατ’ ελάχιστον 
του συνολικού τους μήκους. Θα έχουν επίσης τη δυνατότητα για εύκολη αφαίρεση και ε-
πανατοποθέτηση των συρταριών. 

5.6  Η μολυβοθήκη θα κατασκευαστεί από αντιστατική μορφοποιημένη πολυστερίνη ή άλλου 
είδους ανθεκτικό σκληρό πλαστικό (ενδεικτικές διαστάσεις: 30x30cm και βάθος 2cm) και 
θα έχει ειδικές θέσεις, περίπου 9, για την τοποθέτηση των μικροαντικειμένων και άλλων ει-
δών γραφικής ύλης. 

5.7  Ειδικό clip σε κάθε γλυσιέρα, θα ασφαλίζει το συρτάρι όταν είναι κλειστό, για να μην ανοί-
γει με την παραμικρή μετακίνηση. 

5.8  Κλειδαριά. Προβλέπεται περιστροφική, κυλινδρική κλειδαριά ασφαλείας από χυτοπρεσσα-
ριστό κράμα αλουμινίου (Al), υψηλής αντοχής, με κλειδί ασφαλείας, επινικελωμένη, η οπο-
ία θα κλειδώνει όλα τα συρτάρια και την μολυβοθήκη, μέσω χαλύβδινης ράβδου. 

5.9  Διαχωριστές. Τα συρτάρια θα δέχονται μεταλλικούς διαχωριστές, σε ειδικές υποδοχές (2 
ανά συρτάρι). 

6. ΒΑΦΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ 

Όλα τα μεταλλικά στοιχεία του γραφείου θα βαφούν με ηλεκτροστατική βαφή φούρνου με 
ομοιόμορφο και άριστο φινίρισμα και αντοχή στα χαράγματα. 

6.1 Προεργασία 

Θα γίνει απολίπανση και αποξείδωση με βάπτισμα ή ραντισμό με απολιπαντικό και αποξειδωτικό 
υγρό. Αν οι οξειδώσεις είναι σε μεγάλη έκταση θα απομακρυνθούν με τρίψιμο των επιφανειών, 
μετά δε από κάθε φάση πρέπει να ακολουθεί πλύσιμο με νερό. Μετά την αποξείδωση επιβάλλεται 
το βάπτισμα των μεταλλικών μερών, σε αλκαλικό διάλυμα PH=7-9 για την εξουδετέρωση των 
όξινων συστατικών του διαλύματος αποξείδωσης. 

6.2 Φωσφάτωση 

Μετά την παραπάνω προεργασία θα γίνει φωσφάτωση με βάπτισμα ή ράντισμα σε φωσφατικό 
διάλυμα ικανό να εναποθέσει σε κάθε τετραγωνικό μέτρο μεταλλικής επιφάνειας τρία γραμμάρια 
φωσφορικού σιδήρου. Η εναπόθεση αυτή πρέπει απαραίτητα να γίνει σε ολόκληρη την 
επιφάνεια. Την επεξεργασία αυτή πρέπει να ακολουθήσει σταθεροποίηση του παραπάνω 
υποστρώματος με κάποιο άλας χρωμίου. Η φωσφάτωση και η σταθεροποίηση μπορεί να γίνουν 
και μαζί αν χρησιμοποιηθεί διάλυμα wash primer. 

6.3 Βαφή 

Μετά το στέγνωμα των μεταλλικών επιφανειών για χρονικό διάστημα ικανό για την 
σταθεροποίηση των υποστρωμάτων και εξάτμιση των διαλυτικών υγρών, όχι όμως υπερβολικό 
ώστε να καλυφθεί το υπόστρωμα με υγρασία, ακολουθεί η ηλεκτροστατική βαφή. 

Η βαφή πρέπει να γίνεται σε συνθήκες που εξασφαλίζουν ομοιόμορφο επίστρωμα (πυκνότητα 
χρώματος, πίεση αέρα, ταχύτητα βαφής κλπ). 

Ο χρωματισμός των μεταλλικών επιφανειών θα γίνει με πούδρα αρίστης ποιότητας. 

Το χρώμα πρέπει να : 

α)  Παρέχει προστασία κατά της οξείδωσης του μετάλλου. 
β)  Έχει καλυπτικότητα. 
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γ)   Είναι ομοιόμορφο σε όλη την βαμμένη επιφάνεια χωρίς ελαττώματα σταγόνων   ή κοκκίων. 
δ)  Έχει ελαστικότητα και επιφανειακή σκληρότητα. 
 
 
 

6.4 Ψήσιμο 

Μετά την βαφή, τα μεταλλικά μέρη μπαίνουν σε φούρνο όπου παραμένουν για αρκετό χρόνο σε 
θερμοκρασία που κυμαίνεται από 180 έως 220οC. 

Τα στοιχεία: Χρόνος, θερμοκρασία εξαρτώνται από την σύνθεση του υλικού βαφής. 

Η εσωτερική κατανομή της θερμοκρασίας μέσα στο φούρνο πρέπει να είναι ομοιόμορφη, 
ελεγχόμενη με θερμόμετρα και οπωσδήποτε μεγαλύτερη των 180οC. 

7.  ΧΡΩΜΑΤΑ  

Τα χρώματα των μεταλλικών και ξύλινων μερών του γραφείου θα είναι αρίστης ποιότητας και 
ΜΗ ΤΟΞΙΚΑ.  

7.1  Η απόχρωση και η υφή της μελαμίνης των διαφόρων στοιχείων καθώς και των μεταλλικών 
επιφανειών θα είναι της απόλυτης επιλογής της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και θα γίνεται 
βάσει δειγματολογίων από αυτά που κυκλοφορούν στην αγορά τα οποία θα προσκομίσει ο 
ανάδοχος. Οι τελικές επιφάνειες θα είναι αντιθαμβωτικές, δεν θα επιτρέπουν τη συσσώρε-
υση σκόνης κ.λ.π. και θα είναι εύκολες στο καθάρισμα με τα συνήθη υλικά του εμπορίου, 
χωρίς να προξενείται βλάβη στις επιφάνειες. 

7.2  Τα χρώματα των προφίλ από ABS θα είναι τα ίδια με αυτά της μελαμίνης (βλ. και § 2.1.3). 

7.3   ΓΡΑΦΕΙΟ:  

- Για τον μεταλλικό σκελετό: Το Νο 7043 ενδεικτικού τύπου χρωματολογίου  RAL ή                               
Το Bleu 2600 Sable ενδεικτικού τύπου χρωματολογίου AKZO NOBEL 

-  Για την πινακίδα εργασίας: Το Νο 703 ενδεικτικού τύπου χρωματολογίου ΑΚRΙΤΑS ή 
Το Νο Η1706 ενδεικτικού τύπου χρωματολογίου EGGER 

 -  Για την μετώπη (ποδιά): Το Νο 120 ενδεικτικού τύπου χρωματολογίου  ΑΚRΙΤΑS ή 
Το Νο U961 ενδεικτικού τύπου χρωματολογίου EGGER 

7.4 ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ: 

-  Για όλο το κυρίως σώμα: Το Νο 120 ενδεικτικού τύπου χρωματολογίου ΑΚRΙΤΑS ή 
 Το Νο U961 ενδεικτικού τύπου χρωματολογίου EGGER 

-  Για τις μετώπες των συρταριών: Το Νο 703 ενδεικτικού τύπου χρωματολογίου  ΑΚRΙΤΑS 
ή 

 Το Νο Η1706 ενδεικτικού τύπου χρωματολογίου EGGER 

Σημείωση: Οι παραπάνω αριθμοί χρωματολογίων (RAL, ΑΚRΙΤΑS, EGGER, AKZO NOBEL, κλπ) 
αναφέρονται σε επιθυμητές αποχρώσεις χρωμάτων και σε καμία περίπτωση δεν 
προσδιορίζουν οποιοδήποτε υλικό ή οποιαδήποτε ποιότητα υλικού. 

7.5  Για λόγους αισθητικούς ή για την εύρυθμο λειτουργικότητα των γραφείων στους χώρους 
του σχολείου η  Διευθύνουσα Υπηρεσία δύναται να προσδιορίσει άλλα χρώματα σε 
συνεργασία με τον Μελετητή του έργου. 
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ΣΧΕΔΙΟ: 
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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

...../...../.....

  ΑΝΑΔΟΧΟΣ :

..........................................................

 ΤΗΛ:  ....................      FAX:  ........................

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  ΣΧΟΛΙΚΩΝ           

Δ/ΞΗ :

ΚΤΙΡΙΩΝ  A.E.

ΚΛΑΣΗ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΦΟΡΜΑΛΔΕΫΔΗΣ :    E1

 
 
 
 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ 1/2 
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ΕΙΔΟΣ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΞΥΛΙΝΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΚΩΔΙΚΟΣ: 39121100-7 

 

ΓΕΝΙΚΑ  

Κάβε γραφείο αποτελείται από :  

  Την π ινακ ίδα εργασ ίας.  
  Τα μεταλλ ικά πόδια σχήματος «Τ» ανεστραμμένου.  
  Τη μεταλλ ι κή  τραβέρσα  

  Την μετώπη (ποδ ιά)  
  Την τροχήλατη συρταρ ιέρα.  
  Ερμάρ ιο  

Ύψος γραφείου 750mm. (± 30mm οι  ρεγουλατόροι) .  

Τα γραφείο θα είναι λυόμενο για εύκολη μεταφορά και παράδοση. θα υπάρχει δυνατότητα αν-
τικατάστασης των στοιχείων του σε περίπτωση καταστροφής τους. Η συναρμολόγηση θα είναι 
απλή, θα εξασφαλίζει όμως ιδιαίτερα μεγάλη σταθερότητα και αντοχή. 

 

ΤΕΧΝΙΚΑ  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

1. ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

1.1  Η πινακίδα εργασίας τύπου «Γ», θα έχει εξωτερικές διατάσεις 1600x1300mm. Πλάτος με-
γάλης πλευράς: 800mm, και για την μικρή πλευρά: 600mm. Η εσωτερική γωνία που 
σχηματίζει η πινακίδα με την προέκτασή της θα είναι φαλτσογωυιά ή κυκλική (τεταρτο-
κύκλιο). θα κατασκευαστεί από μοριοσαυίδα τριών στρώσεων, τύπου Ε1, (οικολογική, με 
μειωμένη εκπομπή φορμαλδεύδης), πάχους 30mm (±0,3mm) με αμφίπλευρη επικάλυ-
ψη μελαμίνης, βάρους 120gr/m2, μεγάλης αντοχής στη φθορά, στη τριβή, σε γρατζου-
νίσματα, καψίματα και θερμότητα.. 

1.2  Περιμετρικά στα σόκορα της πινακίδας θα τοποθετηθεί πλαστικό προφίλ P.V.C. πάχους 3mm 
το οποίο επικολλάται επιμελώς (με ειδική κόλα, μη τοξική) στη μοριοσανίδα, με ειδικό μη-
χάνημα, ούτως ώστε να επιτυγχάνεται τέλεια εφαρμογή και να μην επιτρέπει την αποκόλ-
λησή του από τη μοριοσαυίδα. Οι ακμές του θα είναι στρογγυλεμένες και λειασμένες. 

1.3  Για την σύνδεση της γωνιακής πινακίδας εργασίας και προκειμένου το μικρό στέλεχος αυ-
τής υα τοποθετείται δεξιά ή αριστερά, προβλέπονται εμφυτευμένα μεταλλικά βϋσματα (3 
ανά πλευρά) και στο πάνω και στο κάτω μέρος αυτής. Μαζί με την πινακίδα, θα χορηγο-
ύνται και έξη (6) μπρούτζινες βίδες που θα καλύπτουν τις αντίστοιχες ελεύθερες οπές της 
επιφάνειας εργασίας. 

1.4  Πλαστικοί δακτύλιοι: Στην επιφάνεια της πινακϊδας, αριστερά και δεξιά, θα τοποθετηθο-
ύν σε κατάλληλες Θέσεις δύο (2) πλαστικοί δακτύλιοι (ραζέτες) για τη διέλευση όλων των 
καλωδίων που θα εξυπηρετούν τον χρήστη (καλώδια ηλεκτρικού, τηλεφώνου και 
ΗIΥ) θα είναι διαμέτρου 60mm περίπου, με 3110 περιστρεφόμενο καπάκι για τη 
ρύθμιση του ανοίγματος, ανάλογα με του αριθμό των διερχόμενων καλωδίων. 

2. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΟΔΙΑ 

Το κάθε πόδι αποτελείται από τα εξής στοιχεία: 

 Τη βάση στήριξης της πινακίδας εργασίας 
 Το κατακόρυφο στοιχείο 
 Το οριζόντιο πέλμα 
 

2.1  Η βάση στήριξης — σύνδεσμος με την επιφάνεια εργασίας είναι από μορφοποι-
ημέυο χαλυβδοέλασμα πάχους 2,5mm με κατάλληλο σχήμα για την στήριξη. Σχετικά με 
τη σύνδεση της βάσης στήριξης με τη γωνιακή πινακίδα εργασίας θα δίνεται η δυνατότη-



64 

τα τοποθέτησης "δεξιά" ή "αριστερά" του μικρού στελέχους της πινακίδας (βλέπε και παρ. 
2,1,3,). 

2.2  Το κατακόρυφο στοιχε ίο ταυ ποδιού θα ε ίναι από δ ιαμορφωμένο χαλυβδοέ-
λασμα, πάχους 2mm κατ ελάχιστο, θα έχει κατάλληλο σχήμα και ικανό χώρο για να επιτρέ-
πει την διέλευση των καλωδίων (ρεύματος, τηλεφώνου, Η/Υ). 

2.3  Το κάθε πόδι θα φέρει στην εξωτερική του πλευρά, καπάκι από μεταλλικό έλασμα, 
το οποίο θα «κουμπώνει» και θα κρύβει το κενό διέλευσης των καλωδίων. Η μορφή 
και το χρώμα ταυ καλύμματος αυτού πρέπει απαραιτήτως υα συνδυάζεται αισθητικά και 
να «δένει» με το σύνολο των ποδιών. 

2.4 Στη κάτω πλευρά του κατακόρυφου στοιχείου υπάρχει το οριζόντιο πέλμα κατασκευασμένο 
από χαλυβδοέλασμα πάχους 3mm, ενισχυμένο με χαλύβδινη πλάκα. Στο οριζόντιο πέλμα και 
στην επαφή του με το δάπεδο, τοποθετούνται 2 (δύο) ειδικοί ρεγουλατόροι ανά πέλμα 
από χάλυβα (κοχλίες -- οδηγοί) οι οποίοι θα εξασφαλίζουν τη σταθερότητα και οριζοντίω-
ση του γραφείου. Στο κάτω μέρος τους τοποθετείται κάλυμμα από ισχυρό πολυαμί-
διο. (Εύρος ρύθμισης ρεγουλατόρωυ 2-3cm).  

 Αντοχή σε βάρος : 100kg για κάθε μεταλλικό πόδι. 

 Προβλέπεται καλαίσθητη μεταλλική βάση για την τοποθέτηση της μονάδας του Η/Υ. Η 
μεταλλική αυτή βάση θα έχει τη δυνατότητα υα στηρίζεται στο εσωτερικό των μεταλλικών 
ποδιών, ή υα αναρτάται από την πινακίδα εργασίας είτε δεξιά είτε αριστερά, ανάλογα με 
τις ανάγκες και τις απαιτήσεις του χρήστη. 

3. ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΤΡΑΒΕΡΣΑ  

3.1  Η μεταλλική τραβέρσα θα είναι από χαλυβδοέλασμα, πάχους 1,5mm τουλάχιστον, 
θα είναι ειδικής διατομής με κατάλληλη εσωτερική διαμόρφωση, ούτως ώστε, μαζί με τα 
πόδια υα λειτουργούν σαν κανάλι για την εύκολη και ασφαλή διέλευση των καλωδίων. Η 
τραβέρσα θα έχει τη δυνατότητα εύκολης επίσης τοποθέτησης (σε εσοχή και προς το 
μέρας του χρήστη) λήψεων ηλεκτρικών παροχών και θα τοποθετηθούν : τρεις (3) πρίζες 
«σούκο», αρίστης ποιότητας, ενδεικτικού τύπου LEGRAND, της έγκρισης της Υπηρεσίας. Η 
μορφή και το χρώμα των πριζών πρέπει οπωσδήποτε υα συνδυάζεται αισθητικά και υα 
«δένει» με το σύνολο. Τα καλώδια σε όλη τη διαδρομή τους στο πόδι και στην οριζόντια 
τραβέρσα θα διέρχονται μέσα σε πλαστικό ηλεκτρολογικό σωλήνα «σπιράλ». (βλ. και 
§2.3.2.).  

3.2 Κανάλια καλωδιώσεων: Προβλέπονται τριπλά κανάλια για τη διέλευση των καλωδίων 
ηλεκτρικού, τηλεφώνου και Η/Υ (βλ. και §2.3.1). θα είναι ενσωματωμένα στα 
εσωτερικό των ποδιών και της οριζόντιας τραβέρσας που τα συνδέει (είσοδος των καλωδί-
ων από το κάτω μέρος των ποδιών). Στη θέση εισόδου των καλωδίων στο μεταλλικό 
σκελετό και για την ασφαλή διέλευση τους, θα τοποθετηθεί καλαίσθητος πλαστικός δακτύ-
λιος. Τα κανάλια καλωδιώσεων θα έχουν διατομή 50x16mm (συνολικά) και θα είναι από 
άκαυστο πλαστικό υλικό. Όπως προαναφέρεται στις προηγούμενες παραγράφους 
τα καλώδια θα έχουν δυνατότητα επισκέψεως τόσο στα πόδια, όσο και στην οριζόντια 
τραβέρσα. 

4. ΜΕΤΩΠΗ (ΠΟΔΙΑ)  

Η μετώπη (ποδιά) του γραφείου θα είναι από το ίδιο υλικό όπως και η πινακίδα εργασίας. Το πάχος 
της θα είναι 16mm. Περιμετρικά θα καλύπτεται με προφίλ P.V.C. πάχους 3mm (βλ. και §2.1.) Η 
μετώπη θα έχει ύψος 400mm. Τοποθετείται σε εσοχή 150mm περίπου από την έξω πλευρά της 
πινακίδας και το κενό μεταξύ τους θα είναι 50mm περίπου, μετρούμενο από την κάτω πλευρά 
της πινακίδας. Η στήριξή της στην πινακίδα εργασίας θα γίνει με ειδικά γωνιακά ελάσματα, με κα-
τάλληλη ενίσχυση της γωνίας, από διαμορφωμένο χαλυβδοέλασμα πάχους 3mm. Οποιαδήποτε 
άλλη μορφή στήριξης της μετώπης (π.χ. με ειδικά ελάσματα στήριξης-αποστάτες ή προβόλους με-
τώπης) γίνεται δεκτή, υπό την προϋπόθεση ότι θα εξασφαλίζεται η σταθερότητα και στιβαρότη-
τα της. 
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5. ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ  

5.1.  Οι εξωτερικές διαστάσεις της συρταριέρας είναι: 450x600mm και ύψος 720mm περίπου. Το 
κυρίως σώμα — κάσωμα της συρταριέρας (πλαϊνά, καπάκι, βάση, πλάτη) κατασκευάζε-
ται από μοριοσανίδα με επένδυση και από τις δύο πλευρές με μελαμίνη. Το πάχος της 
μελαμίνης θα είναι 0,14mm περίπου και ελάχιστο βάρος 120gr/m . Το συνολικό πάχος μορι-
οσανίδας μελαμίνης θα είναι 18mm. Τα χαρακτηριστικά της μοριοσανίδας και της μελαμίνης 
θα είναι τα ίδια, όπως αυτά περιγράφονται στην 2. 1. Τα σόκορα της συρταριέρας επεν-
δύονται με P.V.C. πάχους 3mm (βλ. §2.1.) 2,5.2. Στο κάτω μέρος της βάσης της τροχήλα-
της συρταριέρας τοποθετούνται 4 διπλοί τροχοί "caster" που θα εξασφαλίζουν την αθόρυβη 
κύλισή της. Οι τροχοί βιδώνονται πάνω σε τριγωνικούς τάκους (μορφής ορθογώνιου 
ισοσκελούς τριγώνου) πλευράς και πάχους καταλλήλου, ώστε τοποθετούμενοι εφαρμοστά 
με κόλλα και καρφιά ή βίδες στις 4 γωνίες της βάσης, να ρυθμίζουν το διάκενο μεταξύ 
του κάτω άκρου της «ποδιάς" της συρταριέρας και του δαπέδου. Κάθε τροχός βιδώνε-
ται με 4 φρεζάτες νοβοπανόβιδες ικανού πάχους και μήκους, ώστε να διαπερνά του 
τριγωνικό τάκο και να εισέρχεται στη βάση της 5110 συρταριέρας. H τοποθέτηση 
των τροχών θα είναι τέτοια, ώστε υα επιτρέπει την περιστροφική κίνησή τους. O κάθε τρο-
χός θα έχει αντοχή σε βάρος τουλάχιστον 50 kg. H επιλογή των τροχών θα γίνει από 
την Υπηρεσία μεταξύ δειγμάτων που θα προσκομιστούν από τον ανάδοχο. 

5.2  H σύνδεση όλων των μερών του κασώματος (πλαϊνά, καπάκι, βάση, πάτος) μεταξύ τους 
θα γίνει με καβύλιες (τουλάχιστον 3 ανά πλευρά) και κόλλα υψηλής αντοχής 1. rn τοξική, και 
2 μεταλλικές γωνίες 30130 ανά σύνδεση. 

5.3  Προβλέπονται 4 συρτάρια και μία μολυβοθήκη ανά συρταριέρα. Οι μετώπες (πρόσωπα) 
των συρταριών θα είναι από μοριοσαυίδα υψηλής πυκνότητας, επενδεδυμένη αμφίπλευ-
ρα με μελαμίνη, συνολικού πάχους 18mm και με τα ίδια ως άνω χαρακτηριστικά. Τα σό-
κορα των μετώπων επενδύονται με P.V.C. πάχους 3mm (βλ. §2.1.). Στις μετώπες των 
συρταριών και της μολυβοθήκης προβλέπεται χειρολαβή μεταλλική, έγχρωμη, διπλής 
στήριξης, που θα επιλεγεί από την Δ.Ε.Σ., μεταξύ δειγμάτων που θα προσκομίσει ο ανάδο-
χος. Στις μπροστινές πλευρές των πλαϊνών θα τοποθετηθεί ταινία με αφρώδες πλασ-
τικό ή άλλο αντίστοιχο υλικό, το οποία θα εξασφαλίζει το ομαλό και αθόρυβο κλείσι-
μο των συρταριών και παράλληλα θα στεγανοποιεί το εσωτερικό τους από τη σκόνη. 

5.4  Τα συρτάρια θα έχουν εσωτερικό ωφέλιμο ύψος 10cm τουλάχιστον. Το ύψος αυτό θα 
έχουν και τα πλαϊνά τοιχώματα. Το ύψος του οπίσθιου τοιχώματος θα είναι κατά 30 mm 
περίπου μεγαλύτερο των πλαϊνών για να εμποδίζει την ολίσθηση των χαρτιών στο πί-
σω μέρος όταν το συρτάρι θα είναι γεμάτο. Κατασκευάζονται από διαμορφωμένο χαλυβ-
δοέλασμα ψυχρής εξέλασης τύπου St1203, πάχους τουλάχιστον 0,8mm, βαμμένο ηλεκ-
τροστατικά με πούδρα. Οι μηχανισμοί κύλισης (γλυσιέρες), θα είναι μεταλλικοί, τηλεσκο-
πικοί, αθόρυβοι και θα επιτρέπουν την απρόσκοπτη λειτουργία σε συνεχή χρήση. H κατασ-
κευή τους θα είναι τέτοια που θα εμποδίζει τόσο την πλευρική όσο και την κάθετη μετα-
τόπιση του συρταριού και θα εξασφαλίζει την ασφάλιση του προεκτάματος. Προβλέπεται 
προστασία τους κατά της οξείδωσης. Οι γλυσιέρες πρέπει να έχουν αντοχή σε βάρος 
τουλάχιστον 40Kg σε οποιαδήποτε θέση του ανοίγματος (για τη μολυβοθήκη αντοχή 
σε βάρος 10Kg), και θα επιτρέπουν το άνοιγμα (εκτός κασώματος) του συρταριού, στο 
80% κατ' ελάχιστου του συνολικού τους μήκους. θα έχουν επίσης τη δυνατότητα για 
εύκολη αφαίρεση και επανατοποθέτηση των συρταριών. 

5.5  H μολυβοθήκη θα κατασκευαστεί από αντιστατική μορφοποιημένη πολυστερίνη ή άλλου 
είδους ανθεκτικό σκληρό πλαστικό (ενδεικτικές διαστάσεις: 30x30cm και βάθος 2cm) και θα 
έχει ειδικές θέσεις, περίπου 9, για την τοποθέτηση των μικροαντικειμένων και άλλων ειδών 
γραφικής ύλης. 

5.6  Ειδικά clip σε κάθε γλυσιέρα, θα ασφαλίζει τα συρτάρι όταν είναι κλειστό, για υα μην ανοί-
γει με την παραμικρή μετακίνηση. 

5.7  Κλειδαριά. Προβλέπεται περιστροφική, κυλινδρική κλειδαριά ασφαλείας από χυτοπρεσ-
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σαριστό κράμα alu, υψηλής αντοχής, με κλειδί ασφαλείας, επινικελωμένη, η οποία 
θα κλειδώνει όλα τα συρτάρια και την μολυβοθήκη, μέσω χαλύβδινης ράβδου. 

 

6. ΕΡΜΑΡΙΟ  

6.1.  Το ερμάριο έχει εξωτερικές διαστάσεις 800x450mm και συνολικό ύψος:750mm (± 
20mm οι ρεγουλατόροι). 

6.2.  Το καπάκι θα έχει διαστάσεις 800x600mm (βλ. επισυναπτόμενα σχέδια). Το καπάκι, η 
βάση και τα ράφια θα είναι από μοριοσανίδα υπενδεδυμένη αμφίπλευρα από μελα-
μίνη συνολικού πάχους 22mm (μοριοσανίδα και μελαμίνη θα έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά 
όπως πια πάνω περιγράφονται). Τα πλαϊνά και η πλάτη θα κατασκευάζονται από την ίδια ως 
άνω μοριοσανίδα με μελαμίνη, πάχους 18mm. Οι πόρτες θα είναι από μοριοσανίδα 
τύπου Ε1, πάχους 18mm και θα επενδυθούν αμφίπλευρα με μελαμίνη, περιμετρικά δε, 
από P.V.C. πάχους 3mm (βλ. §2.1). Όλα τα εμφανή σόκορα Του επίπλου θα έχουν επικολ-
λημένη ταινία P.V.C. πάχους 3mm και τα μη εμφανή, ταινία P.V.C. πάχους 1,5mm περί-
που (βλ. §2.1). Η συναρμολόγηση των τμημάτων του ερμαρίου θα γίνεται με καβίλιες και 
μεταλλικά βύσματα, φυράμια και βίδες φυραμιών. 

6.3. Στις πλαϊνές πλευρές του ερμαρίου και σε κατάλληλο ύψος προβλέπονται δύο μεταλλικές 
φωλιές για την τοποθέτηση μεταλλικών πυρών (Θα δίδονται με τη συσκευασία του γρα-
φείου) που θα υποστηρίζουν το ελεύθερο άκρο της μικρής πλευράς του γραφείου στη πε-
ρίπτωση που το ερμάριο θα τοποθετηθεί στην προέκταση αυτής της πλευράς. Αντίστοιχες 
μεταλλικές φωλιές θα υπάρχουν και στην μικρή πλευρά του γραφείου. 

6.4. Τα ράφια θα είναι κινητά (προβλέπονται 2 ράφια) και θα στηρίζονται σε μεταλλικά στηρίγματα 
— πύρους τα οποία θα εφαρμόζουν σε διαφορετικές θέσεις οι οποίες θα έχουν τοποθετηθεί 
σε όλο το ωφέλιμο ύψος στις εσωτερικές πλευρές των πλαϊνών. Οι πόρτες θα αναρτώνται 
με ειδικούς ρυθμιζόμενους μεταλλικούς μεντεσέδες (τύπου FERRARI) ελατηριωτούς, με κα-
τάλληλο μηχανισμό που θα επιτρέπει την ευθυγράμμιση της πόρτας με το κάσωμα του ερ-
μαρίου. Οι χειρολαβές των Θυρών θα είναι ίδιες όπως αυτές περιγράφονται στη 
συρταριέρα (βλ. §2.5.4.) 

6.5 Κλειδαριά: Στο δεξί φύλλο του ερμαρίου τοποθετείται χωνευτή κλειδαριά ασφαλείας, 
η οποία θα ασφαλίζει σε πύρους, στη βάση και το καπάκι. Στο αριστερό φύλλο τοποθετεί-
ται αρμοκάλυπτο (προφίλ P.V.C.) σε όλο το ύψος της εσωτερικής πλευράς για την στεγανο-
ποίηση (από σκόνη) του εσωτερικού του ερμαρίου και την απορρόφηση του Θορύβου κατά 
το κλείσιμο. 

6.6 Το ερμάριο στο κάτω μέρος της βάσης θα έχει 4 ρεγουλατόρους οι οποίοι θα εξασφαλίζουν 
καλή και σωστή σταθερότητα και οριζοντίωση του επίπλου. Εύρος ρύθμισης ρεγουλατόρου 2-
3cm. (βλ. §2.2.3.). Ο κάθε ρεγουλατόρος θα βιδώνεται σε διαμορφωμένο χαλυβδοέ-
λασμα με εμφυτευμένο βύσμα της κάτω επιφάνειας της βάσης του ερμαρίου. Η ρύθμιση 
των ρεγουλατόρων πρέπει υα είναι εύκολη και θα γίνεται εσωτερικά του ερμαρίου. 

7. ΒΑΦΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ  

Όλα τα μεταλλικά στοιχεία του γραφείου θα βαφούυ με ηλεκτροστατική βαφή  φούρνου με 
ομοιόμορφο και άριστο φινίρισμα και αντοχή στα χαράγματα. 

7.1 Προεργασία 

Θα γίνει απολίπανση και αποξείδωση με βάπτισμα ή ραντισμό με απολιπαντικό και αποξειδω-
τικό υγρό. Αν οι οξειδώσεις είναι σε μεγάλη έκταση θα απομακρυνθούν με τρίψιμο των 
επιφανειών, μετά δε από κάθε φάση πρέπει να ακολουθεί πλύσιμο με νερό. Μετά την αποξείδω-
ση επιβάλλεται το βάπτισμα των μεταλλικών μερών, σε αλκαλικό διάλυμα ΡΗ=7-9 για την 
εξουδετέρωση των όξινων συστατικών του διαλύματος αποξείδωσης. 

7.2 Φωσφάτωση 
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Μετά την παραπάνω προεργασία θα γίνει φωσφάτωση με βάπτισμα ή ράντισμα σε φωσφατικό 
διάλυμα ικανό υα εναποθέσει σε κάβε τετραγωνικό μέτρο μεταλλικής επιφάνειας τρία 
γραμμάρια φωσφορικού σιδήρου. Η εναπόθεση αυτή πρέπει απαραίτητα να γίνει σε ολόκληρη 
την επιφάνεια. Την επεξεργασία αυτή πρέπει υα ακολουθήσει σταθεροποίηση του παραπάνω υ-
ποστρώματος με κάποιο άλας χρωμίου. Η φωσφάτωση και η σταθεροποίηση μπορεί υα 
γίνουν και μαζί αν χρησιμοποιηθεί διάλυμα wash primer. 

7.3 Βαφή 

Μετά το στέγνωμα των μεταλλικών επιφανειών για χρονικό διάστημα ικανό για την σταθεροπο-
ίηση των υποστρωμάτων και εξάτμιση των διαλυτικών υγρών, όχι όμως υπερβολικό ώστε υα κα-
λυφθεί το υπόστρωμα με υγρασία, ακολουθεί η ηλεκτροστατική βαφή.  
Η βαφή πρέπει υα γίνεται σε συνθήκες που εξασφαλίζουν ομοιόμορφο επίστρωμα (πυκ-
νότητα χρώματος, πίεση αέρα, ταχύτητα βαφής κλπ). 
Ο χρωματισμός των μεταλλικών επιφανειών θα γίνει με πούδρα αρίστης ποιότητας. 
Το χρώμα πρέπει υα : 
α) Παρέχει προστασία κατά της οξείδωσης του μετάλλου. 
β) Έχει καλυπτικότητα. 
γ) Είναι ομοιόμορφο σε όλη την βαμμένη επιφάνεια χωρίς ελαττώματα σταγόνων ή κοκκί-
ων. 
δ) 'Εχει ελαστικότητα και επιφανειακή σκληρότητα. 

7.4. Ψήσιμο 

Μετά την βαφή, τα μεταλλικά μέρη μπαίνουν σε φούρνο όπου παραμένουν για αρκετό χρόνο σε 
θερμοκρασία που κυμαίνεται από 180 έως 220°C. 

Τα στοιχεία: Χρόνος, θερμοκρασία εξαρτώνται από την σύνθεση ταυ υλικού  

βαφής. 

Η εσωτερική κατανομή της Θερμοκρασίας μέσα στο φούρνο πρέπει υα είναι ομοιόμορφη, 
ελεγχόμενη με Θερμόμετρα και οπωσδήποτε μεγαλύτερη των 180°C. 

8 .  Χ Ρ Ω Μ Α Τ Α  

Τα χρώματα των μεταλλικών μερών ταυ γραφείου θα είναι αρίστης ποιότητας και ΜΗ ΤΟΞΙΚΑ. 

8.1. H απόχρωση και η υφή της μελαμίνης των διαφόρων στοιχείων καθώς και των μεταλλικών 
επιφανειών θα είναι της απόλυτης επιλογής της Δ.Ε.Σ. και θα γίνεται βάσει δειγματολογίων από 
αυτά που κυκλοφορούν στην αγορά τα οποία θα προσκομίσει ο προμηθευτής. Οι τελικές ε-
πιφάνειες θα είναι αντιθαμβωτικές, δεν θα επιτρέπουν τη  συσσώρευση σκόνης κ.λ.π. και 
θα είναι εύκολες στο καθάρισμα με τα συνήθη υλικά του εμπορίου, χωρίς να προξενείται βλάβη 
στις επιφάνειες. 

8.2 Τα χρώματα των προφίλ από P.V.C. θα είναι τα ίδια με αυτά της μελαμίνης. 

8.3 ΓΡΑΦΕΙΟ:         

-Για τον μεταλλικό σκελετό: Το Nο 7043 ενδεικτικού τύπου χρωματολογίου RAL 

-Για την πινακίδα εργασίας: Το Νο 440 ενδεικτικού τύπουχρωματολογίου SHELMAN ή  

Το Νο 179 ενδεικτικού τύπου χρωματολογίου ΒΑΛΚΑΝ 

-Για την μετώπη (ποδιά): Το Νο 740 ενδεικτικού τύπουχρωματολογίου SHELMAN ή  

Το Νο 161 ενδικτικού τύπου χρωματολογίου ΒΑΛΚΑΝ 

8.4 ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ:      

-Για όλο το κυρίως σώμα: Το Νο 740 ενδεικτικού τύπου χρωματολογίου SHELMAN ή  

Το Νο 161 ενδεικτικού τύπου χρωματολογίου ΒΑΛΚΑΝ 

-Για τις μετώπες των συρταριών: Το Νο 440 ενδεικτικού τύπου χρωματολογίου SHELMAN ή  
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Το Νο 179 ενδεικτικού τύπου χρωματολογίου ΒΑΛΚΑΝ 

8.5 ΕΡΜΑΡΙΟ: 

-Για όλο το σώμα (πλην καπακιού): Το Νο 740 ενδεικτικού τύπου χρωματολογίου SHELMAN ή 

Το Νο 161 ενδεικτικού τύπου χρωματολογϊου ΒΑΛΚΑΝ 

-Καπάκι: Το Νο 440 ενδεικτικού τύπου χρωματολογίου SHELMAN ή  

Το Νο 179 ενδεικτικού τύπου χρωματολογίου ΒΑΛΚΑΝ 

-Πόρτες ερμαρίου: Όπως καπάκι 

Σημ 1: Σημειώνεται ότι οι παραπάνω αριθμοί χρωματολογίων (RAL, SHELMAN ή ΒΑΠΚΑΝ κλπ) 
αναφέρονται σε επιθυμητές αποχρώσεις χρωμάτων και σε καμία περίπτωση δεν προσδιορί-
ζουν οποιοδήποτε υλικό ή οποιαδήποτε ποιότητα υλικού. 

Σημ 2. Για τα εσωτερικά (μη εμφανή) ράφια του ερμαρίου είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί με-
λαμίνη λευκής απόχρωσης ή μελαμίνη ιδίας απόχρωσης με αυτήν του κυρίως σώματος. 

4.5.  Για λόγους αισθητικούς ή για την εύρυθμη λειτουργικότητα των γραφείων στους χώρους 
του σχολείου η Υπηρεσία δύναται υα προσδιορίσει άλλα χρώματα, μετά από εντολή της 
Δ.E.Σ. είτε στην αρχή της προμήθειας (με την υπογραφή της σύμβασης) είτε κατά την 
διάρκεια των τμηματικών παραδόσεων (εφόσον στην δεύτερη περίπτωση το αποδέχεται 
ο προμηθευτής). 

 

9 .  Σ Υ Σ Κ Ε Υ Α Σ Ι Α  

9.1  Τα γραφεία θα είναι λυόμενα. Τόσο τα στοιχεία του γραφείου τα οποία θα τυλίγονται 
σε χαρτί οντουλέ ή πλαστικό γκοφρέ (αεροπλάστ) όσα και η συρταριέρα και το ερ-
μάριο θα συσκευάζονται σε χαρτοκιβώτια από χαρτί βάρους 430 gr/m2 με διπλή ε-
νίσχυση στις γωνίες. Εσωτερικά θα τοποθετηθεί φελιζόλ, πάχους 2cm το οποίο θα 
προστατεύει όλες τις πλευρές των στοιχείων, της συρταριέρας και του ερμαρίου . 

9.2  Κάθε χαρτοκιβώτιο θα έχει ένδειξη σχετική με το περιεχόμενό του. Επίσης, με ευκρινή 
γράμματα, σε κάθε χαρτοκιβώτιο, θα αναφέρονται τα πλήρη στοιχεία της Διακήρυξης, ήτοι:  

 O τίτλος της Εταιρείας  

  O αριθμός της Διακήρυξης 

  H επωνυμία τον προμηθευτή. 

9.3  Για την εύκολη μεταφορά τους τα επί μέρους στοιχεία του γραφείου θα τοποθε-
τούνται, σε αριθμό αναλόγως του μεγέθους και του βάρους τους, σε ξύλινες παλέτες, 
θα δένονται με πλαστικό τσέρκι και θα τυλίγονται με σελοφάν. 
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ΕΙΔΟΣ: ΚΑΘΙΣΜΑ ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ 
ΚΩΔΙΚΟΣ: 39111000-3 

 

ΓΕΝΙΚΑ  

Το κοινό κάθισμα ταπετσαρίας αποτελείται από: 
1. Το μεταλλικό τμήμα (σωληνωτός σκελετός) τετραγωνικής διατομής 
2. Το ξύλινο τμήμα με επένδυση ταπετσαρίας (έδρα – πλάτη) 
Το επισυναπτόμενο σχέδιο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της προδιαγραφής αυτής. 

Το περιγραφόμενο κάθισμα είναι σταθερού τύπου και έχει τις παρακάτω γενικές εξωτερικές 
διαστάσεις: 

Συνολικό ύψος≈ 850mm 
Ύψος έδρας≈ 480mm 
Πλάτος≈ 420mm 
Βάθος≈ 420mm 
 

ΤΕΧΝΙΚΑ  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

1. ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 

Κατασκευάζεται από χαλυβδοσωλήνες τετραγωνικής διατομής αφανούς και συνεχούς 
ηλεκτροσυγκολλητής ραφής και αποτελείται από τα παρακάτω κομμάτια. 

1.1  Τρία κομμάτια χαλυβδοσωλήνων διατομής 25x25x1,25mm ηλεκτροσυγκολούμενα μεταξύ 
τους σε σχήμα Π που αποτελούν τα πίσω πόδια και τη βάση στήριξης της ράχης. Διαστάσε-
ις εξωτερικές του πλαισίου: ύψος 830mm, πλάτος 400mm. Το σωληνωτό πλαίσιο και σε 
ύψος 480mm από τη βάση του,  κάμπτεται με απόκλιση από την καθετότητα 60mm, δί-
νοντας με αυτόν τον τρόπο κλίση της ράχης του καθίσματος. 

1.2  Τρία κομμάτια χαλυβδοσωλήνων διατομής 25x25x1,25mm ηλεκτροσυγκολούμενα μεταξύ 
τους σε σχήμα Π που αποτελούν τα εμπρός πόδια του καθίσματος, με διαστάσεις πλαισίου 
εξωτερικές: ύψος 420mm, πλάτος 400mm. 

1.3  Τα δύο πλαίσια σχήματος Π ενώνονται μεταξύ τους με δύο τραβέρσες (σε ορθή γωνία) δι-
ατομής 21x21x1,5mm και μήκους 400mm. Στο πίσω μέρος τοποθετείται τραβέρσα ίδιας ως 
άνω διατομής και μήκους 350mm, όπως φαίνεται στο επισυναπτόμενο σχέδιο. Οι τρεις (3) 
αυτές τραβέρσες, σε συνδυασμό με το πάνω μέρος του μικρού πλαισίου, αποτελούν τη 
βάση στήριξης της έδρας του καθίσματος. 

1.4  Τρία κομμάτια χαλυβδοσωλήνων δύο πλευρικά και ένα στη μέση τετραγωνικής διατομής 
21x21x1,5mm, αποτελούν τις συνδετικές τραβέρσες της βάσης του καθίσματος. Οι συνδε-
τικές αυτές τραβέρσες ηλεκτροσυγκολλούνται στα πόδια σε ύψος 110mm από το δάπεδο 
για να  εξασφαλίσουν την ακαμψία των ποδιών. Οι σιδηροσωλήνες  θα συνδεθούν μεταξύ 
τους με ηλεκτροσυγκόλληση σε όλη την επιφάνεια επαφής τους με έντεχνη και ομοιόμορ-
φη ραφή. Οι κολλήσεις θα σφυρηλατηθούν για να αφαιρεθούν τα οξείδια και θα λειανθούν 
έντεχνα με τροχό. Εάν οι κολλήσεις γίνουν με αργκόν (συρματοκόλληση) τότε θα δοθεί ι-
διαίτερη προσοχή στα υπολείμματα των συρμάτων τα οποία πρέπει επιμελώς να αφαιρούν-
ται και μετά οι κολλήσεις θα λειαίνονται. 

1.5  Οι άκρες των ποδιών θα έχουν πλαστικά πέλματα χρώματος μαύρου από σκληρό P.V.C. Τα 
πλαστικά πέλματα θα είναι ανθεκτικά σε καταπονήσεις και θα εφαρμόζουν πλήρως στους 
σιδηροσωλήνες των ποδιών. 
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2. ΞΥΛΙΝΟ ΤΜΗΜΑ ΜΕ ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑ  

Αυτό αποτελείται από : 1) Έδρα καθίσματος, 2) Πλάτη καθίσματος. 
Διαστάσεις έδρας καθίσματος: 
πλάτος 420mm, βάθος 420mm, πάχος 62mm. 
Διαστάσεις πλάτης καθίσματος: 
πλάτος 420mm, ύψος 300mm, πάχος 42mm. 

2.1 Έδρα καθίσματος 

Κατασκευάζεται από ενιαίο φύλλο κόντρα πλακέ οξιάς, πάχους 12mm (±5%) στην πάνω 
επιφάνεια του οποίου συγκολλάται στρώμα αφρώδους πλαστικού ελάχιστου βάρους 40Kg/m3, 
πάχους 50mm με επικάλυψη πλαστικού δέρματος άριστης ποιότητας, πάχους 1,2mm 
τουλάχιστον, σε απόχρωση της επιλογής της Υπηρεσίας. Το κόντρα πλακέ έχει τέσσερις τρύπες 
εξαερισμού, η δε στερέωσή του πλαστικού δέρματος στην κάτω επιφάνεια της έδρας θα γίνει με 
συνεχή ραφή από συνδετήρες άριστης ποιότητας και σε απόσταση τουλάχιστον 30mm από τις 
ακμές του κόντρα πλακέ. Το υπόλοιπο της κάτω επιφάνειας καλύπτεται με ανθεκτικό ύφασμα 
τύπου «μούλι» (25-30 ίνες ανά cm2) καλά τεντωμένου και στερεωμένου στην επιφάνεια του 
κόντρα πλακέ αφού αναδιπλωθεί περιμετρικά με συνδετήρες συνεχούς ραφής. 

Η σύνδεση του πλαστικού δέρματος της έδρας σε όλες τις συνδετήριες ακμές θα γίνει με 
ανθεκτική κλωστή. Προβλέπεται έντεχνη εσωτερική ραφή, διπλά γυρισμένη προς τα μέσα. Θα 
υπάρχει επίσης πρόσθετη ενίσχυση με αναδιπλωμένο τεμάχιο από το ίδιο υλικό, το οποίο 
εσωτερικά θα έχει «φυτίλι» από P.V.C. Φ 0,4 mm.  

Η σύνδεση της έδρας με το σωληνωτό σκελετό θα γίνει με έξι (6) επιχρωμιωμένες λαμαρινόβιδες 
διαμέτρου 5mm φρεζάτης κεφαλής μορφής φακής. 

Οι 4 γωνίες του κόντρα πλακέ της έδρας θα καλύπτονται έντεχνα με πρόσθετο ενισχυτικό 
κατάλληλο υλικό, ώστε να αποφεύγεται η πρόωρη φθορά. 

2.2 Πλάτη καθίσματος 

Κατασκευάζεται από το ίδιο με την έδρα κόντρα πλακέ στην μπροστινή δε επιφάνεια αυτού 
συγκολλάται στρώμα αφρώδους πλαστικού με ελάχιστο βάρος 35Kg/m3 και πάχους 30mm με 
επικάλυψη και των δύο πλευρών με το ίδιο όπως παραπάνω πλαστικό δέρμα. 

Η σύνδεση αυτού στις συνδετήριες ακμές θα γίνει όπως ακριβώς και στην έδρα. Η σύνδεση της 
πλάτης με το σωληνωτό σκελετό θα γίνει με έξι (6) λαμαρινόβιδες. 

Οι 4 γωνίες του κόντρα πλακέ της πλάτης θα καλύπτονται έντεχνα με πρόσθετο ενισχυτικό 
κατάλληλο υλικό, ώστε να αποφεύγεται η πρόωρη φθορά. 

3. ΒΑΦΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ 

3.1 Προεργασία 

Θα γίνει απολίπανση και αποξείδωση με βάπτισμα και ραντισμό με απολιπαντικό και αποξειδωτικό 
υγρό. Αν οι οξειδώσεις είναι σε μεγάλη έκταση θα απομακρυνθούν με τρίψιμο των επιφανειών, 
μετά δε από κάθε φάση πρέπει να ακολουθεί πλύσιμο με νερό. 

Μετά την αποξείδωση επιβάλλεται το βάπτισμα των μεταλλικών μερών σε αλκαλικό διάλυμα 
PH=7-9 για την εξουδετέρωση των όξινων συστατικών του διαλύματος αποξείδωσης. 

3.2 Φωσφάτωση 

Μετά την παραπάνω προεργασία θα γίνει φωσφάτωση με βάπτισμα ή ραντισμό σε φωσφατικό 
διάλυμα ικανό να εναποθέσει σε κάθε τετραγωνικό μέτρο μεταλλικής επιφάνειας σε τρία 
γραμμάρια φωσφορικού σιδήρου. 

Η εναπόθεση αυτή πρέπει απαραίτητα να γίνει σε ολόκληρη την επιφάνεια. Την επεξεργασία 
αυτή θα ακολουθήσει σταθεροποίηση του παραπάνω υποστρώματος με κάποιο άλας χρωμίου. 

Η φωσφάτωση και η σταθεροποίηση μπορεί να γίνουν και μαζί, αν χρησιμοποιηθεί διάλυμα 
WASH PRIMER. 
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4. Βαφή 

Μετά το στέγνωμα των μεταλλικών επιφανειών για χρονικό διάστημα ικανό για την 
σταθεροποίηση των υποστρωμάτων και εξάτμιση των διαλυτικών υγρών όχι όμως υπερβολικό 
ώστε να καλυφθεί το υπόστρωμα με υγρασία, ακολουθεί η ηλεκτροστατική βαφή. 

Η βαφή πρέπει να γίνεται σε συνθήκες που εξασφαλίζουν ομοιόμορφο επίστρωμα (πυκνότητα 
χρώματος, πίεση αέρα, ταχύτητα βαφής κ.λ.π.). Ο χρωματισμός των επιφανειών θα γίνει με 
χρώμα πούδρας άριστης ποιότητας (ηλεκτροστατική βαφή πούδρας). 

Το χρώμα πρέπει να : 

α)Παρέχει προστασία κατά της οξείδωσης του μετάλλου. 

β)Έχει καλυπτικότητα. 

γ)Είναι ομοιόμορφο σε όλη την βαμμένη επιφάνεια, χωρίς ελαττώματα  σταγόνων ή κόκκων. 

δ)Έχει ελαστικότητα και επιφανειακή σκληρότητα. 

5. Ψήσιμο 

Μετά την βαφή, τα μεταλλικά μέρη μπαίνουν σε φούρνο όπου παραμένουν για αρκετό χρόνο σε 
θερμοκρασία που κυμαίνεται από 180 έως 220οC. 
Τα στοιχεία : Χρόνος, θερμοκρασία εξαρτώνται από την σύνθεση του υλικού βαφής. 
Η εσωτερική κατανομή της θερμοκρασίας μέσα στο φούρνο πρέπει να είναι ομοιόμορφη, 
ελεγχόμενη με θερμόμετρα και οπωσδήποτε μεγαλύτερη των 180οC. 

6.  ΧΡΩΜΑΤΑ  

6.1  Για το μεταλλικό σκελετό, η απόχρωση θα είναι το Νο 7043 ενδεικτικού   τύπου χρωματο-
λογίου RAL 

6.2  Για το πλαστικό δέρμα της έδρας και της πλάτης η απόχρωση θα είναι: το Νο 49 ενδεικτι-
κού τύπου χρωματολογίου της NEOPLASTIK. 

6.3  Σημειώνεται ότι οι παραπάνω αριθμοί χρωματολογίου RAL, NEOPLASTIK αναφέρονται σε 
επιθυμητή απόχρωση χρωμάτων και σε καμία περίπτωση δεν προσδιορίζουν οποιοδήποτε 
υλικό ή οποιαδήποτε ποιότητα υλικού.  

6.4  Για λόγους αισθητικούς ή για την εύρυθμο λειτουργικότητα των καθισμάτων στους χώρους 
του σχολείου η Διευθύνουσα Υπηρεσία δύναται να προσδιορίσει άλλα χρώματα σε συνερ-
γασία με τον Μελετητή του Έργου. 
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ΣΧΕΔΙΟ: 
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ΚΑΘΙΣΜΑ ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 
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ΕΙΔΟΣ: ΚΑΘΙΣΜΑ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ 
ΚΩΔΙΚΟΣ: 39111000-4 

 

ΓΕΝΙΚΑ  

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 
Πλάτος έδρας :α = 48cm  
Βάθος έδρας :β = 48cm  
Πλάτος πλάτης :ε = 40cm  
Ύψος πλάτης :γ = 40cm  
Διάμετρος βάσης :    δ = 60cm τουλάχιστον 
Ύψος έδρας από έδαφος:ζ = 45cm 
Δυνατότητα ανύψωσης :       10cm τουλάχιστον 
 

ΤΕΧΝΙΚΑ  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  
 

1. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ 

α). Να είναι περιστρεφόμενο. 
β). Να έχει μηχανισμό ρύθμισης του ύψους έδρας. 
γ). Να έχει μηχανισμό ρύθμισης του ύψους της πλάτης και της σχετικής απόστασής της ως προς 
την έδρα του καθίσματος. 

2. ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ 

Βάση πέντε ακτίνων (διάμετρος βάσης δ=60cm τουλάχιστον). 
Άξονας καθίσματος – μηχανισμός ρύθμισης του ύψους της έδρας. 
Τροχοί. 
Έδρα καθίσματος ρυθμιζόμενου ύψους 
Πλάτη καθίσματος ρυθμιζόμενη ως προς τους δύο κάθετους άξονες. 
Μπράτσα έδρας. 

3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ 

5.1 ΒΑΣΗ ΠΕΝΤΕ ΑΚΤΙΝΩΝ 

    Η βάση είναι πεντακτινωτή διαμέτρου δ=60cm τουλάχιστον και να αντέχει         
    σε βάρος μεγαλύτερο των 500kg. 
    Οι ακτίνες κατασκευάζονται μ’ έναν από τους παρακάτω τρόπους: 

I.Από λαμαρίνα DKP πάχους 2mm, με εσωτερική ηλεκτροσυγκόλληση στον κορμό βάσης. Η 
βάση στην περίπτωση αυτή θα επιχρωμιωθεί και θα τοποθετηθεί ειδικό κάλυμμα για 
την κάλυψη των ατελειών. 

II.Από χαλύβδινο στραντζαριστό σκελετό, διαστάσεων τουλάχιστον 30x20x1,25mm ηλεκτρο-
συγκολλημένο στον κορμό της βάσης και επικαλυμμένο με σκληρή, χυτή πολυουρεθά-
νη ή πολυαμίδιο χρώματος μαύρου. 

III.Από υαλοενισχυμένο (20%) πολυαμίδιο. 

5.2 ΑΞΟΝΑΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΥΨΟΥΣ 

 Ο άξονας του καθίσματος θα κατασκευαστεί από χαλυβδοσωλήνα χωρίς ραφή, (τούμπο), 
πάχους τουλάχιστον 2mm κατάλληλης διαμέτρου. Ο άξονας του καθίσματος θα επεξερ-
γαστεί εσωτερικά ώστε να είναι λείος. 

 Μέσα στον άξονα του καθίσματος θα υπάρχει το αμορτισέρ στο πάνω άκρο του οποίου 
θα στηριχθεί η μεταλλική πλάκα στερέωσης της έδρας του καθίσματος. 

 Το αμορτισέρ του καθίσματος θα είναι ασφαλείας πεπιεσμένου ειδικού αερίου η δε διαδ-
ρομή του αμορτισέρ θα είναι 10cm τουλάχιστον. Με τη βοήθεια του αμορτισέρ επιτυγχά-
νεται η ρύθμιση του ύψους της έδρας του καθίσματος. Το αμορτισέρ στο κάτω μέρος θα 

± 5% 
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φέρει ελατήριο για απορρόφηση των κραδασμών και μηχανισμό στερέωσης στην πεντακ-
τινωτή βάση του καθίσματος. 

 Ο άξονας θα περιβάλλεται από διακοσμητική πλαστική φυσούνα μαύρου χρώματος ή 
από τρεις τηλεσκοπικούς διακοσμητικούς δακτύλιους. 

5.3 ΤΡΟΧΟΙ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ 

 Θα είναι δίδυμοι, ασφαλείας, από πολυαμίδιο και θα κουμπώνουν με πείρο μεταλλικό στις 
ακτίνες της βάσης. 

 Κάθε τροχός θα έχει αντοχή σε βάρος 60Kg τουλάχιστον. (Η αντοχή σε βάρος θα επιβε-
βαιώνεται από τα αυθεντικά prospectus της εταιρίας). 

5.4 ΕΔΡΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ 

 Οι εξωτερικές διαστάσεις της έδρας θα είναι περίπου 48x48cm. 
 Ο σκελετός της έδρας θα είναι από κόντρα πλακέ οξιάς ή θαλάσσης μορφοποιημένο ανα-

τομικά με βαθούλωμα σε υδραυλική πρέσα, πάχους 10mm. Οι γωνιές της ξύλινης έδρας 
θα είναι καμπύλες. 
Πάνω στον ξύλινο σκελετό της έδρας θα επικολληθεί μαξιλάρι από διογκωμένη 
πολυουρεθάνη, πυκνότητας 40Kg/m3 και πάχους περίπου 4cm που έχει ίδιες διαστάσεις 
με το σκελετό. 

Η έδρα θα επενδυθεί με ταπετσαρία από ύφασμα πυκνής ύφανσης ακριλικό (70%) και 
βαμβάκι (30%) ανθεκτικό σε φωτιά και τριβή. 

Η ταπετσαρία θα στερεωθεί στην πίσω πλευρά του σκελετού της έδρας με καρφωτικούς 
συνδετήρες (δίκαρφα). 

 Ο σκελετός της έδρας θα επικαλυφθεί από την πίσω πλευρά με πλαστικό διακοσμητικό 
κάλυμμα. 

 Η έδρα του καθίσματος στερεώνεται με την μεταλλική πλάκα του άξονα της βάσης με 4 
βίδες Μ6 κατάλληλου μήκους. 

 Η απόχρωση της ταπετσαρίας θα καθοριστεί από την Διευθύνουσα Υπηρεσία σε συνερ-
γασία με τον Μελετητή του έργου. 

5.5 ΠΛΑΤΗ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ  

 Οι διαστάσεις της πλάτης του καθίσματος θα είναι 40x40cm περίπου και θα είναι εργονο-
μικής μορφής. 
Ο σκελετός της πλάτης του καθίσματος θα είναι κατασκευασμένος από προπυλένιο με 
νευρώσεις, υψηλής αντοχής προς αποφυγή ρωγμών μετά από παρατεταμένη χρήση. H 
επένδυση της πλάτης θα γίνει με αφρώδη πολυουρεθάνη. Η επένδυση της 
πολυουρεθάνης θα γίνει με ύφασμα υψηλής αντοχής, δύσφλεκτο, όπως και της έδρας. Τα 
υφάσματα στερεώνονται περιμετρικά στους σκελετούς με καρφωτικούς συνδέσμους. Από 
την πίσω πλευρά της πλάτης θα υπάρχει καλύπτρα από πολυπροπυλένιο υψηλής αντοχής 
στην κρούση. 

 Το ύψος της πλάτης από την έδρα του καθίσματος καθώς και η σχετική θέση μεταξύ έδ-
ρας και πλάτης θα είναι ρυθμιζόμενη. Η πλάτη δηλαδή θα είναι ρυθμιζόμενη κάθετα και 
οριζόντια. Επίσης η γωνία που σχηματίζεται από την έδρα και πλάτη είναι ρυθμιζόμενη. 

 Ο μεταλλικός βραχίονας στερέωσης της πλάτης περιβάλλεται από πλαστική μαύρη φυσο-
ύνα. 

5.6 ΜΠΡΑΤΣΑ ΕΔΡΑΣ 

Τα μπράτσα θα είναι κλειστού σχήματος και μορφής. 

Συνδέονται με το κάθισμα (έδρα) και στηρίζονται στην μεταλλική πλάκα του άξονα της βάσης 
που βρίσκεται στο κάτω μέρος της έδρας με τρεις (3) τουλάχιστον βίδες που θα εξασφαλίσουν 
την σταθερή στήριξή τους. 

Έχουν στηρίγματα από μασίφ χάλυβα, βαμμένα με ηλεκτροστατική βαφή. 

Τα μπράτσα είναι κατασκευασμένα από χαλύβδινο σκελετό μασίφ, και είναι επενδεδυμένα εξ 
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ολοκλήρου με ημίσκληρη πολυουρεθάνη, τύπου INTEGRAL, χρώματος μαύρου, μορφοποιημένη 
σε κατάλληλο καλούπι. 

6.  ΒΑΦΗ  

Τα μεταλλικά μέρη του καθίσματος μετά από κατάλληλη προεργασία απολίπανσης και 
φωσφάτωσης, θα βαφούν με ηλεκτροστατική βαφή σε απόχρωση που θα καθοριστεί από την 
Διευθύνουσα Υπηρεσία σε συνεργασία με τον Μελετητή του έργου. 

 
ΚΑΘΙΣΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ            

 
 

 

ΕΙΔΟΣ: ΝΤΟΥΛΑΠΑ (ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ) ΞΥΛΙΝΗ 
ΚΩΔΙΚΟΣ: 39122000-3 

 

ΓΕΝΙΚΑ  

Οι προς προμήθεια αρχειοθήκες θα είναι ξύλινης κατασκευής, συναρμολογούμενες (για εύκολη 
μεταφορά και παράδοση), στιβαρές, καλαίσθητες,  λειτουργικές και ανθεκτικής κατασκευής. 
Η όλη κατασκευή θα γίνεται σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της τεχνικής. 
 

ΤΕΧΝΙΚΑ  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

1. Οι εξωτερικές διαστάσεις της αρχειοθήκης θα είναι: 1200 Χ 450mm και ύψος 1750mm.  

2. Το κυρίως σώμα της αρχειοθήκης αποτελείται από τα εξής μέρη: 

-τα πλαϊνά  
-τη βάση  
-την οροφή (καπάκι)  
-την πλάτη 
-τα ράφια ( δύο σταθερά και έξι κινητά) (βλ. σχέδιο) 

Επίσης, θα έχει: 

-δύο συρόμενα ντουλαπόφυλλα από μοριοσανίδα με επένδυση μελαμίνης 
-ένα κατακόρυφο χώρισμα στο κέντρο της αρχειοθήκης 

2.3. Όλα τα παραπάνω ξύλινα στοιχεία θα κατασκευαστούν από μοριοσανίδα τύπου Ρ2 βάσει 
της ΕΝ 312:2011 ή όπως εκάστοτε ισχύει, κλάσης Ε1, τριών στρώσεων όπως και ρητά 
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προσδιορίζεται στην ΚΥΑ Ζ3-5430/22-4-2009 (ΦΕΚ 746/22-4-2009) όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει με την ΚΥΑ 23-7835/11Η μοριοσανίδα θα έχει αμφίπλευρη 
επικάλυψη μελαμίνης. Ως προς τα χαρακτηριστικά των επιφανειών, των αμφίπλευρων 
επικαλυμμένων με μελαμίνη μοριοσανίδων, οφείλουν να προσδιορίζονται βάση των 
σχετικών Ευρωπαϊκών Κανονισμών ΕΝ 14322:2005, ΕΝ 14323:2005 και ΕΝ 438-2:2005 ή 
όπως εκάστοτε ισχύουν. Πιο συγκεκριμένα ως προς την αντοχή στη τριβή τα υλικά 
οφείλουν να είναι τουλάχιστον κατηγορίας 2, ως προς την αντοχή των επιφανειών στη 
χάραξη τουλάχιστον κατηγορίας ≥2Nt, ως προς την αντοχή του υλικού σε κάψιμο από 
τσιγάρο τουλάχιστον κατηγορίας rating 3 και τέλος ως προς την αντοχή των επιφανειών 
στη φθορά από την χρήση χημικών κατηγορίας rating 4. 

3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

3.1. ΚΥΡΙΩΣ ΣΩΜΑ  

3.1.1.  Πλαϊνά 

Οι πλαϊνές επιφάνειες της αρχειοθήκης θα κατασκευαστούν από μοριοσανίδα με 
αμφίπλευρη επικάλυψη έγχρωμης μελαμίνης. Το ονομαστικό πάχος μοριοσανίδας – 
μελαμίνης θα είναι 25 mm. Τα χαρακτηριστικά της μοριοσανίδας και της μελαμίνης θα 
είναι τα ίδια, όπως αυτά περιγράφονται στην § 2.3. 
Τα πλαϊνά, στην εσωτερική τους πλευρά, θα φέρουν διπλή διάτρηση ανά 32 mm για την 
μετατόπιση και σταθεροποίηση των ραφιών (βλ. και § 4.1). 
Στο κάτω μέρος τους τα πλαϊνά θα έχουν 4 πέλματα, τα οποία θα φέρουν ρεγουλατόρους 
(δύο ανά πλαϊνό) με πέλμα Φ25mm που θα εξασφαλίζουν σταθερότητα και σωστή ορι-
ζοντίωση του επίπλου. Ο ρεγουλατόρος θα έχει σπείρωμα Μ8 ύψους 40mm κατ’ ελάχισ-
τον. Εύρος ρύθμισης ρεγουλατόρων     20-25 mm. Το κάθε πέλμα με τον ρεγουλατόρο 
θα τοποθετείται σε διαμορφωμένη διάτρηση στην κάτω επιφάνεια (σόκορο) των πλαϊνών 
της αρχειοθήκης, με αντίστοιχο εμφυτευμένο μεταλλικό βύσμα Μ8                            (βλ. 
λεπτομέρεια Λ3). Η ρύθμιση των ρεγουλατόρων πρέπει να είναι εύκολη και θα γίνεται ε-
ξωτερικά της αρχειοθήκης. 

3.1.2.  Οροφή (καπάκι) 

Η οροφή (καπάκι) της αρχειοθήκης προβλέπεται από μοριοσανίδα και μελαμίνη, 
ονομαστικού πάχους 25mm (βλ. § 2.3) και θα πατά επάνω στις πλαϊνές επιφάνειες και 
στη πλάτη. Η κάθε σύνδεση του καπακιού με τα πλαϊνά και την πλάτη γίνεται με δύο (2) 
μεταλλικά εμφυτευμένα βύσματα (φιράμια) και τρείς (3) καβίλιες ανά σύνδεση. 

3.1.3.  Πλάτη 

Η πλάτη είναι από μονοκόμματο φύλλο πάχους 18mm, από το ίδιο συνθετικό ξύλο όπως 
αναφέρεται στην § 2.3. Θα τοποθετηθεί μεταξύ των δύο πλαϊνών και η σύνδεσή τους θα 
γίνει με τρία (3) μεταλλικά εμφυτευμένα βύσματα (φιράμια) και τέσσερις (4) καβίλιες ανά 
σύνδεση και θα πατάει επάνω στη βάση της αρχειοθήκης. Η οπίσθια αυτή πλευρά έχει 
την ίδια εμφάνιση και τελειώματα με τις υπόλοιπες επιφάνειες ούτως ώστε το έπιπλο να 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σαν εσωτερικό διαχωριστικό γραφείου. 

3.1.4. Βάση 

Είναι από μοριοσανίδα με αμφίπλευρη επικάλυψη μελαμίνης ονομαστικού πάχους 25mm 
(βλ. § 2.3). Η βάση της αρχειοθήκης θα τοποθετηθεί μεταξύ των πλαϊνών και η 
συναρμολόγησή της με τα πλαϊνά θα γίνεται με δύο (2) φιράμια και τρεις (3) καβίλιες ανά 
σύνδεση. 
Στην κάτω μεριά της αρχειοθήκης, κάτω από τη βάση και σε εσοχή από εμπρός (βλ. 
σχέδιο) θα τοποθετηθεί μπάζα από το ίδιο συνθετικό ξύλο πάχους 18mm (βλ. § 2.3). 
Ομοίως μπάζα ιδίων διαστάσεων και χαρακτηριστικών θα τοποθετηθεί και στο πίσω μέρος 
κάτω από τη βάση. Οι μπάζες θα συνδέονται με τη βάση της αρχειοθήκης μόνο με 
καβίλιες. 

Σημ.1: Οι διαστάσεις των  ανωτέρω στοιχείων εμφαίνονται στα επισυναπτόμενα σχέδια. 
Σημ.2:Στα εμφανή σόκορα όλων των  επιφανειών  θα τοποθετηθεί πλαστικό προφίλ  ABS πάχους 
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2mm, της ίδιας απόχρωσης με τις επιφάνειες, το οποίο επικολλάται επιμελώς (με ειδική 
κόλλα, μη τοξική) στη μοριοσανίδα, με ειδικό μηχάνημα, ούτως ώστε να επιτυγχάνεται 
τέλεια εφαρμογή και να μην επιτρέπει την αποκόλλησή του από τη μοριοσανίδα. Οι ακμές 
του θα είναι τέλεια στρογγυλεμένες και λειασμένες. 

Σημ.3:Όλες οι συνδέσεις των μερών της αρχειοθήκης θα γίνουν με δύο (2) φυτευτά βύσματα και 
τρεις (3) καβίλιες ανά σύνδεση, εκτός των πλαϊνών με την πλάτη που θα γίνει με τρία (3) 
φυτευτά βύσματα και τέσσερις (4) καβίλιες ανά σύνδεση, αλλά και των μπαζών με τη 
βάση που θα γίνει μόνο με καβίλιες. 

ΣΥΡΟΜΕΝΑ ΦΥΛΛΑ 

3.2.1 Στην αρχειοθήκη τοποθετούνται συρόμενες πόρτες από μοριοσανίδα με επένδυση μελα-
μίνης αμφίπλευρα, ονομαστικού πάχους 18mm (βλ. § 2.3). Στα σόκορα θα τοποθετηθεί 
πλαστικό προφίλ ABS πάχους 2mm (βλ. και Σημ.2). 

3.2.2 Η ανάρτησή τους γίνεται με ειδικό μηχανισμό (ράγα) επάνω – κάτω, που τους επιτρέπει 
να σύρονται επάλληλα με τη βοήθεια ράουλων, ενδεικτικού τύπου όπως αυτός παρουσιά-
ζεται στο επισυναπτόμενο σχέδιο (βλ. λεπτομέρειες      Λ1-Λ2). 

3.2.3 Προβλέπονται ειδικές μεταλλικές χειρολαβές, έγχρωμες, διπλής στήριξης, που θα επιλέ-
γονται από την Δ.Ε.Σ., μεταξύ δειγμάτων που θα προσκομίσει ο ανάδοχος (βλ. σχέδιο). 

3.2.4 Προκειμένου να εξασφαλίζεται το κλείδωμα των ντουλαπόφυλλων προβλέπεται μικρή 
χωνευτή κλειδαριά, στο δεξί ντουλαπόφυλλο, με ορειχάλκινη πλάκα και “κυπρί”. 

4. ΡΑΦΙΑ  

4.1. Κάθε αρχειοθήκη φέρει δύο (2) σταθερά ράφια, εκατέρωθεν του σταθερού κάθετου 
χωρίσματος, που αποτελούνται επίσης από το ίδιο υλικό, όπως αυτό περιγράφεται στην § 
2.3. και πάχους 25mm (βλ. σχέδιο). Ενισχύουν τη σύνδεση των πλαϊνών επιφανειών και 
του σταθερού κάθετου χωρίσματος, αφού συνδέονται με αυτά με δύο (2) εμφυτευμένα 
βύσματα και τρεις (3) καβίλιες ανά σύνδεση. 
Επίσης, φέρει έξι (6) κινητά ράφια, ιδίων χαρακτηριστικών με τα σταθερά, πάχους 25mm 
(βλ. § 2.3). Η έδρασή τους θα γίνεται σε κατάλληλα μεταλλικά στηρίγματα, από δύο ανά 
πλευρά στα πλαϊνά και στις δύο (2) πλευρές του κατακόρυφου χωρίσματος (βλ. και § 
3.1.1.1., § 5.1.). 
Βάθος ραφιών: 380mm περίπου. 

5.       ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ ΧΩΡΙΣΜΑ 

5.1. Το κατακόρυφο χώρισμα θα τοποθετηθεί εσωτερικά στο κέντρο της αρχειοθήκης και θα 
είναι από μοριοσανίδα με αμφίπλευρη επικάλυψη μελαμίνης ονομαστικού πάχους 25mm 
(βλ. § 2.3). Θα συνδέεται με την οροφή (καπάκι), τη βάση και τα δύο (2) σταθερά ράφια 
με δύο (2) φυτευτά βύσματα και τρεις (3) καβίλιες ανά σύνδεση. Στο κατακόρυφο 
χώρισμα θα υπάρχουν αντίστοιχες διατρήσεις με τα πλαϊνά (βλ. και § 3.1.1.1.) ώστε να 
εξασφαλίζεται η μετατόπιση και η στήριξη των κινητών ραφιών (βλ. και § 4.1).  

6.     Xρώματα 

6.1. Οι τελικές επιφάνειες θα είναι αντιθαμβωτικές, δεν θα επιτρέπουν τη συσσώρευση σκόνης 
κ.λ.π. και θα είναι εύκολες στο καθάρισμα με τα συνήθη υλικά του εμπορίου, χωρίς να 
προξενείται βλάβη στις επιφάνειες. 

6.2. Τα χρώματα των προφίλ από ABS θα είναι τα ίδια με αυτά της μελαμίνης. 

6.3.    ΚΥΡΙΩΣ ΣΩΜΑ:  

-Για την πλάτη, το καπάκι, τα συρόμενα φύλλα και το κατακόρυφο χώρισμα: Το Νο 440 
ενδεικτικού τύπου χρωματολογίου  SHELMAN ή Το Νο 703 ενδεικτικού τύπου 
χρωματολογίου  ΑΚRΙΤΑS 
-Για τα πλαϊνά, τη βάση και τα ράφια: Το Νο 120 ενδεικτικού τύπου χρωματολογίου  

ΑΚRΙΤΑS 
Σημ 1: Οι παραπάνω αριθμοί χρωματολογίων (ΑΚRΙΤΑS κλπ) αναφέρονται σε επιθυμητές 
αποχρώσεις χρωμάτων και σε καμία περίπτωση δεν προσδιορίζουν οποιοδήποτε υλικό ή 
οποιαδήποτε ποιότητα υλικού. 
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Για λόγους αισθητικούς ή για την εύρυθμη λειτουργικότητα του είδους στους χώρους του 
σχολείου η Υπηρεσία δύναται να προσδιορίσει άλλα χρώματα, μετά από εντολή της Δ.Ε.Σ. 
είτε στην αρχή της προμήθειας (με την υπογραφή της σύμβασης) είτε κατά την διάρκεια 
των τμηματικών παραδόσεων (εφόσον στην δεύτερη περίπτωση το αποδέχεται ο προμη-
θευτής). 

7.      ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
 Τα υπόλοιπα είδη ‘’κιγκαλερίας’’ θα επιλεγούν μεταξύ δειγμάτων, τουλάχιστον τρια (3) για 

κάθε είδος. 
Όλες οι επιφάνειες και τα πάσης φύσεως εξαρτήματα και υλικά του επίπλου, θα είναι έτσι 
τελειωμένα (φινιρισμένα) ώστε να μην παρουσιάζουν κανένα απολύτως κίνδυνο 
τραυματισμού στο χρήστη, ιδιαίτερα δε σε μικρά παιδιά. 
Οι ντίζες των φιραμιών θα είναι μεταλλικές και θα τοποθετούνται σε προεμφυτευμένα 
μεταλλικά βύσματα σπειρώματος Μ6. 
Στις κεφαλές των φιραμιών θα τοποθετηθούν τάπες, ίδιας απόχρωσης κατά το δυνατόν 
με αυτή της μελαμίνης, για την κάλυψη τους. 
 
ΣΧΕΔΙΟ: 
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ΜΕΡΟΣ Γ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

 
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
                                                                            

Στην Αθήνα σήμερα   ………………………., μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων: 

1. αφενός της εταιρείας με την επωνυμία «Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.» (εφεξής «Αναθέτου-
σα Αρχή»), που εδρεύει στην  Αθήνα, οδός Φαβιέρου 30 (Τ.Κ. 10438, ΑΦΜ 997476340 ΔΟΥ 
ΦΑΒΕ ΑΘΗΝΩΝ), όπως εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τον Διευ-
θύνοντα Σύμβουλό της κ. Νικόλαο Παπαδάκη (στο εξής αποκαλούμενη για συντομία ως ο «Α-
γοραστής») και 

2. αφετέρου τ…………………………………………………… …………………με έδρα …… ………,  …… …….. 
ΑΦΜ .........................ΔΟΥ ............................................ όπως εκπροσωπείται νόμιμα για 
την υπογραφή της παρούσας από ………………..(εφεξής «Ανάδοχος») 

 
Έχοντας υπόψη:  

 
Α.  Τους όρους του δημόσιου διαγωνισμού (ανοιχτή διαδικασία) με κριτήριο επιλογής και 

κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, που προκήρυξε η Αναθέτουσα Αρχή για την ανάδειξη 
αναδόχου για την «» (εφεξής «έργο»), σύμφωνα με την από …/…/2016 σχετική Διακήρυξη 
της ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. (εφεξής «Διακήρυξη») 

Β.  Τον διαγωνισμό που διεξήχθη στην Αθήνα την ../../2016  

Γ.  Την Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΕ της …../….. 
συνεδρίασης, με την οποία κατακυρώθηκε η ανάθεση της προμήθειας στον ανάδοχο, 
σύμφωνα με την οικονομική προσφορά του 

 
Ε. Την οικονομική προσφορά του Αναδόχου, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της 

παρούσας σύμβασης  
 
 
 
                                                    Συμφωνούνται τα ακόλουθα: 
 

 
 

Άρθρο 1 

Αντικείμενο της Σύμβασης Προμήθειας 

 
1.1.Με την παρούσα σύμβαση ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να προμηθεύσει στην 

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. «Προμήθεια Γραφείων, Καθισμάτων και Ντουλαπών 
Δασκάλων – Καθηγητών για τις ανάγκες των Σχολικών Μονάδων της χώρας» με 
κωδικό CPV: 39162100-6, 39121100-7, 39111000-3, 39111000-4, 39122000-3.  

1.2.Τα είδη που θα πωλήσει ο Προμηθευτής θα είναι καινούργια και αμεταχείριστα και θα 
εκπληρώνουν πλήρως τις απαιτήσεις της Τεχνικής Προδιαγραφής, που αναλυτικά 
περιγράφεται και αναλύεται στην Διακήρυξη, στην από …………………..  Προσφορά του 
Προμηθευτή.  

1.3. Τα είδη αυτά θα παραδοθούν στην τοποθεσία που αναφέρεται στο άρθρο 1 της Διακήρυ-
ξης και η μεταφορά και τοποθέτησή τους θα πραγματοποιείται με επιμέλεια και δαπάνη 
του Προμηθευτή 
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Άρθρο 2 

Χρονοδιάγραμμα παράδοσης των ειδών της προμήθειας 
 

2.1. Η παράδοση των ειδών θα πραγματοποιηθεί σε τμηματικές παραδόσεις μέχρι τις ……………….  

2.2. Το χρονοδιάγραμμα παράδοσης των ειδών της προμήθειας έχει ως εξής:  
 

Τμηματικές  
Παραδόσεις 

Μέρες 
από την 

Υπογραφ
ή της 

Σύμβασης 

Ποσότητα 
Τεμαχίων 

Έδρα 
Γραφείο 

Π 
Γραφείο 
1/2 Π 

Γραφείο 
Δ/νσης 

Κάθισμα 
Ταπετσαρίας 

Κάθισμα 
Περιστρεφόμενο 

Ντουλάπες 

1η 90 ημέρες 325 325 325 200 900 900 300 

2η 180 ημέρες 195 195 195 120 540 540 180 

3η 270 ημέρες 130 130 130 80 360 360 120 

ΣΥΝΟΛΟ 
270 

ημέρες 
650 650 650 400 1.800 1.800 600 

 
2.3. Ο συνολικός χρόνος παράδοσης μπορεί να παραταθεί κατά το ¼ αυτού με πρωτοβουλία 

της ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ή έπειτα από αιτιολογημένο αίτημα του Αναδόχου πριν τη 
λήξη του συμβατικού χρόνου που εγκρίνεται από τα αρμόδια όργανα της ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟ-
ΔΟΜΕΣ Α.Ε. Σε περίπτωση παράτασης του χρονοδιαγράμματος συμφωνείται νέο χρονοδι-
άγραμμα παραδόσεων που αποτελεί προσάρτημα της σύμβασης αυτής και τροποποιεί την 
παρούσα παράγραφο.  

2.4. Σε περίπτωση χορήγησης παράτασης, σε οποιαδήποτε των τμηματικών παραδόσεων της 
παραπάνω παραγράφου, δεν επηρεάζονται οι επόμενες.   

2.5. Σε περίπτωση που συντρέχουν λόγοι που συνιστούν αντικειμενική αδυναμία εμπρόθεσμης 
παράδοσης ή σε περιπτώσεις που συντρέχουν λόγοι που συνιστούν ανωτέρα βία, οι συμ-
βατικοί χρόνοι παράδοσης τμηματικών ή συνολικών ποσοτήτων μπορούν να μετατεθούν 
μετά από αίτημα του Αναδόχου και απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου / ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ 
ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΕ. Σε περίπτωση που χορηγηθεί μετάθεση χρόνου σε οποιαδήποτε τμηματική 
παράδοση, συμπαρασύρει τις επόμενες σε μετάθεση ίσου χρόνου.  

2.6. Στην περίπτωση καθυστέρησης επί των τμηματικών προθεσμιών και χορήγησης παράτασης 
ο υπολογισμός του προστίμου εκπρόθεσμης παράδοσης (άρθρο 32 του Π.Δ. 118/07 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 4281/2014) γίνεται με βάση το μέγιστο χρόνο παράτα-
σης επί του συνολικού συμβατικού χρονοδιαγράμματος.  

2.6.α. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που χορηγηθεί παράταση, μετά τη λήξη της, εάν τα 
είδη της προμήθειας δεν παραδοθούν, θα κινηθεί η διαδικασία κήρυξης του Προμη-
θευτή εκπτώτου (άρθρο 34 του Π.Δ. 118/2007, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με 
το Ν. 4281/2014).  

2.7.  Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτα-
σης ή εάν λήξει ο παραταθείς κατά τα ανωτέρω χρόνος, χωρίς να παραδοθεί η προμήθεια, 
ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος επιβαλλομένων των κατά περίπτωση προβλεπόμενων 
κυρώσεων των άρθρων 4 και 5 της παρούσας. 

2.8.Με αιτιολογημένη απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής και ύστερα από γνωμοδότηση της αρ-
μόδιας Διεύθυνσης, ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση ε-
πιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι 
που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση της συμβατικής προμή-
θειας. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης δεν επιβάλλονται 
κυρώσεις.  
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Άρθρο 3 

Παράδοση – Παραλαβή υλικών 
 

3.1 Παράδοση Υλικών  

1. Η ημερομηνία παράδοσης των ειδών επιβεβαιώνεται εγγράφως από τον νόμιμο εκπρόσωπο 
του Αναδόχου πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα παράδοσης τους. 
Σε περίπτωση μη έγγραφης ενημέρωσης ισχύουν οι διατάξεις των άρθ. 26, 27, 28 του Π.Δ. 
118/07.  

2. Το ωράριο λειτουργίας των χώρων αποθήκευσης της ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε., για την 
παράδοση των ειδών της προμήθειας είναι: 8:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ.  

3. Ο Ανάδοχος με την παράδοση του είδους στους χώρους τοποθέτησης της ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟ-
ΔΟΜΕΣ Α.Ε., υποβάλλει στη Διεύθυνση Σχεδιασμού & Διενέργειας Προμηθειών της ΚΤΙΡΙΑ-
ΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε., έγγραφη έκθεση παράδοσης ειδών και αποδεικτικό παράδοσης (δελτίο 
αποστολής), όπου αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το είδος, η ποσότητα και ο αριθ-
μός της Σύμβασης αυτής. Το αποδεικτικό παράδοσης υπογράφεται από τον εκπρόσωπο του 
Αναδόχου και τον υπεύθυνο της ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε., σε δύο αντίτυπα, ένα παραδί-
δεται στην Επιτροπή Παραλαβής και ένα παραδίδεται στον εκπρόσωπο του Προμηθευτή.  

4. Μετά τα ανωτέρω και εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών αρχίζει από την Επιτροπή Παρα-
λαβής η διαδικασία παραλαβής των ειδών.  

 
3.2Παραλαβή Υλικών  

1. Η παραλαβή των υλικών γίνεται από την Επιτροπή Παραλαβής.  
2. Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί ο προ-

μηθευτής και διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος. Η σύμβαση μπορεί να προβλέπει 
ότι ο ποιοτικός έλεγχος γίνεται με ένα ή περισσότερους από τους τρόπους που περιγράφον-
ται κατωτέρω:  

α. Με μακροσκοπική εξέταση.  
β. Με χημική ή μηχανική εξέταση (εργαστηριακή εξέταση).  
γ. Με πρακτική δοκιμασία.  
δ. Με όλους ή με όσους από τους παραπάνω τρόπους χρειάζεται, ανάλογα με το προς προ-

μήθεια υλικό ή και με οποιοδήποτε άλλο ενδεικνυόμενο τρόπο, κατά την κρίση της Επιτ-
ροπής Παραλαβής, εφόσον ο τρόπος αυτός προβλέπεται από τη σύμβαση  

3. Τυχόν έξοδα μεταφοράς κατά τις άνω διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου, βαρύνουν τον προμη-
θευτή.  

4. Η Επιτροπή Παραλαβής διενεργεί ποιοτική και ποσοτική παραλαβή και ολοκληρώνει το έργο 
της κατά το δυνατόν αυθημερόν και εάν αυτό δεν είναι δυνατόν ορίζει με απόφαση της την 
διάρκεια της διαδικασίας ελέγχου.  

5. Με την ολοκλήρωση του ελέγχου και της παραλαβής συντάσσεται Πρωτόκολλο Παραλαβής 
Υλικών (χωρίς παρατηρήσεις) σε περίπτωση συνολικής αποδοχής της παραλαβής. 

6.Σε περίπτωση που διαπιστώνονται αποκλίσεις από τις συμβατικές απαιτήσεις, οι οποίες όμως 
κατά την κρίση της Επιτροπής Παραλαβής δεν επηρεάζουν τη λειτουργική επάρκεια των 
ειδών, μπορεί να υπογραφεί Πρωτόκολλο Παραλαβής με παρατηρήσεις και αντίστοιχη 
πρόταση περικοπής του συμβατικού τιμήματος, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Π.Δ. 
118/2007. Σε κάθε περίπτωση, το Πρωτόκολλο Παραλαβής, με ή χωρίς παρατηρήσεις και τις 
όποιες ενστάσεις του Αναδόχου, εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Αναθέτουσας 
Αρχής, ύστερα από σχετική εισήγηση της Επιτροπής Παραλαβής. 

7.Σε περίπτωση που διαπιστώνονται τυχόν παρατηρήσεις για πραγματικά ελαττώματα ειδών ή 
ελλείψεις παραδοτέων ποσοτήτων που αναφέρονται στο αποδεικτικό παράδοσης ή απόρρι-
ψη του συνόλου ή μέρους της παραλαβής, συντάσσεται σχετικό Πρακτικό Ελέγχου. 

8.Το Πρωτόκολλο Παραλαβής, με ή χωρίς παρατηρήσεις, κοινοποιείται στον Ανάδοχο, για τυχόν 
αντιρρήσεις του, εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την κοινοποίηση. 

9.  Το Πρακτικό Ελέγχου κοινοποιείται στον Ανάδοχο και παράλληλα τάσσεται από την Επιτροπή 
Παραλαβής προθεσμία για την αποκατάσταση των παρατηρήσεων.  



85 

10. Αν τα είδη απορριφθούν οριστικά μετά από σχετική απόφαση του Δ.Σ. της ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟ-
ΔΟΜΕΣ Α.Ε., ο Ανάδοχος υποχρεούται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση:   
α.Να τα αντικαταστήσει στον τασσόμενο χρόνο με άμεση αποκομιδή των απορριφθέντων, 
αν αυτό προβλέπεται για λόγους αποθηκευτικών χώρων.  
β.Να τα αντικαταστήσει με άλλα είδη τα οποία καλύπτουν τις Τεχνικές Προδιαγραφές του 
διαγωνισμού, η αποκομιδή όμως των απορριφθέντων ειδών θα γίνει μετά την προσκόμιση 
και της τελευταίας συμβατικής ποσότητας.  

11.  Εάν δεν καταρτισθεί πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής με ή χωρίς παρατηρήσεις ή και πρω-
τόκολλο μερικής ή ολικής απόρριψης της παραλαβής σύμφωνα με τα ανωτέρω μετά την πα-
ρέλευση τριάντα (30) ημερών την παρέλευση τριάντα (30) ημερών από σχετική όχληση του 
Αναδόχου, ο οποίος υποχρεωτικά κατά την παράδοση έχει τηρήσει τις νόμιμες υποχρεώσεις 
του και ιδίως έχει ενημερώσει εγγράφως την ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. θεωρείται ότι η 
παραλαβή έχει συντελεστεί αυτοδικαίως, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του δημοσίου, 
προκειμένου να εξοφληθεί ο ανάδοχος.  

12. Σε περίπτωση που για την νόμιμη χρήση των ειδών της προμήθειας απαιτείται οποιαδήποτε 
άδεια ή έγκριση από τρίτους αυτή κατατίθεται στην ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε., πριν την 
προσκόμιση των ειδών, άλλως τα είδη δεν επιτρέπεται να προσκομισθούν ή επιστρέφονται.  

13. Τα υπό προμήθεια υλικά μπορούν να τεθούν σε επιχειρησιακή εκμετάλλευση μόνο μετά την 
οριστική παραλαβή τους από τον φορέα, στο πλαίσιο της τμηματικής παράδοσης της προ-
μήθειας. 

Άρθρο 4 

Ποινικές Ρήτρες 

1. Σε περίπτωση που η προμήθεια παραδοθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, όπως αυ-
τός διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση, που χορηγήθηκε σύμφωνα με τα παραπάνω, επιβάλ-
λεται, εκτός των προβλεπόμενων κατά περίπτωση κυρώσεων και πρόστιμο που υπολογίζεται 
ως εξής:  
α. Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το ¼ του με-

γίστου προβλεπόμενου από την παράγραφο 1 του άρθρου 30 χρόνου παράτασης, πο-
σοστό 1% επί της συμβατικής αξίας του μέρους του έργου που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.  

β. Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα από ¼ μέχρι το ½ του μέγιστου 
προβλεπόμενου από την παράγραφο 1 του άρθρου 30 χρόνου παράτασης, ποσοστό 3% 
επί της συμβατικής αξίας του μέρους του έργου που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.  

γ. Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το παραπάνω 1/2, ποσοστό 5% επί της συμβατικής αξί-
ας του μέρους του έργου που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.  

2. Εάν κατά τον υπολογισμό του χρόνου παράτασης των περιπτώσεων α και β της προηγούμε-
νης υποπαραγράφου προκύπτει κλάσμα ημέρας, θεωρείται ολόκληρη ημέρα.  

3. Τα παραπάνω, κατά περίπτωση, ποσοστά προστίμων υπολογίζονται επί της συμβατικής αξίας 
των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών χωρίς τον Φ.Π.Α.  

4. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που 
παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της προμή-
θειας.  

5. Η είσπραξη του προστίμου γίνεται με παρακράτηση από το λαβείν του προμηθευτή ή σε πε-
ρίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλε-
σης, εφόσον ο προμηθευτής δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.  

6. Σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών, το πρόστιμο επιβάλλεται αναλογικά σε όλα τα μέλη της 
ένωσης.  

Άρθρο 5 

Έκπτωση Αναδόχου 

1. Εάν ο Ανάδοχος στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσήλθε να υπογράψει την σύμβαση 
μέσα στην προθεσμία που ορίστηκε, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση της Αναθέτουσας 
Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού. 
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2. Ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμά του που απορρέ-
ει από αυτή, εφόσον δεν παρέδωσε ή αντικατέστησε τα υλικά μέσα στο συμβατικό χρόνο ή 
το χρόνο παράτασης που του δόθηκε σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παρούσα.  

3. Ο Ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν το έργο δεν παραδόθηκε ή αντικαταστήθηκε με 
ευθύνη του Δημοσίου ή όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.  

4. Με την απόφαση κήρυξης Αναδόχου εκπτώτου από τη σύμβαση, μπορεί να του παρασχεθεί 
δυνατότητα παράδοσης του έργου μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του 
διαγωνισμού που γίνεται εις βάρος του, πέραν της οποίας ουδεμία παράδοση απορριφθέν-
των υλικών γίνεται δεκτή.  

5. Στον Ανάδοχο, που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, επι-
βάλλονται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής 
Διενέργειας Διαγωνισμού, η οποία υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξη-
γήσεων, αθροιστικά ή διαζευκτικά οι παρακάτω κυρώσεις:  
α. Κατάπτωση ολική ή μερική της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης.  
β. Καταλογισμός στον Ανάδοχο ποσού ίσου με το 10% της αξίας του έργου για το οποίο 

κηρύχθηκε έκπτωτος όταν του δόθηκε το δικαίωμα να παραδώσει το έργο μέχρι την προ-
ηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού που γίνεται σε βάρος του ανε-
ξάρτητα εάν τελικά έκανε χρήση ή όχι του δικαιώματος αυτού.  

γ. Σε περίπτωση που η ανάθεση της προμήθειας γίνεται με τροποποίηση όρων ή τεχνικών 
προδιαγραφών της κατακύρωσης, της ανάθεσης ή της σύμβασης, από τις οποίες κηρύχ-
θηκε έκπτωτος, κατά περίπτωση, κατά τον υπολογισμό του διαφέροντος σε βάρος του, 
λαμβάνεται υπόψη η διαφορά που τυχόν προκύπτει από την τροποποίηση των σχετικών 
όρων ή τεχνικών προδιαγραφών, η οποία συμψηφίζεται με το προς καταλογισμό ποσό.  

δ. Στον Ανάδοχο δύναται να επιβληθεί προσωρινός ή οριστικός αποκλεισμός από το σύνολο 
των προμηθειών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 2286/1995. 66  

Άρθρο 6 

Τίμημα - Πληρωμή 

1.   Η τιμή μονάδος (χωρίς Φ.Π.Α.) του προμηθευόμενου είδους έχει ως εξής: 
: …………..€ πλέον Φ.Π.Α. 24 %. 

2. Το συνολικό τίμημα για την εκτέλεση της προμήθειας όπως περιγράφεται στο άρθρο 1 
ορίζεται στο ποσό των  …………..ευρώ (…………..€) πλέον Φ.Π.Α. 24% ………….. ευρώ 
(…………..€) που συνολικά καταβάλλεται στον Ανάδοχο, εφ’ όσον ο Ανάδοχο παραδώσει τις 
συνολικές ποσότητες των ειδών της προμήθειας, αυτές παραληφθούν οριστικά και 
ειδικότερα:  

α)  Μετά την υπογραφή της Σύμβασης, είναι δυνατή η χορήγηση έντοκης προκαταβολής, 
μέχρι 10% της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α., με την κατάθεση από τον Προμηθευτή 
ισόποσης Εγγυητικής Επιστολής Προκαταβολής, για την οποία ισχύουν τα αναφερόμενα 
στα άρθρα 25 παρ.6, 32 παρ.5 και 34 παρ. 5 εδάφ. ε του Π.Δ. 118/07. 

Το ποσό της προκαταβολής που χορηγείται και ο τόκος που αντιστοιχεί σε αυτήν μέχρι 
την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού από την ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 
Α.Ε. συμψηφίζεται κατά την εξόφληση της αξίας κάθε τμηματικής παράδοσης.  

 Το ποσό της προκαταβολής που χορηγείται και ο τόκος που αντιστοιχεί σε αυτήν μέχρι 
την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού από την ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 
Α.Ε., συμψηφίζεται κατά την εξόφληση της αξίας κάθε τμηματικής παράδοσης. 

β)  Το υπόλοιπο 90% περιλαμβανομένου του συνολικού Φ.Π.Α. θα καταβληθεί στον 
Ανάδοχο τμηματικά, μετά την οριστική, ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του 100% της 
ποσότητας κάθε τμηματικής παράδοσης (1η τμηματική παράδοση 50%, 2η τμηματική 
παράδοση 30% και 3η τμηματική παράδοση 20%) και έναντι των δικαιολογητικών που 
αναφέρονται στο άρθρο 35 του Π.Δ. 118/2007, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 
4281/2014. 

  Ο Φ.Π.Α. που αναλογεί στη συμβατική αξία θα αποδοθεί από τον Προμηθευτή αρμοδίως, 
σύμφωνα με τις επί του αντικειμένου τούτου ισχύουσες διατάξεις. 

3. Η πληρωμή του Αναδόχου θα πραγματοποιείται μετά την έγκριση του Πρωτοκόλλου 
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Παραλαβής, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 3 της παρούσας και την έκδοση από 
τον ανάδοχο αντίστοιχο τιμολόγιο και φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.  

Μέσα σε χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής των ως άνω 
τιμολογίων στην ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΕ θα γίνεται η εξόφληση.  
Σε περίπτωση μη πληρωμής του Αναδόχου εντός της ανωτέρω αναφερομένης προθεσμίας, ο 
Αγοραστής οφείλει τόκους υπερημερίας από την ημέρα που ακολουθεί την ημερομηνία 
πληρωμής. Οι οφειλόμενοι τόκοι υπερημερίας υπολογίζονται με βάση το επιτόκιο που 
ορίζεται στην υποπαράγραφο Ζ.5 της παραγράφου Ζ  του Ν. 4152/2013. 

4.   Οι προσφερόμενες τιμές που ορίζονται στη Σύμβαση περιλαμβάνουν το κόστος παράδοσης, 
μεταφοράς και οποιοδήποτε άλλο κόστος που πιθανόν να προκύπτει στο πλαίσιο της Παρά-
δοσης. Ο Ανάδοχος δεν δύναται να απαιτήσει οποιοδήποτε ποσό επιπλέον των προσφερόμε-
νων τιμών που ορίζονται στη Σύμβαση.  

5. Η δαπάνη για την πληρωμή του τιμήματος περιλαμβάνει την κράτηση 0,10 % υπέρ της 
Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων καθώς και την κράτηση 0,10 % υπέρ της 
Γενικής Διεύθυνσης Προμηθειών του Υπουργείου Ανάπτυξης, η οποία επιβαρύνεται με το 
νόμιμο τέλος χαρτοσήμου 2 % και επί του ποσού του χαρτοσήμου εισφορά 20 % υπέρ 
Ο.Γ.Α. (συνολικά 0,1024 %) που κατατίθεται σε οποιοδήποτε Δημόσιο Ταμείο στο 
λογαριασμό ΚΑΕ 3514.  

Άρθρο 7 

Εγγυήσεις 

1. Για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 25 του Π.Δ. 118/2007, ο Ανάδοχος με την υπογραφή της Σύμβασης αυτής κατέθεσε 
την εκδοθείσα στις ………….., με αριθ. ………….., Εγγυητική Επιστολή καλής εκτέλεσης 
της ………………… Τράπεζας, ποσού ………………………(…………..€) και καλύπτει το 10% της 
συμβατικής αξίας της προμήθειας προ Φ.Π.Α.  

2. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επέχει θέση ποινικής ρήτρας και καλύπτει αντισυμβατικές 
ενέργειες του Αναδόχου, ήτοι αδυναμία να εκτελέσει τη Σύμβαση, υπέρβαση του συνολικού 
χρονοδιαγράμματος της προμήθειας ή και οποιαδήποτε άρνησή του να αντικαταστήσει 
άμεσα και χωρίς καμία καθυστέρηση τα ακατάλληλα είδη της προμήθειας, που έχουν 
απορριφθεί κατά το έλεγχο της παραλαβής, ήτοι:  
(i) Σε περίπτωση που παραδοθέντα είδη προμήθειας έχουν κριθεί ακατάλληλα και δεν έχουν 

παραληφθεί, ο δε Ανάδοχος αρνείται να τα αντικαταστήσει κατά τη διάρκεια της 
Σύμβασης προμήθειας, ήτοι μέχρι την ημερομηνία της παράδοσης των ειδών της 
προμήθειας σύμφωνα με το τελικό χρονοδιάγραμμα, το ποσό της ποινικής ρήτρας που 
αντιστοιχεί στην αξία των ειδών αυτών, καταπίπτει υπέρ του Αγοραστή 

(ii) Σε περίπτωση υπέρβασης του αρχικού χρονοδιαγράμματος η ποινική ρήτρα καταπίπτει 
υπέρ του αγοραστή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 32 του Π.Δ. 118/2007. 

3. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καλύπτει τις απαιτήσεις περί Εγγυητικών Επιστολών του άρθρου 
25 του Π.Δ. 118/2007 και ισχύει μέχρι την έγκριση του Πρωτοκόλλου Παραλαβής από την 
αναθέτουσα αρχή, οπότε και αποδεσμεύεται μετά την προσκόμιση της προβλεπόμενης 
παρακάτω εγγυητικής επιστολής καλής λειτουργίας. 

4. Ο Ανάδοχος εγγυάται ανεπιφύλακτα την στερεότητα και λειτουργικότητα της κατασκευής 
για δύο (2) έτη, από την οριστική παράδοσή του.  
Στο διάστημα αυτό ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση, έπειτα από ειδοποίηση του Αγοραστή, 
να αντικαθιστά τα είδη που εμφανίζουν βλάβες, φθορές, κακοτεχνίες ή κρυμμένα 
ελαττώματα εντός του χρόνου της εγγύησης ανεξάρτητα αν αυτά έχουν παραληφθεί από 
επιτροπή παραλαβής και δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα των χρηστών.  
Προς τούτο καταθέτει Χρηματική Εγγύηση Χρηματική ή Εγγυητική Επιστολή Καλής 
Λειτουργίας ποσοστού 5% επί του συμβατικού ποσού, χωρίς Φ.Π.Α., δηλαδή …………..€, η 
οποία επιστρέφεται στον Ανάδοχο μετά την πάροδο του ως άνω χρόνου εγγύησης και 
ύστερα από την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. 

Άρθρο 8 
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Διαδικασίες πληροφόρησης και εκτέλεσης της προμήθειας 

1. Ο Ανάδοχος ανακοινώνει εγγράφως στον Αγοραστή τον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του 
και αντίκλητο για την εφαρμογή των όρων της Σύμβασης. 

2. Ο Αγοραστής ανακοινώνει εγγράφως στον Ανάδοχο τον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του 
για την εφαρμογή των όρων της Σύμβασης. 

3. Κάθε έγγραφη γνωστοποίηση για την εφαρμογή αυτής της Σύμβασης πραγματοποιείται με 
τηλεγράφημα, τηλετύπημα, τηλεομοιοτυπία, υπογράφεται από τον εξουσιοδοτημένο 
εκπρόσωπο του γνωστοποιούντος και απευθύνεται στον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του 
αντισυμβαλλομένου. 

 Ως αρμόδια Υπηρεσία για την παρακολούθηση της εφαρμογής αυτής της Σύμβασης, ορίζεται 
η Διεύθυνση Σχεδιασμού & Διενέργειας Προμηθειών της ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΕ. 

4.    Καθ' όλη τη διάρκεια της Σύμβασης αλλά και μετά την λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος θα 
αναλάβει την υποχρέωση:  

α. Να τηρήσει εμπιστευτικές και να μη γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε 
έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των προ-
μηθειών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του.  

β. Να μην γνωστοποιήσει μέρος ή το σύνολο των προμηθειών, που θα εκτελέσει χωρίς την 
προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας. 

5.   Όλα τα αποτελέσματα, στοιχεία και κάθε άλλο έγγραφο ή αρχείο σχετικό με τις προμήθειες, 
θα αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της Αναθέτουσας Αρχής, που μπορεί να τα διαχειρίζε-
ται και να τα εκμεταλλεύεται (όχι εμπορικά), εκτός και αν ήδη προϋπάρχουν σχετικά πνευ-
ματικά δικαιώματα.  

Άρθρο 9 

Επίλυση διαφορών 

Αρμόδια για την επίλυση διαφορών ως προς την ερμηνεία ή εκπλήρωση των όρων της παρούσας 
Σύμβασης, είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών. 

Σε κάθε στάδιο επιλύσεως της διαφοράς, ακόμη και μετά την έκδοση αμετακλήτου δικαστικής 
αποφάσεως κάθε συμβαλλόμενος έχει  δικαίωμα να επιχειρήσει φιλικό διακανονισμό ή εξώδικο – 
δικαστικό διακανονισμό – συμβιβασμό.  

Άρθρο 10 

Εξουσιοδοτημένος Αντίκλητος 

10.1. Εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος και αντίκλητος της ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΕ ορίζεται ο 
επιβλέπων την προμήθεια, που ενεργεί για την εφαρμογή των όρων αυτής της Σύμβασης 
και θα οριστεί με απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Σχεδιασμού & Διενέργειας 
Προμηθειών, η οποία θα κοινοποιηθεί στον προμηθευτή εγγράφως. 

10.2. Εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος και αντίκλητος του Αναδόχου ορίζεται ο κ. ………………, που 
ενεργεί για την εφαρμογή των όρων αυτής της Σύμβασης. 

Η παρούσα Σύμβαση και οι Τεχνικές Προδιαγραφές που είναι προσαρτημένες στη Διακήρυξη και 
η Πρόσφορα του Αναδόχου, αποτελούν ενιαίο σύνολο συμβατικών όρων και σε περίπτωση 
διαφοράς μεταξύ αυτών επικρατούν οι  όροι της παρούσας Σύμβασης με τα συνημμένα σε αυτήν 
παραρτήματα  

Σε πίστωση των ανωτέρω, συντάχθηκε το παρόν σε τρία (3) όμοια πρωτότυπα τα οποία υπεγ-
ράφησαν νόμιμα από τα συμβαλλόμενα μέρη. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος έλαβε από ένα (1) 
πρωτότυπο, το δε τρίτο θα κατατεθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. 
                                

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 
Για την εταιρεία ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.                               Για τον Ανάδοχο 
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Ο Διευθύνων Σύμβουλος 
 
 

 
                 Νικόλαος Γ. Παπαδάκης 
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ΜΕΡΟΣ Δ’ 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΝΤΥΠΩΝ 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 

 
EΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

      
Ονομασία Τράπεζας …………………….. 
Κατάστημα …………………….. 
(Δ/νση οδός – αριθμός Τ.Κ. fax) 

Ημερομηνία έκδοσης ………………… 
ΕΥΡΩ …………………..…………………. 

ΠΡΟΣ 
ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. 
ΦΑΒΙΕΡΟΥ 30 
Τ.Κ. 10438 ΑΘΗΝΑ 
 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΡΙΘΜ._______________ 
ΠΟΣΟΥ 14.000,00€ 

 
Σας γνωρίζουμε ότι εγγυώμεθα με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, 
παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού 14.000,00€ 
υπέρ ...............................................…, για την συμμετοχή τους στο διενεργούμενο 
διαγωνισμό της …………….. ή σε τυχόν επαναλήψεις αυτού για την:  

«Προμήθεια Γραφείων, Καθισμάτων και Ντουλαπών Δασκάλων – Καθηγητών για τις 
ανάγκες των Σχολικών Μονάδων της χώρας», προϋπολογισμού 700.000,00€ πλέον ΦΠΑ. 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό 
απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω Εταιρείας / Κοινοπραξίας και των μελών της ατομικώς και 
αλληλεγγύως, καθ' όλο το χρόνο της ισχύος της. 

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στην διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά 
χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο 
ή όχι κάθε τυχόν απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την απλή έγγραφη 
ειδοποίησή σας. 

Η ανέλεγκτη αυτή απόφαση σας είναι απόλυτα υποχρεωτική για μας που είμαστε υποχρεωμένοι 
να καταβάλουμε αμέσως με την πρόσκληση σας το ποσό της εντολής σας, χωρίς να λάβουμε 
υπόψη τυχόν αντιρρήσεις ή ενστάσεις αυτού υπέρ του οποίου εγγυώμεθα και παραιτούμεθα από 
τα δικαιώματα μας που απορρέουν από τα άρθρα 852, 853, 855, 862, 863, 864, 867, 868, 869 
του Αστικού Κώδικα. 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 
ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 
Η παρούσα ισχύει τουλάχιστον για 7 μήνες από την επόμενη μέρα της διενέργειας του 
διαγωνισμού.   
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσόν των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο 
και στα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου συνυπολογίζοντας και το ποσόν της παρούσας δεν 
υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την 
Τράπεζά μας. 
                                                  ------------------------- 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  

Στην περίπτωση ένωσης/κοινοπραξίας οι εγγυήσεις συμμετοχής περιλαμβάνουν επί ποινή 
αποκλεισμού και όρο ότι η εγγύηση εκδίδεται ατομικά για κάθε ένα και υπέρ όλων των μελών 
της και καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης/ κοινοπραξίας αλληλεγγύως και 
εις ολόκληρο. 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 
Ονομασία Τράπεζας …………………….. 
Κατάστημα …………………….. 
(Δ/νση οδός – αριθμός Τ.Κ. fax) 

Ημερομηνία έκδοσης ………………… 
ΕΥΡΩ …………………..…………………. 

 
ΠΡΟΣ 
ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. 
ΦΑΒΙΕΡΟΥ 30 
Τ.Κ. 10438 ΑΘΗΝΑ 
 
 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  ΑΡΙΘΜ.__________________ 
ΠΟΣΟΥ …………………… 

 
 
Με την παρούσα σας εγγυώμεθα ρητά, ανεπιφύλακτα και ανέκκλητα, παραιτούμενοι από το 
ευεργέτημα της διαιρέσεως και διζήσεως υπέρ της Εταιρείας …………………………….. / 
Κοινοπραξίας …………………. και για κάθε ένα από τα μέλη της ……………………………….. μέχρι του 
ποσού των ……………… €, κατ΄ ανώτατο όριο, για την καλή και εμπρόθεσμη εκτέλεση των 
όρων υπογραφησομένης συμβάσεως, καθώς και για την τυχόν χορήγηση ισόποσης 
προκαταβολής για την:  

«Προμήθεια Γραφείων, Καθισμάτων και Ντουλαπών Δασκάλων – Καθηγητών για τις 
ανάγκες των Σχολικών Μονάδων της χώρας». 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει το σύνολο των υποχρεώσεων που απορρέουν από την ανωτέρω 
σύμβαση και βαρύνουν την ως άνω Εταιρεία / Κοινοπραξία και τα μέλη της ατομικά και 
αλληλεγγύως.  
Το ανωτέρω ποσό τηρούμε στη διάθεση σας και θα σας καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία 
από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης, 
μέσα σε πέντε (5) το πολύ ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση σε μας. 
Η ανεξέλεγκτη αυτή απόφαση σας είναι απόλυτα υποχρεωτική για μας που είμαστε 
υποχρεωμένοι να καταβάλουμε αμέσως με την πρόσκληση σας το ποσό της εντολής σας, χωρίς 
να λάβουμε υπόψη τυχόν αντιρρήσεις ή ενστάσεις αυτού υπέρ του οποίου εγγυώμεθα και 
παραιτούμεθα από τα δικαιώματα μας που απορρέουν από τα άρθρα 852, 853, 854,855, 856,862, 
863, 864, 867, 868, 869 του Αστικού Κώδικα. 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 
ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 
Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωση 
σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε τη Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. 
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσόν των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο 
και στα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου συνυπολογίζοντας και το ποσόν της παρούσας δεν 
υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων που έχει καθορίσει από το Υπουργείο Οικονομικών για την 
Τράπεζα μας 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
 

Ονομασία Τράπεζας …………………….. 
Κατάστημα …………………….. 
(Δ/νση οδός – αριθμός Τ.Κ. fax) 

Ημερομηνία έκδοσης ………………… 
ΕΥΡΩ …………………..…………………. 

 
ΠΡΟΣ 
ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. 
ΦΑΒΙΕΡΟΥ 30 
Τ.Κ. 10438 ΑΘΗΝΑ 
 

 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ .................... ΓΙΑ ΠΟΣΟ …………… 

ΕΥΡΩ. 
 
 
 

- Έχουμε τη τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής 
επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και 
διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ ………………………………………….. (και 
ολογράφως) ……………………………………………………………………………………………… στο οποίο και 
μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας, υπέρ της 
εταιρίας ………………………………………………………… 
Διεύθυνση …………………………………………………………………………………………………………. για  
την καλή λειτουργία των παραδοθέντων υπ’ αυτής ειδών της με αριθμό …………………. 
Σύμβασης, που υπέγραψε μαζί σας η εν λόγω εταιρία για την «Προμήθεια Γραφείων, 
Καθισμάτων και Ντουλαπών Δασκάλων – Καθηγητών για τις ανάγκες των Σχολικών 
Μονάδων της χώρας», Διακήρυξης …./…../2016 και το οποίο ποσό καλύπτει το 5% της 
συμβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας εκ ………………….... ΕΥΡΩ αυτής. 

 Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία 
από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης 
μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησής σας. 

 Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 
ισχύον τέλος χαρτοσήμου. 

 Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή 
της σ’ εμάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμία ισχύ. 

 Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο 
Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των 
εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 

 
 

                                      
 

 


