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Αθήνα, 09/09/2014 

     Αρ. Πρωτ.: ΑΠ/Δ3/12788  

  

Α Π Ο Φ Α Σ Η  
 

Η εταιρία «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΚτΥπ ΑΕ) προκηρύσσει πρόχειρο 

διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την «προμήθεια χιλίων 

τριακοσίων (1.300) θρανίων μεταλλικών για την κάλυψη των αναγκών των σχολείων της 

χώρας», προϋπολογιζόμενης δαπάνης 40.000,00€ πλέον Φ.Π.Α.  

1.- Η σχετική δαπάνη θα χρηματοδοτηθεί από το έργο 2014ΣΕ54400014 του 

Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) της ΚτΥπ ΑΕ οικονομικού έτους 2014 και θα 

συνυπολογισθεί στον Πίνακα Προγραμματιζόμενων Προμηθειών (Ε.Π.Π.) της ΚτΥπ ΑΕ για 

τα έτη 2013 - 2015 (ειδικότερα στις αντίστοιχες πιστώσεις του έτους 2014), που έχει 

εγκριθεί με την με αριθ. Π1/510/12.04.2013 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και 

Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.  

2.- Τα θρανία θα πρέπει να εκπληρώνουν τις Τεχνικές Προδιαγραφές που αποτελούν 

αναπόσπαστο μέρος του Παραρτήματος Ι της παρούσας Διακήρυξης.  

3- Χρόνος παράδοσης: Η παράδοση των θρανίων θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι 

τις 29 Οκτωβρίου 2014, εκτός αν συμφωνηθεί διαφορετική καταληκτική ημερομηνία 

παράδοσης μεταξύ των μερών.  

Οι προσφορές των διαγωνιζομένων θα υποβληθούν στο Πρωτόκολλο της ΚτΥπ ΑΕ 

(Φαβιέρου 30, ισόγειο, ΤΚ 10438 – τηλ. 210 5272238) με καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής τους τις 15 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 9:30 π.μ..  

Η δαπάνη για την χορήγηση των τευχών (Δ/ξη – προδιαγραφή – τυχόν σχέδια) του 

διαγωνισμού είναι 10,00 € (πληρωμή στην Δ/νση Οικονομικού Φαβιέρου 30 στον 1ο όροφο) 

και η παραλαβή των τευχών θα γίνεται από το Τμήμα Εξοπλισμών Εκπαιδευτικών & Λοιπών 

Υποδομών (Φαβιέρου 30 1ος όροφος).  

Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται σε 

ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (www.osk.gr).  

Σε περίπτωση που ο προσφέρων επιλέξει το ως άνω ηλεκτρονικό μέσο για την ενημέρωσή 

του και κατ’ επέκταση την εκδήλωση ενδιαφέροντός του, με δική του ευθύνη, μπορεί να 

ενημερώνει με τα στοιχεία του (π.χ. επωνυμία, διεύθυνση, αριθ. τηλεφώνου, αριθ. μηχ. 

τηλεομοιοτυπίας, e-mail (κ.τ.λ.) την αναθέτουσα αρχή (ekordali@ktyp.gr), ώστε να 

καταστεί δυνατή η ενημέρωσή του σε περίπτωση τυχόν διευκρινιστικών ερωτημάτων. 
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Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές συμπληρωματικές 

πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού, αυτές παρέχονται το αργότερο 

τρείς (3) ημέρες πριν την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.  

Αιτήματα παροχής πληροφοριών που υποβάλλονται εκτός της ανωτέρω 

προθεσμίας δεν εξετάζονται. 

Η επιλογή του Αναδόχου θα γίνει με τη διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισμού και με 

κριτήριο αποκλειστικά τη χαμηλότερη τιμή. Η προσφορά θα πρέπει να έχει ελάχιστη ισχύ 

εξήντα (60) τουλάχιστον ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της. 

 
               Ο Διευθύνων Σύμβουλος 
          
 
         Ηρακλής Κ. Δρούλιας 
 
 
 
 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:  
 
1. Τμήμα Υποστήριξης Δ.Σ. & Διευθύνοντος Συμβούλου 
2. Γενική Διεύθυνση Προγραμματισμού & Υποστήριξης  
3. Διεύθυνση Σχεδιασμού & Διενέργειας Προμηθειών 
4. Διεύθυνση Οικονομικής & Διοικητικής Λειτουργίας 
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ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ  
ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

Άρθρο 1: Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό 
1.1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, 
ενώσεις/κοινοπραξίες, που υποβάλλουν κοινή προσφορά, συνεταιρισμοί, της ημεδαπής, 
κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (EOX), 
εφόσον έχουν προηγούμενη σχετική εμπειρία στην παραγωγή ή/και εμπορία των υπό 
προμήθεια ειδών. 
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, εφ’ όσον η λήψη ορισμένης νομικής 
μορφής είναι αναγκαία κατά την απόλυτη κρίση της ΚτΥπ ΑΕ για την ικανοποιητική 
εκτέλεση της σύμβασης.  
1.2. Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτοί: 
• Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς τους δεν 
πληρούν όλες τις προϋποθέσεις και δεν καλύπτουν τα κριτήρια επιλογής που περιγράφονται 
στο άρθρο 6 του Π.Δ. 118/2007.  
• Όσοι αποκλείστηκαν από διαγωνισμούς για προμήθειες του Δημοσίου με τελεσίδικη 
απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, Γενική Γραμματεία Εμπορίου (πρώην Υπ. Εμπορίου). 
• Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις 
παραπάνω κυρώσεις. 
• Οι ενώσεις προσώπων, σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις ως άνω προϋποθέσεις 
αποκλεισμού ισχύει για ένα τουλάχιστον μέλος της. 
 

Άρθρο 2: Κατάρτιση - υποβολή & χρόνος ισχύος των προσφορών 
2.1. Ο φάκελος της προσφοράς κάθε διαγωνιζομένου θα πρέπει να περιέχει (2) χωριστούς 
σφραγισμένους υποφακέλους, στους οποίους θα τοποθετηθούν όλα τα σχετικά με την 
προσφορά στοιχεία, ως εξής: 
α) Στο Φάκελο Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Στοιχείων Ειδικής Τεχνικής & 
Επαγγελματικής Ικανότητας, που θα υποβληθεί σε ένα (1) πρωτότυπο και ένα (1) 
αντίγραφο, τα απαιτούμενα  στο άρθρο 3 της παρούσας έγγραφα.  
β) Στο Φάκελο Οικονομικής Προσφοράς, που θα υποβληθεί σε ένα (1) πρωτότυπο και 
ένα (1) αντίγραφο, τα απαιτούμενα στο άρθρο 4 της παρούσας οικονομικά στοιχεία της 
προσφοράς.  
Οι δύο (2) επιμέρους φάκελοι θα αναγράφουν υποχρεωτικά τα ίδια στοιχεία όπως ο 
εξωτερικός φάκελος και επιπλέον την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ και 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ» ή «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ» κατά περίπτωση. 
Οι προσφορές θα συνταχθούν σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρούσας διακήρυξης και θα 
ακολουθούν τυχόν προσαρτώμενα υποδείγματα, η χρήση των οποίων είναι, με ποινή 
αποκλεισμού των προσφορών, υποχρεωτική. 
2.2. Δεν θα γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές οποιασδήποτε 
φύσης.  
2.3. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψηφίους για εξήντα (60) 
ημερολογιακές ημέρες προσμετρούμενες από την επόμενη ημέρα της καταληκτικής 
ημερομηνίας υποβολής προσφορών. Προσφορές που αναφέρουν ημερομηνία λήξης 
μικρότερη της παραπάνω αναφερόμενης, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Σε περίπτωση 
ύπαρξης ανάγκης παράτασης της ισχύος των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή θα 
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απευθύνει σχετικό ερώτημα προς τους υποψηφίους, το αργότερο πέντε (5) ημέρες πριν 
από την λήξη ισχύος των προσφορών. Αν οι υποψήφιοι αποδεχθούν την παράταση για το 
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που θα ζητηθεί, παραμένουν ως Υποψήφιοι, ενώ αν δεν 
την αποδεχθούν παύουν να συμμετέχουν στο Διαγωνισμό.  
 

Άρθρο 3: Περιεχόμενο φακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Στοιχείων 
Ειδικής Τεχνικής και Επαγγελματικής Ικανότητας 
Κάθε διαγωνιζόμενος οφείλει να αποδείξει ότι δικαιούται να συμμετέχει στον παρόντα 
διαγωνισμό, προσκομίζοντας τα κατωτέρω αποδεικτικά έγγραφα, σε πρωτότυπα ή νομίμως 
επικυρωμένα αντίγραφα: 
3.1. Την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος - υποβολής προσφοράς στο διαγωνισμό, 
συνοδευόμενη από κατάλογο των συνημμένων σε αυτή εγγράφων, υπογεγραμμένη (κατά 
περίπτωση) από  
- τον ίδιο τον διαγωνιζόμενο – φυσικό πρόσωπο ή τον νόμιμο εκπρόσωπο του υποψηφίου 
νομικού προσώπου, ή 
- τους νομίμους εκπροσώπους όλων των κοινοπρακτούντων ή συμπραττόντων ή τον από 
κοινού ορισθέντα με ιδιωτικό έγγραφο κοινό εκπρόσωπο.  
3.2. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως 
εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού ή της 
διαδικασίας ανάθεσης στην οποία συμμετέχει και στην οποία δηλώνεται ότι μέχρι και την 
ημέρα υποβολής της προσφοράς του, (ήτοι την ημέρα κατάθεσης της προσφοράς στην 
ΚτΥπ ΑΕ ή την ημέρα αποστολής αυτής ταχυδρομικώς) ο προσφέρων: 
(α) εκπληρώνει όλες τις προϋποθέσεις και καλύπτει πλήρως τα κριτήρια επιλογής που 
αναφέρονται στο άρθρο 6 ΠΔ 118/2007 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.   
(β) Δεν είναι ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 
απαιτούνται κατ' εφαρμογή του παρόντος ή όταν δεν έχει παρέχει τις πληροφορίες αυτές. 
(γ) Δεν τελεί σε αποκλεισμό από διαγωνισμούς με βάση αμετάκλητη απόφαση κατά τα 
άρθρα 18, 34 και 39 του Π.Δ. 118/07 κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.  
(δ) Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην παρούσα διακήρυξη, της 
οποίας ο προσφέρων έλαβε πλήρη γνώση και αποδέχεται ανεπιφύλακτα, 
(ε) Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης για οποιαδήποτε κρίση της Επιτροπής 
Διαγωνισμού ή για οποιαδήποτε απόφαση του αρμοδίου οργάνου της ΚτΥπ ΑΕ για την 
έκβαση του παρόντος διαγωνισμού, ιδίως δε αυτής για την αναβολή, ματαίωση, ακύρωση ή 
επανάληψη του διαγωνισμού ή για την ενδεχόμενη υπαναχώρηση της ΚτΥπ ΑΕ. 
(στ) Αναλαμβάνει την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των 
δικαιολογητικών των παρ. 2 & 3 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07, κατά περίπτωση.  
3.3. Παραστατικό εκπροσώπησης, κατά το άρθρο 6 παρ. 1 περ. γ. του Π.Δ. 118/07, 
εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με αντιπρόσωπό/εκπρόσωπό 
τους. 
Αναλυτικότερα, σε περίπτωση συμμετοχής στο διαγωνισμό εταιρίας απαιτείται να 
προσκομισθεί: 
- Πρακτικό απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας σε περίπτωση Α.Ε., ή 
απόφαση των διαχειριστών σε περίπτωση Ε.Π.Ε. ή Ο.Ε. ή Ε.Ε., με την οποία:  
α) Εγκρίνεται η συμμετοχή τους στο διαγωνισμό αυτοτελώς ή σε κοινοπραξία ή σύμπραξη  
β) Ορίζεται ο νόμιμος εκπρόσωπος με εξουσία να υπογράφει δεσμευτικά για το 
συμμετέχοντα όλα τα έγγραφα του διαγωνισμού και την προσφορά.  
Οι άνω (α’ & β’) απαιτήσεις δεν τίθενται, αν η εξουσία του υπογράφοντος προς 
εκπροσώπηση βασίζεται στο καταστατικό ή άλλη πράξη που έχει δημοσιευτεί κατά τις 
κείμενες διατάξεις (ΦΕΚ, κ.λπ.) και έχει υποβληθεί με το φάκελο συμμετοχής. Σε κάθε 
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περίπτωση ισχύουν οι περί αντιπροσώπευσης και πληρεξουσιότητας διατάξεις των άρθρων 
211 επ. του Αστικού Κώδικα. 
Επί υποψηφίου αλλοδαπού νομικού προσώπου προσκομίζεται απόφαση του κατά το νόμο ή 
το καταστατικό του διοικούντος αυτό οργάνου, περί συμμετοχής στο διαγωνισμό και 
διορισμού του νομίμου εκπροσώπου του. 
γ) Ορίζεται αντίκλητος (ο οποίος δύναται να είναι το ίδιο πρόσωπο με το νόμιμο 
εκπρόσωπο), κάτοικος της ευρύτερης περιοχής Αθηνών – Πειραιώς, με πλήρη στοιχεία 
επικοινωνίας αυτού (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, φαξ κλπ) 
προκειμένου να μπορεί η Αναθέτουσα Αρχή να έλθει σε επαφή με τον υποψήφιο. 
δ) Σε περίπτωση Κοινοπραξίας ή σύμπραξης, δήλωση των προσώπων που την απαρτίζουν 
περί: 

 αποδοχής της ενώσεως των προσώπων αυτών με σκοπό την εκτέλεση της σύμβασης, 
και περί επιλογής της μίας ή της άλλης μορφής (σύμπραξης ή Κοινοπραξίας).  

 αποδοχής της από κοινού εκτέλεσης της σύμβασης και της αλληλέγγυας ευθύνης εις 
ολόκληρο,  

 ποσοστά συμμετοχής των μελών της σύμπραξης ή κοινοπραξίας κατά τα οριζόμενα στην 
παρούσα, 
 τον κοινό εκπρόσωπο και αντίκλητο της σύμπραξης ή κοινοπραξίας, 
 (επί συμπράξεων): καθορισμού του τρόπου κατανομής της αμοιβής (με μορφή πίνακα) 

των υπό ανάληψη υπηρεσιών,  

 (επί κοινοπραξιών): ότι σε περίπτωση που τους ανατεθεί η σύμβαση και πριν την 
υπογραφή της θα συστήσουν κοινοπραξία με ιδιωτικό συμφωνητικό.  
Σημειώνεται ότι οι Κοινοπραξίες αποτελούν κατά τις διατάξεις του Ελληνικού δικαίου 
ιδιαίτερα (σε σχέση με τα μέλη τους) φορολογικά υποκείμενα, υπαγόμενες στις διατάξεις 
του Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων και της Φορολογίας Εισοδήματος Νομικών Προσώπων. 
3.4. Tα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος, όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και οι 
τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόμενους με μορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), επικυρωμένο 
αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού του διαγωνιζόμενου και των εγγράφων 
τροποποιήσεών του (για Ο.Ε και Ε.Ε.). Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να 
προκύπτουν ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ΑΕ, τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν 
δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της 
νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με τη 
νομική μορφή των εταιριών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου. 
3.5. Άδεια Λειτουργίας της επιχείρησης, εφόσον απαιτείται από τη νομική μορφή της 
επιχείρησης, σε ισχύ κατά την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού. Σε περίπτωση που 
η άδεια λειτουργίας έχει λήξει χρονικά, απαιτείται επιπρόσθετα βεβαίωση από την αρμόδια 
υπηρεσία, ότι έχει υποβληθεί πλήρης φάκελος για την ανανέωσή της. 
3.6. Φύλλο συμμόρφωσης προς όλες τις παραγράφους και τους όρους της 
Τεχνικής Προδιαγραφής του Παραρτήματος Ι της παρούσας διακήρυξης. 
3.7. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε 
ισχύει, στην οποία θα δηλώνεται ότι: 
(α) τα ξύλινα στοιχεία από κόντρα-πλακέ που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να είναι σύμφωνα 
με την ΚΥΑ Ζ3-5430/22-4-2009 (μέγιστο όριο φορμαλδεΰδης τάξεως Ε1) και τα αντίστοιχα 
ευρωπαϊκά πρότυπα.  
(β) όλη η κατασκευή συμμορφώνεται με τα όρια μετανάστευσης ορισμένων στοιχείων τα οποία 
καθορίζονται από τα πρότυπα ΕΝ 71.3 1995 και ΕΝ 71.3/Α1:2000, όπως αυτά επιβάλλονται 
από την ΚΥΑ Ζ3-5430/22.04.2009. 
(γ) H ποιότητα συγκόλλησης είναι αποδεκτή σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 314-2 
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Σημειώσεις – διευκρινίσεις:  
(α) Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, μαζί με 
την προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε 
προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία,  
(β) όπου στην παρούσα διακήρυξη γίνεται αναφορά σε Υπεύθυνη Δήλωση, ως τέτοια 
θεωρείται η υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 § 4 Ν. 1599/1986, όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει.  
 

Άρθρο 4: Περιεχόμενο φακέλου Οικονομικής Προσφοράς 
Η οικονομική προσφορά κάθε διαγωνιζόμενου, νόμιμα υπογεγραμμένη, θα τοποθετηθεί, με 
ποινή απορρίψεως, σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κύριο φάκελο, με 
την ένδειξη Οικονομική Προσφορά. Στην οικονομική προσφορά πρέπει να αναφέρεται και 
να αναλύεται η συνολική προσφερόμενη τιμή, δηλαδή η προσφερόμενη τιμή και ο 
αναλογών φόρος προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.).    
4.2. Όλα τα οικονομικά μεγέθη που περιλαμβάνονται στην Προσφορά, θα πρέπει να 
δίνονται σε ΕΥΡΩ και σε τυχόν υποδιαίρεση αυτού έως δύο δεκαδικά ψηφία.  
4.3. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ και σε τυχόν υποδιαίρεση αυτού έως 
δύο δεκαδικά ψηφία ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται 
ως απαράδεκτες. 
4.4. Σφάλματα - λογιστικά λάθη σε αθροίσματα και γινόμενα διορθώνονται από την 
Επιτροπή Διαγωνισμού επί τη βάσει των προσφερθέντων τιμών. 
4.5. Προσφορές, οι οποίες υπερβαίνουν το ανώτατο όριο του προϋπολογισμού ή είναι 
αόριστες, αντιφατικές, υπό αίρεση, ή δεν περιλαμβάνουν το σύνολο των απαιτήσεων της 
παρούσας διακήρυξης θα απορριφθούν ως απαράδεκτες.  
 

Άρθρο 5: Διαδικασία διενέργειας του διαγωνισμού 
5.1. Η αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού της ΚτΥπ ΑΕ προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας 
αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την διακήρυξη. 
- Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την αρμόδια Επιτροπή της ΚτΥπ ΑΕ, 
με την παρουσία των νομίμων εκπροσώπων όσων διαγωνιζομένων υπέβαλλαν εμπρόθεσμα 
προσφορά.  
- Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή μετά την έναρξη της διαδικασίας 
αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως 
εκπρόθεσμες. 
5.2. Η αποσφράγιση γίνεται με την ακόλουθη διαδικασία: 
- Ο φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής και Στοιχεία Ειδικής Τεχνικής και 
Επαγγελματικής Ικανότητας» αποσφραγίζεται και μονογράφεται από την Επιτροπή κατά 
φύλλο.  
- Στη συνέχεια η Επιτροπή συντάσσει το Πρακτικό 1, στο οποίο καταχωρούνται, σύμφωνα 
με την σειρά υποβολής των προσφορών, η επωνυμία του Διαγωνιζομένου, ο 
εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος αυτού, τα δικαιολογητικά συμμετοχής και τα στοιχεία 
ειδικής τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας που απαιτεί η διακήρυξη.  
- Με την ολοκλήρωση του ανωτέρω σταδίου η Επιτροπή ανακοινώνει δημόσια τους 
διαγωνιζόμενους, οι οποίοι αποκλείονται από την εξέλιξη της διαγωνιστικής διαδικασίας, 
διότι δεν εκπληρώνουν τις αναγκαίες προϋποθέσεις συμμετοχής στον διαγωνισμό.  
- Στη συνέχεια αποσφραγίζεται δημόσια και μονογράφεται κατά φύλλο ο φάκελος με την 
ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» όσων διαγωνιζομένων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές. 
Η Επιτροπή ανακοινώνει δημόσια και καταγράφει στο Πρακτικό 1 τις τιμές των προσφορών, 
κατά τη σειρά μειοδοσίας τους, κηρύσσοντας την λήξη της διαδικασίας του διαγωνισμού.  
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5.3. Η Επιτροπή εισηγείται εγγράφως στην Αναθέτουσα Αρχή την ανάθεση της 
σύμβασης στον διαγωνιζόμενο που υπέβαλε την αποκλειστικά χαμηλότερη τιμή, 
σύμφωνα με τα κριτήρια ανάθεσης που αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη.   
5.4. Η Επιτροπή έχει την ευχέρεια, κατά την κρίση της και τηρώντας την αρχή της ίσης 
μεταχείρισης, να προχωρήσει σε επανέλεγχο της ορθότητας όλων των υποβληθέντων 
δικαιολογητικών καθώς επίσης και να καλέσει με κάθε πρόσφορο μέσο τους 
διαγωνιζομένους να “αποσαφηνίσουν” ή να “συμπληρώσουν” τα υποβληθέντα στοιχεία του 
φακέλου με την ένδειξη Δικαιολογητικά Συμμετοχής μέσα σε συγκεκριμένη προθεσμία. Ως 
“αποσαφήνιση” εννοείται η χορήγηση διευκρινίσεων για το περιεχόμενο εγγράφων που ήδη 
υποβλήθηκαν. Ως “συμπλήρωση” υποβληθέντων στοιχείων νοείται και η προσκόμιση νέων 
στοιχείων, εφόσον αποδεικνύουν σε συνδυασμό με ήδη υποβληθέντα στοιχεία του 
φακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής τη συνδρομή κάποιας από τις προϋποθέσεις της 
παρούσας.  
5.5. ο Πρακτικό 1, αφού εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, τοιχοκολλείται με μέριμνα 
του Προέδρου της Επιτροπής, στον Πίνακα Ανακοινώσεων της ΚτΥπ ΑΕ. Σχετική γραπτή 
ανακοίνωση με αντίγραφο του πρακτικού αποστέλλεται σε όλους τους διαγωνιζομένους με 
τηλεομοιοτυπία (fax).  
Ως χρόνος παραλαβής των εγγράφων αυτών λογίζεται η σχετική σημείωση της συσκευής 
τηλεομοιοτυπίας (fax) επί του διαβιβασθέντος εγγράφου.  
 

6. Δικαιολογητικά κατακύρωσης  
6.1. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο διαγωνιζόμενος στον οποίο πρόκειται να 
γίνει η κατακύρωση, οφείλει, εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση της 
σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν, σύμφωνα με το ν. 2672/1998 (Α΄290), να 
υποβάλει, τα έγγραφα και δικαιολογητικά της παραγράφου 6.6. του παρόντος άρθρου. 
6.2. Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος 
παραδίδεται εντός της ως άνω προθεσμίας στην ΚτΥπ ΑΕ. 
6.3. Η ΚτΥπ ΑΕ εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από της παραλαβής του φακέλου, 
αποστέλλει ανακοίνωση στον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, 
ορίζοντας την ημερομηνία, την ώρα και τον τόπο αποσφράγισης του ως άνω φακέλου των 
δικαιολογητικών (η οποία δεν μπορεί να ορισθεί σε χρόνο μεγαλύτερο των τεσσάρων (4) 
εργασίμων ημερών). Η ανακοίνωση αποστέλλεται και στους λοιπούς προσφέροντες των 
οποίων οι οικονομικές προσφορές έχουν αποσφραγιστεί.  
6.4. Το αρμόδιο όργανο Παραλαβής και Αποσφράγισης προσφορών, προβαίνει στην 
αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών του προσφέροντος στον οποίο πρόκειται 
να γίνει η κατακύρωση, την ημερομηνία και ώρα που ορίσθηκε με την ως άνω πρόσκληση-
ανακοίνωση της Υπηρεσίας, μονογράφονται δε και σφραγίζονται όλα τα δικαιολογητικά 
κατά φύλλο από την επιτροπή. 
6.5. Όσοι δικαιούνται, σύμφωνα με τα παραπάνω να παρευρίσκονται στην διαδικασία 
αποσφράγισης του φακέλου των δικαιολογητικών του προσφέροντος στον οποίο πρόκειται 
να γίνει η κατακύρωση, λαμβάνουν γνώση (αυτών των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν), 
εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών από την ημερομηνία αποσφράγισης του φακέλου των 
δικαιολογητικών, προσερχόμενοι στην αρμόδια Υπηρεσία. 
6.6. Τα δικαιολογητικά που προσκομίζονται κατά τα ως άνω από τον 
προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, είναι: 
6.6.1. Οι Έλληνες πολίτες: 
α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την 
κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν 
καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση,  
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i) για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του ΠΔ 60/2007, ήτοι - 
συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της 
κοινής δράσης  της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ. 1), 
- δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 
26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της 
κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2), 
- απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της  27.11.1995, σελ. 
48), 
- νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της 
οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου της 10ης Ιουνίου 1991 για την πρόληψη 
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία 
τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 76) η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995 
(Α΄ 173) και τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005 (Α΄ 305), 
ii) κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της 
πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας. 
β. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 
τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να 
προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία 
κήρυξης πτώχευσης. 
γ. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 
εξαμήνου, πριν από την  κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να 
προκύπτει ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και επίσης, ότι δεν τελούν σε 
διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση.  
δ. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να 
προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις 
υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και 
επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους  
Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα  δικαιολογητικά των παραπάνω 
περιπτώσεων β, γ και δ εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας  που είναι 
εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται  το σχετικό  πιστοποιητικό. 
ε. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η 
εγγραφή τους σ’ αυτό, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι 
εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης 
ειδοποίησης.  
στ. Εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης (συνταγμένη σύμφωνα με το 
υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙΙ της παρούσας διακήρυξης), που θα ανέρχεται σε ποσοστό 
10% της συμβατικής αξίας, χωρίς Φ.Π.Α., με χρόνο ισχύος μεγαλύτερο κατά τρεις (3) 
μήνες από το συνολικό συμβατικό χρόνο. Σε περίπτωση παράτασης του χρόνου εκτέλεσης 
της σύμβασης που θα υπογραφεί, η παραπάνω εγγύηση παρατείνεται για ανάλογο χρονικό 
διάστημα.  
 

6.6.2. Οι  αλλοδαποί :  
α Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή 
δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν 
από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν 
έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της 
περίπτωσης α της ως άνω παραγράφου  6.6.1.  
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β. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας 
εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν από την κοινοποίηση της 
έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση, σε 
διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία. 
γ. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 
εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να 
προκύπτει ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε 
διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση.  
δ. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας 
εγκατάστασης τους, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω 
ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις 
τους.  
ε. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να 
προκύπτει ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου  Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες 
επαγγελματικές οργανώσεις, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και 
εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης 
ειδοποίησης.  
 

6.6.3. Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά:   
α. Τα παραπάνω δικαιολογητικά των παραγράφων 6.6.1 και 6.6.2 αντίστοιχα. 
Το απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή 
δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης του νομικού προσώπου, των ως άνω 
παραγράφων, αφορά : 
- τους Διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε και Ε.Π.Ε.,  
- τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο όταν το νομικό πρόσωπο είναι  Α.Ε.  
- και σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου τους νόμιμους εκπροσώπους  του. 
β. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 
εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να 
προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε 
ισχύει ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (A΄101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες 
ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και επίσης ότι δεν τελούν 
υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω 
νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά  νομικά 
πρόσωπα). 
- Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης, 
εκδίδονται : 
- όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης, στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραμμένη η 
συμμετέχουσα στο διαγωνισμό A.E., σύμφωνα με τις  διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια΄ και 
7β.12 του κ.ν. 2190/1920,  όπως εκάστοτε ισχύει,  
- και όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, από το 
αρμόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύμου εταιρείας που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση. 
- Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) 
το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου της 
έδρας της συμμετέχουσας στον διαγωνισμό  επιχείρησης. 
 

6.6.4.  Οι  συνεταιρισμοί :  
α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την 
κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας 
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διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο 
πρόεδρος του Διοικητικού του Συμβουλίου δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική 
απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης α της παραγράφου 6.6.1.    
β. Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων β, γ και δ της παραγράφου 6.6.1, εφόσον πρόκειται 
για ημεδαπούς συνεταιρισμούς και των περιπτώσεων β, γ και δ της παραγράφου 6.6.2, 
εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισμούς, αντίστοιχα, και της περίπτωσης β της 
παραγράφου  6.6.3. 
γ. Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός  λειτουργεί νόμιμα. 
 

6.6.5.  Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά : 
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην 
Ένωση. 
 

6.6.6. Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα 
παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες 
περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, δύναται να αντικατασταθούν από υπεύθυνη δήλωση 
του προμηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου 
της χώρας εγκατάστασης. Στην κατά τα άνω υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην 
συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο 
συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις. 

 

7.  Κατακύρωση αποτελεσμάτων διαγωνισμού  
7.1. Το αρμόδιο όργανο Διοίκησης της ΚτΥπ ΑΕ διατηρεί το δικαίωμα ν’ αποφασίσει 
ελεύθερα για την έγκριση ή την απόρριψη του αποτελέσματος του διαγωνισμού, τη 
ματαίωση, αναβολή ή επανάληψη του διαγωνισμού με τροποποίηση ή μη των όρων και των 
τεχνικών προδιαγραφών (κατ’ ανάλογη εφαρμογή των οριζομένων στο άρθρο 21 του ΠΔ 
118/2007), χωρίς δικαίωμα αποζημίωσης αυτών που μετέχουν στο διαγωνισμό και χωρίς 
καμία άλλη οικονομική υποχρέωση ή δέσμευση γενικώς έναντι αυτών.  
7.2. Για την κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού θα λαμβάνεται υπόψη και 
προηγούμενη συμβατική συμπεριφορά κάθε συμμετέχοντος ( π.χ. μη τήρηση των όρων της 
σύμβασης σε προηγούμενη διαγωνιστική διαδικασία της ΚτΥπ ΑΕ). 
7.3. Κατά τα λοιπά έχουν ανάλογη εφαρμογή τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ΠΔ 
118/12007. 

 

8. Ενστάσεις 
8.1. Δικαίωμα υποβολής ενστάσεων κατά των Πράξεων της Αναθέτουσας Αρχής έχουν 
μόνο οι διαγωνιζόμενοι που συμμετέχουν στο αντίστοιχο στάδιο του Διαγωνισμού ή οι 
αποκλεισθέντες απ’ αυτό. Οι ενστάσεις συντάσσονται πάντοτε στην Ελληνική γλώσσα, 
κατατίθενται εγγράφως στο πρωτόκολλο της ΚτΥπ ΑΕ και απευθύνονται στον Πρόεδρο της 
Επιτροπής Διαγωνισμού. Οι προθεσμίες υποβολής των ενστάσεων αρχίζουν να τρέχουν από 
την επομένη της ημερομηνίας ανακοίνωσης - τοιχοκόλλησης των πρακτικών. 
8.2. Επί των ενστάσεων αποφασίζει η Αναθέτουσα Αρχή, μετά από σχετική γνώμη της 
Επιτροπής Ενστάσεων και Προσφυγών της ΚτΥπ ΑΕ.  
8.3. Οι αποφάσεις επί των ενστάσεων κοινοποιούνται με επιμέλεια του Προέδρου της 
Επιτροπής σε όλους τους διαγωνιζόμενους, που συμμετέχουν στο αντίστοιχο στάδιο ή 
αποκλείστηκαν από αυτό.  
8.4. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 15 του Π.Δ. 118/07.  
 

9. Σύμβαση 
9.1. Η σύμβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που 
περιλαμβάνονται στη παρούσα διακήρυξη και την προσφορά του Αναδόχου, θα διέπεται 
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από το ελληνικό δίκαιο και δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόμενο 
της παρούσας. Το κείμενο της σύμβασης θα κατισχύει των παραρτημάτων της εκτός 
προφανών ή πασίδηλων παραδρομών.  
9.2. Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί ή συμπληρωθεί, εάν τα συμβαλλόμενα μέρη 
συμφωνήσουν προς τούτο εγγράφως, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 24 του Π.Δ. 
118/2007.  
9.3. Τυχόν υποβολή σχεδίων σύμβασης από τους υποψηφίους μαζί με τις προσφορές τους, 
δεν δημιουργεί καμία δέσμευση για την ΚτΥπ ΑΕ 
 

10. Υποχρεώσεις Αναδόχου  
10.1. Σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται 
στενά με την ΚτΥπ ΑΕ, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε 
παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση του έργου.  
10.2. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της 
ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση 
των υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που 
προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της.  
10.3. Καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης αλλά και μετά την λήξη ή λύση αυτής, ο 
Ανάδοχος θα αναλάβει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικές και να μη γνωστοποιήσει 
σε οποιοδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση 
του κατά την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων του. Επίσης θα αναλάβει την 
υποχρέωση να μην γνωστοποιήσει οποιοδήποτε έγγραφο ή πληροφορία που σχετίζεται με 
το έργο που θα εκτελέσει χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της ΚτΥπ ΑΕ. 
 

11. Πληροφορίες επί της διακήρυξης του διαγωνισμού. 
11.1. Αναθέτουσα αρχή του παρόντος διαγωνισμού είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΚτΥπ 
ΑΕ.   
11.2. Γίνεται μνεία ότι ο παρών διαγωνισμός διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 79 έως 
85 του Ν. 2362/1995, συμπληρωματικά δε από τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 και του 
Αστικού Κώδικα. 
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Τ Α 
Τα κατωτέρω αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα και ενιαίο κείμενο με την 

ανωτέρω προκήρυξη 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  I: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ:  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

ΘΡΑΝΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ 
 

 

(Σχέδια : Μ15-ΤΘΡΑ, Μ15-ΤΘΡΒ, Μ15-ΤΘΡΓ) 
 

1.  ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ -  ΓΕΝΙΚΑ  
1.1. Το θρανίο είναι διθέσιο.  
1.2. Το σχήμα, οι διαστάσεις και ο τρόπος κατασκευής των θρανίων θα είναι σύμφωνα 

με την παρούσα τεχνική προδιαγραφή και τα επισυναπτόμενα σχέδια τα οποία 
αποτελούν αναπόσπαστα στοιχεία της προδιαγραφής. 

1.3. Προβλέπονται τρία μεγέθη θρανίων με τα ακόλουθα ύψη : 
  Για το Δημοτικό  (Α-Β-Γ) Τάξη       το nο 3   με ύψος  :  650 mm 
  Για το Δημοτικό  (Δ-Ε-ΣΤ) Τάξη     το nο 4   με ύψος  :  700 mm 
  Για το ΓΥΜΝ-ΛΥΚ           με ύψος    :  740 mm 
 όπως φαίνεται στα επισυναπτόμενα σχέδια. 

1.4. Σχετικά με τους χρωματισμούς των θρανίων, τόσο της πινακίδας, όσο και του 
μεταλλικού σκελετού, προβλέπονται τρεις συνδυασμοί χρωμάτων που αντιστοιχούν 
στα μεγέθη που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο. Οι συνδυασμοί αυτοί 
των χρωμάτων περιγράφονται στην παρ. 4 της παρούσης τεχνικής προδιαγραφής. 

1.5. Όλα τα ξύλινα στοιχεία από κόντρα-πλακέ που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να 
είναι σύμφωνα με την ΚΥΑ Ζ3-5430/22-4-2009 (ΦΕΚ 746/Β/22-4-2009) – μέγιστο 
όριο φορμαλδεΰδης τάξεως Ε1 και όπως επίσης ορίζονται στα αντίστοιχα ευρωπαϊκά 
πρότυπα. Ταυτόχρονα θα πρέπει όλη η κατασκευή να συμμορφώνεται με τα όρια 
μετανάστευσης ορισμένων στοιχείων τα οποία καθορίζονται από τα πρότυπα ΕΝ 
71.3: 1995 και ΕΝ 71.3 /Α1:2000, όπως αυτά επιβάλλονται από την ΚΥΑ Ζ3-
5430/22-4-2009 (ΦΕΚ 746/Β/22-4-2009).  
Επιπλέον κατά την υπογραφή της σύμβασης είναι απαραίτητη η προσκόμιση 
πιστοποιητικού από την προμηθεύτρια εταιρία για την πρώτη ύλη (κόντρα πλακέ) 
που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί, η οποία οφείλει να είναι σύμφωνη με το ΕΝ 636-1 
(βλ. § 2.2.1). 

 

2.  ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  
Το θρανίο αποτελείται από τα παρακάτω τρία (3) ξεχωριστά μέρη : 
1. Τον μεταλλικό σκελετό 
2. Την πινακίδα εργασίας 
3. Την υποδοχή χαρτοφυλάκων. 
 

2.1. ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΘΡΑΝΙΟΥ  
Οι σωλήνες των ποδιών και του περιμετρικού σκελετού θα κατασκευαστούν από 
σωλήνες ανοπτημένους (μαλακούς), στρογγυλής διατομής, αφανούς ραφής. Οι 
διαστάσεις των παραπάνω σιδηροσωλήνων θα είναι: Φ32mm και Φ26mm, 
πάχους 1,5mm (±5%), όπως εμφαίνεται  στα  σχέδια  που συνοδεύουν την 
παρούσα τεχνική προδιαγραφή. Όλοι οι σιδηροσωλήνες θα έχουν αφανή και 
συνεχή ηλεκτροσυγκόλληση στη ραφή. 

Η σύνδεση των σιδηροσωλήνων μεταξύ τους θα είναι σε όλη την επιφάνεια επαφής 
τους, με έντεχνη, αφανή  και ομοιόμορφη ηλεκτροσυγκόλληση. Η κοπή των 
σιδηροσωλήνων για τις μεταξύ τους ενώσεις θα γίνει του τύπου “νυχάκι”. 
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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 τη βαφή. Η ηλεκτροσυγκολλητική ραφή θα είναι συνεχής, 
ομοιόμορφη και ισοπαχή. 
Τα τέσσερα πόδια του σκελετού του θρανίου θα έχουν στις άκρες τους, προς 
αποφυγή των κραδασμών και του θορύβου, πλαστικά πέλματα από μαλακό 
πολυαιθυλένιο, αρίστης ποιότητας, χρώματος μαύρου, βλ. σχέδιο. 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 δύσκολη. 

2.2. ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
2.2.1. Η πινακίδα εργασίας θα κατασκευαστεί από ενιαίο φύλλο κόντρα πλακέ, Α’ 

ποιότητας, κλάσης Ε1, βάσει των προτύπων ΕΝ 636-1 και ΕΝ 314-2 
(ποιότητα συγκόλλησης) ή όπως εκάστοτε ισχύουν.  
Το συνολικό πάχος του φύλλου, (καπλαμάδες και κόλλα), θα είναι 18mm 
τουλάχιστον. 
Ο συνολικός αριθμός καπλαμάδων (στρώσεις) του ανωτέρω κόντρα πλακέ 
θα είναι εννέα (9) κατ’ ελάχιστον. 
Οι εξωτερικές επιφάνειες του φύλλου (φάτσα – όπισθεν) θα είναι από καπλαμά 
ξύλου οκουμέ, μονοκόμματο, άριστης ποιότητας, πάχους 0,8 mm κατ’ ελάχιστον. Οι 
ενδιάμεσες στρώσεις του φύλλου κόντρα πλακέ θα αποτελούνται από επτά (7) 
καπλαμάδες κατ’ ελάχιστον, λεύκης και οκουμέ, με τοποθέτηση εναλλάξ και με 
κόντρα τα νερά του ξύλου. 
Η συγκόλληση όλων των καπλαμάδων θα γίνει με ειδική κόλλα (πχ. φαινολική ή 
μελαμινική). 

2.2.2. Οι επιφάνειες της πινακίδας  θα είναι εντελώς επίπεδες και λείες και πάνω σε αυτές 
θα επικολληθούν ενιαία φύλλα HPL άριστης ποιότητας, πρώτης διαλογής, πάχους 
τουλάχιστον 1,2mm. 
Τα χαρακτηριστικά της ως άνω επίστρωσης οφείλουν να προσδιορίζονται βάσει των 
σχετικών Ευρωπαϊκών Κανονισμών ΕΝ 438-1, ΕΝ 438-2, ΕΝ 438-3 του 2005 ή όπως 
εκάστοτε ισχύουν.  
Ειδικότερα: – Αντοχή στην τριβή : IP>150, WR≥350  

– Αντοχή στη χάραξη : ≥3 rating  
H συγκόλληση των φύλλων HPL με το φύλλο του κόντρα πλακέ θα γίνει με 
κατάλληλη πίεση και θερμοκρασία με ειδική κόλλα μη τοξική, με ιδιαίτερη επιμέλεια 
ώστε να μη παρουσιάζονται αποκολλήσεις ή φουσκώματα του φύλλου HPL. 
Οι τέσσερις γωνίες της πινακίδας εργασίας θα στρογγυλευτούν με ακτίνα 
καμπυλότητας 3cm. 

2.2.3. Οι απολήξεις του κόντρα πλακέ, περιμετρικά της πινακίδας (σόκορα), εφόσον  
υπάρχουν κενά, θα στοκαριστούν με ξυλόστοκο ιδίου χρώματος ώστε αυτά να 
καλυφθούν. 
Όλες οι επιφάνειες και οι ακμές των ξύλινων στοιχείων, πριν βαφούν, θα τριφτούν 
με ψιλό γυαλόχαρτο και θα λειανθούν με επιμέλεια, αφού πρώτα διαμορφωθούν σε 
καμπύλη διατομή (πομπέ). Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στα σόκορα, ώστε να μην 
παρουσιάζουν την παραμικρή "αγριάδα". Σημειώνεται ιδιαιτέρως ότι τα σόκαρα θα 
είναι περασμένα με "εργαλείο διαμόρφωσης" και όχι απλώς σπασμένες ακμές.  
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Θα ακολουθήσει προεργασία με δύο επιστρώσεις γεμιστικού υποστρώματος νερού 
ακρυλικό ενός συστατικού, διαφανές, και επικάλυψη με δύο επιστρώσεις βερνικιού 
φινιρίσματος νερού ακρυλικό ενός συστατικού, διαφανές. 
Oι διαστάσεις της πινακίδας εργασίας φαίνονται στο συνοδευτικό σχέδιο. 

2.2.4. Η σύνδεση της πινακίδας εργασίας με το μεταλλικό σκελετό θα γίνει στην μεγάλη 
πλευρά με οκτώ (8) νοβοπανόβιδες 5x45mm, ενώ στην κάθε μικρή πλευρά με τρεις 
(3) νοβοπανόβιδες 5x45mm.  
Oι νοβοπανόβιδες θα είναι μεγάλης αντοχής επιχρωμιωμένες, μήκους 40mm 
περίπου, και διαμέτρου 5mm περίπου, μορφής φακής σταυρού. 
Όλες οι νοβοπανόβιδες πρέπει να βιδώνονται 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. Οι θέσεις που 
βιδώνονται μέσα στην πινακίδα οι νοβοπανόβιδες φαίνονται στο επισυναπτόμενο 
σχέδιο. Η συναρμογή της πινακίδας και σκελετού με τις νοβοπανόβιδες πρέπει να 
είναι σφικτή ούτως ώστε να μην παρατηρούνται “μπόσικα”. 

2.3. ΥΠΟΔΟΧΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΩΝ 
Αυτή θα γίνει από πλέγμα τύπου “δάριγκ” πλευράς ορθογώνιου ράβδου 100x50mm 
και διαμέτρου ράβδου 4,8mm μορφής, όπως στο συνοδευτικό σχέδιο. 
Το πλέγμα θα ηλεκτροσυγκολληθεί σε όλες τις άκρες του, επάνω μεν, στις 
εσωτερικές πλευρές των τριών (3) σιδηροσωλήνων που στηρίζεται και η πινακίδα  
και κάτω, στην εσωτερική πλευρά της συνδετικής τραβέρσας αξονικά. Οι διαμήκεις 
ράβδοι του πλέγματος θα βρίσκονται κάτω. Όλες οι διασταυρώσεις του πλέγματος 
θα είναι κολλημένες. 
Δεξιά και αριστερά η υποδοχή χαρτοφυλάκων θα έχει άγκιστρα χαρτοφυλάκων που 
θα διαμορφωθούν από σιδηρόβεργα Φ6mm και θα συγκολληθούν σε δύο ράβδους 
του πλέγματος, όπως φαίνεται στο συνοδευτικό σχέδιο. 
Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη κοπή του πλέγματος ώστε να μην υπάρχουν 
ελεύθερα άκρα ράβδων και οπωσδήποτε όλα τα τελειώματα του πλέγματος να 
ηλεκτροσυγκολληθούν στον μεταλλικό σκελετό. 

          Οι υποδοχές των χαρτοφυλάκων θα είναι ομοιόμορφες. 
 

3.  ΒΑΦΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ  
3.1. ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ 

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  ΡΗ=7-9 για την εξουδετέρωση των όξινων συστατικών του διαλύματος 
αποξείδωσης. 

 

3.2. ΦΩΣΦΑΤΩΣΗ 
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 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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3.3. 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 κλπ.). 
Ο χρωματισμός των μεταλλικών επιφανειών θα γίνει με πούδρα άριστης ποιότητας, θα 
είναι γυαλιστερός και σε αποχρώσεις χρωμάτων όπως περιγράφονται στην 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. 
 

3.4. ΨΗΣΙΜΟ 
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. 

 

4.  ΧΡΩΜΑΤΑ  
Τα χρώματα των ξύλινων και μεταλλικών μερών του θρανίου θα είναι άριστης 

ποιότητας και ΜΗ ΤΟΞΙΚΑ. 
 

4.1. ΘΡΑΝΙΟ – ΜΕΓΕΘΟΣ:  A  
Πινακίδα θρανίου: ενδεικτικού τύπου δειγματολογίου PURICELI No 2262 ή το No 100 
ενδεικτικού τύπου δειγματολογίου SHELMAN. 
Μεταλλικός σκελετός : ενδεικτικού τύπου δειγματολογίου RAL. Το Νο 3003. 
Τονίζεται ιδιαιτέρως ότι η πούδρα της απόχρωσης αυτής δεν πρέπει να περιέχει 
χρωστικές ουσίες με βάση οξείδια του μολύβδου ή άλλες τοξικές ουσίες. 

 

4.2. ΘΡΑΝΙΟ –  ΜΕΓΕΘΟΣ:  Β  
Πινακίδα θρανίου: ενδεικτικού τύπου δειγματολογίου PURICELI No 2262 ή το No 100 
ενδεικτικού τύπου δειγματολογίου SHELMAN. 

Μεταλλικός σκελετός : ενδεικτικού τύπου δειγματολογίου RAL. Το Νο 6000. 
 

4.3. ΘΡΑΝΙΟ –  ΜΕΓΕΘΟΣ:  Γ  
Πινακίδα θρανίων ενδεικτικού τύπου δειγματολογίου (PURICELI) Νο2262 ή το No 100 
ενδεικτικού τύπου δειγματολογίου SHELMAN. 
Μεταλλικός σκελετός ενδεικτικού τύπου δειγματολογίου (RAL) No5023.  

4.4. Σημειώνεται ότι οι παραπάνω αριθμοί χρωματολογίου PURICELI, SHELMAN ή RAL 

αναφέρονται σε επιθυμητές αποχρώσεις χρωμάτων και σε καμία περίπτωση δεν 
προσδιορίζουν οποιοδήποτε υλικό, ή οποιαδήποτε ποιότητα υλικού. 

4.5. Για λόγους αισθητικούς ή για την εύρυθμη λειτουργικότητα των θρανίων στους 
χώρους του σχολείου η Υπηρεσία δύναται να προσδιορίσει άλλα χρώματα, μετά από 
εντολή της Δ/νσης Εξοπλιστικών 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). 
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5.  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  
 

5.1.1. Οι πινακίδες των θρανίων θα συσκευάζονται με χαρτί οντουλέ ή πλαστικό γκοφρέ 
(αεροπλάστ) για την προστασία τους τόσο κατά την μεταφορά όσο και κατά την 
αποθήκευσή τους. Αντίστοιχη προστασία προβλέπεται και για τον μεταλλικό 
σκελετό των τραπεζοθρανίων (π.χ. πλαστικό δίχτυ προστασίας ανάλογης διατομής 
με τον σωλήνα). 

5.2. Για την εύκολη μεταφορά τους θα τοποθετούνται, σε αριθμό αναλόγως του 
μεγέθους και του βάρους τους, σε ξύλινες παλέτες, θα δένονται με πλαστικό τσέρκι 
και θα τυλίγονται με σελοφάν. 

  

6.  ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ  
6.1. Οι προσφέροντες να εγγυώνται την στερεότητα της κατασκευής για δύο (2) έτη 

τουλάχιστον.  
6.2. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος 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. 

 

7.  ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  
7.1. Η επιτροπή παραλαβής έχει τη δυνατότητα να προβαίνει σε δειγματοληπτικούς 

ελέγχους σε οποιαδήποτε τμηματική παραλαβή κρίνει τούτο αναγκαίο. Οι έλεγχοι θα 
γίνονται σε διαπιστευμένους φορείς, με έξοδα του αναδόχου και θα αφορούν τα 
ζητούμενα από την τεχνική προδιαγραφή χαρακτηριστικά των υλικών που 
χρησιμοποιήθηκαν (βλ. άρθρο 9 του ΠΔ 118/2007). 

7.2. Τα χρησιμοποιούμενα υλικά και χρώματα να είναι MH ΤΟΞΙΚΑ. 
7.3. Μεταλλική πινακίδα διαστάσεων 35x70mm περίπου (βλ. το σχετικό υπόδειγμα 

κατωτέρω), θα τοποθετείται σε εμφανή θέση που θα υποδεικνύεται από την Δ/νση 
και θα αναφέρει : 
1. Το λογότυπο της Εταιρείας 
2. Το τίτλο της Εταιρείας 
3. Τον αριθμό της σύμβασης  
4. Την επωνυμία του προμηθευτή 
5. Την κλάση εκπομπής φορμαλδεΰδης (ΚΥΑ Ζ3-5430/22-4-2009 – ΦΕΚ 746/Β/22-4-

2009 άρθρο 3 §3 β). 
Η τελική μορφή της μεταλλικής πινακίδας θα εγκριθεί από τη Δ/νση. 

 
 

 
 
 

7.4. Προβλέπονται ανταλλακτικά πέλματα θρανίων. 
Τα ανταλλακτικά πέλματα θα συσκευάζονται σε πλαστικές σακούλες. Κάθε 
σακούλα θα περιέχει (10) πέλματα θρανίου και θα προσδένεται με ασφάλεια μέσα 
στην υποδοχή χαρτοφυλάκων σε κάθε δέκατο θρανίο με πλαστική ταινία. 

  ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & 
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
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Διεύθυνση Σχεδιασμού & Διενέργειας Προμηθειών  
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7.5 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τοποθετήσει αυτοκόλλητη ετικέτα με τον αριθμό του 
γραμμωτού κώδικα (bar code), σε κάθε τεμάχιο και σε κάθε συσκευασία. Ο αριθμός 
του γραμμωτού κώδικα (bar code) καθώς και το ακριβές σημείο επικόλλησης της 
ετικέτας θα γνωστοποιηθούν στον ανάδοχο κατά την υπογραφή της σύμβασης. 
 

8.  ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  
Σαν κριτήριο αξιολόγησης καθορίζεται η χαμηλότερη τιμή. 
 
 

ΑΘΗΝΑ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 
 
 

Η Τμηματάρχης  
Εξοπλισμών Εκπαιδευτικών 

 & Λοιπών Υποδομών  
 
 
 

Ελένη Κορδαλή 
 
 

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης  
Σχεδιασμού & Διενέργειας Προμηθειών  

 
 
 

Δημήτρης Φιλιππάκος  
 
 
 

Η Γενική Διευθύντρια  
Προγραμματισμού & Υποστήριξης  

 
 
 

Ιουλία Βελισσαράτου 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. 
 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ. ………… ΕΥΡΩ ……….. 

 

- Έχουμε την 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 …….. Δ/νση ……… για την καλή εκτέλεση 

από αυτήν των όρων της με αριθμό ………σύμβασης, που υπέγραψε μαζί σας για την 

«προμήθεια χιλίων τριακοσίων (1.300) θρανίων μεταλλικών για την κάλυψη των αναγκών 

των σχολείων της χώρας».      

-  Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας 

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 ειδοποίησή σας. 

- Η παρούσα εγγυητική επιστολή ισχύει μέχρι την επιστροφή της. 

-  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 καμιά 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. 

 

 


