
  
 

 
 

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
∆ιεύθυνση Σχεδιασµού & ∆ιενέργειας Προµηθειών
 
 
 
 

 
 
Ηλεκτρονικού ∆ιεθνούς Ανοικτού Μειοδοτικού ∆ιαγωνισµού 
Εγκατάσταση Εξοπλισµού του 
προϋπολογισµού τριακοσίων τριών χιλιάδων τριάντα ευρώ και τριάντα λεπτών
(303.030,30 €) πλέον Φ.Π.Α. 23%, µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή
 
 
Αναθέτουσα Αρχή:  ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ Α.Ε.

Προϋπολογισµός:  303.030,30

∆ιάρκεια Προσφοράς:  6 µήνες

∆ιαδικασία Ανάθεσης: Ηλεκτρονικός 

χαµηλότερη  τιµή 

∆ιαδικτυακή Πύλη διενέργειας διαγωνισµού:

Ηµεροµηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών:

 

Ηµεροµηνία και ώρα λήξης υποβολής προσφορών:

Προθεσµία για υποβολή διευκρινίσεων επί των όρων της διακήρυξης:

11:00π.µ. 

Ηµεροµηνία αποσφράγισης προσφορών:

 

 

Κωδ. CPV: 33190000-8 
                        39150000-8 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
∆ιεύθυνση Σχεδιασµού & ∆ιενέργειας Προµηθειών 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 

Ανοικτού Μειοδοτικού ∆ιαγωνισµού για την 
του Πολυδύναµου Περιφερειακού Ιατρείου Λεχαινών Ηλείας

τριακοσίων τριών χιλιάδων τριάντα ευρώ και τριάντα λεπτών
πλέον Φ.Π.Α. 23%, µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ Α.Ε. 

0 Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.) 

µήνες 

Ηλεκτρονικός ∆ηµόσιος Ανοικτός ∆ιεθνής µε κριτήριο τη 

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

Ηµεροµηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών: 22.09.2015, ηµέρα 

Ηµεροµηνία και ώρα λήξης υποβολής προσφορών: 03.11.2015, ηµέρα Τρίτη, ώρα 11:00 π.µ.

Προθεσµία για υποβολή διευκρινίσεων επί των όρων της διακήρυξης:

Ηµεροµηνία αποσφράγισης προσφορών: 03.11.2015, ηµέρα Τρίτη, ώρα 12

για την Προµήθεια - 
Πολυδύναµου Περιφερειακού Ιατρείου Λεχαινών Ηλείας, 

τριακοσίων τριών χιλιάδων τριάντα ευρώ και τριάντα λεπτών 
πλέον Φ.Π.Α. 23%, µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή» 

Ανοικτός ∆ιεθνής µε κριτήριο τη 

του Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ. 

2015, ηµέρα Τρίτη, ώρα 11:00 π.µ. 

03.11.2015, ηµέρα Τρίτη, ώρα 11:00 π.µ. 

Προθεσµία για υποβολή διευκρινίσεων επί των όρων της διακήρυξης: 29.10.2015, ώρα 

03.11.2015, ηµέρα Τρίτη, ώρα 12η µεσηµβρινή 
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ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ Α.Ε. 
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
∆ιεύθυνση Σχεδιασµού & ∆ιενέργειας Προµηθειών                                Αθήνα 16.09.2015 
Ταχ. ∆/νση    : ΦΑΒΙΕΡΟΥ 30                                                                    Αρ. πρωτ. 13077     
Τ.Κ.              : 104 38 ΑΘΗΝΑ 
Πληροφορίες : (210) 5272555 
FAX              : (210) 5272553 
e-mail           : exopl@ktyp.gr 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ∆ΙΕΘΜΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΕΘΝΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ 
ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: 
«Εξοπλισµού του Πολυδύναµου Περιφερειακού Ιατρείου Λεχαινών Ηλείας», 
προϋπολογισµού τριακοσίων τριών χιλιάδων τριάντα ευρώ και τριάντα λεπτών 
(303.030,30 €) πλέον Φ.Π.Α. 23%, µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή» 

 
Αριθ. ∆ιακήρυξης  6 /Α /2015 

 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ  ∆ΑΠΑΝΗ 
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ  ΤΙΜΗ τριακόσιες εβδοµήντα δύο χιλιάδες 

επτακόσια είκοσι επτά ευρώ και είκοσι επτά  
λεπτά, συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 

(372.727,27 ΕΥΡΩ) 

303.030,30 € Ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 23% 
69.696,97 € 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

∆ΕΙΓΜΑ 

Ηµεροµηνία 
αποστολής για 

δηµοσίευση της ∆/ξης 
στην Επίσηµη 
Εφηµερίδα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Ηµεροµηνία 
αποστολής για 

δηµοσίευση στο 
Τεύχος ∆ιακηρύξεων 

∆ηµοσίων 
Συµβάσεων στην 
Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως 

Ηµεροµηνία 
αποστολής 

δηµοσίευσης 
στον ηµερήσιο 

και τοπικό 
Τύπο  

ΝΑΙ ΟΧΙ 16.09.2015 16.09.2015 16.09.2015 
 
 

ΤΡΟΠΟΣ  ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ 
www.promitheus.gov.gr 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΗΜΕΡΑ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ ΩΡΑ  

22.09.2015 Τρίτη 11.00 π.µ.  
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
ΗΜΕΡΑ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ ΩΡΑ  

03.11.2015 Τρίτη 11.00 π.µ.  
 
 
 
 
 

 



 

 

A Π O Φ A Σ H  

Έχοντας υπόψη: 

α. Τις διατάξεις του Ν.2190/1920 «Περί Ανωνύµων Εταιριών» (ΦΕΚ Α΄37/1963) όπως τροποποι-
ήθηκε και ισχύει 

β. Τις διατάξεις του Ν.2198/1994 «Αύξηση αποδοχών δηµοσίων υπαλλήλων εν γένει, σύναψη 
δανείων υπό του Ελληνικού ∆ηµοσίου και δηµιουργία στην Τράπεζα της Ελλάδος Συστήµατος Παρα-
κολούθησης Συναλλαγών επί Τίτλων µε Λογιστική Μορφή ('Αυλοι Τίτλοι) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 
43) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και ιδίως του άρθρου 24 αυτού περί παρακράτησης φόρου εισο-
δήµατος στο εισόδηµα από εµπορικές επιχειρήσεις 

 γ. Τις διατάξεις του Ν.2286/1995 «Προµήθειες του ∆ηµόσιου Τοµέα και ρυθµίσεις συνα-
φών θεµάτων» (ΦΕΚ Α’ 19) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

  δ. Τις διατάξεις του Ν.2660/1999 «Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 45) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

  ε. Τις διατάξεις του Ν.3429/2005 «∆ηµόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισµοί (∆ΕΚΟ)» (ΦΕΚ 
Α’ 314) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

  στ. 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 

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

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

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

  ι. Τις διατάξεις του Ν.3845/2010 «Μέτρα για την εφαρµογή του µηχανισµού στήριξης της 
ελληνικής οικονοµίας από τα κράτη µέλη της Ζώνης του ευρώ και το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο» 
(ΦΕΚ Α’ 65) 

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

  ιβ. 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 

  ιγ. Τις διατάξεις του Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 112) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

  ιδ. Τις διατάξεις του Ν.3886/2010 «∆ικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµοσίων 
συµβάσεων» (ΦΕΚ Α’ 173) 

  ιε. Τις διατάξεις του Ν.3943/2011 «Καταπολέµηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των 
Ελεγκτικών Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών» 

  ιστ. Τις διατάξεις του Ν.3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές 
διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 138) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
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  ιζ. Τις διατάξεις του Ν.4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου 
κεφαλαίου του Ν.3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 204) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

  ιη. Τις διατάξεις του Ν.4152/2013 «Επείγοντα µέτρα εφαρµογής νόµων 4046, 4093/2012 
και 4127/2013» (ΦΕΚ Α’ 107) 

  ιθ. Τις διατάξεις του Ν.4155/2013 «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, 
Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα - Τροποποίηση ∆ιατάξεων του 
Π∆ 318/1992 (ΦΕΚ Α’ 161) και λοιπές ρυθµίσεις» (ΦΕΚ Α’ 120) 

  κ. 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) 

  κα. Τις διατάξεις του Ν.4250/2014 ∆ιοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 
Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα - Τροποποίηση ∆ιατάξεων του Π∆ 318/1992 
(Α 161) και λοιπές ρυθµίσεις» (ΦΕΚ Α’ 74)»   

  κβ. Τις διατάξεις του Ν.4270/2014 «Αρχές ∆ηµοσιονοµικής ∆ιαχείρισης και Εποπτείας 
(Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – ∆ηµόσιο Λογιστικό και Άλλες ∆ιατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 143) 

  κγ. 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 

  κδ. Το Π∆ 82/1996 «Ονοµαστικοποίηση των µετοχών Ελληνικών Ανωνύµων Εταιρειών που 
µετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προµηθειών του ∆ηµοσίου ή των νοµικών προσώπων 
του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα» (ΦΕΚ Α’ 66) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

  κε. Το Π∆ 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) 

  κστ. Το Π∆ 342/2002 ««∆ιακίνηση εγγράφων µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο µεταξύ των 
δηµόσιων υπηρεσιών, ΝΠ∆∆ και ΟΤΑ ή µεταξύ αυτών και των φυσικών ή νοµικών ή νοµικών 
προσώπων ιδιωτικού δικαίου και ενώσεων φυσικών προσώπων» (ΦΕΚ Α’ 284)  

  κζ. Το Π∆ 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου» (ΦΕΚ Α’ 150) όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει καθώς και το Π∆ 60/2007 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις 
διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισµού σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, 
προµηθειών και υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την 
Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Νοεµβρίου 2005» 
(ΦΕΚ Α’ 64)  όπως τροποποιήθηκε και ισχύει   

κη. Το Π∆ 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες» (ΦΕΚ Α’ 194) όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει 

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

 λ. 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 

 λα. 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 ∆υνάµεων 



 

 

 λβ. 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 

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

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

 λε. Τη µε αριθ. Π1/2380/18.12.2012 Κοινή Απόφαση Υπουργών Οικονοµικών, Εθνικής Άµυνας, 
Εσωτερικών, ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστι-
κότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, Υγείας, ∆ηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, 
Ναυτιλίας και Αιγαίου «Ρύθµιση των ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υπο-
δοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων» (ΦΕΚ Β’ 3400)   

 µ. Τη µε αριθ. Π1/2390/16.10.2013 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστι-
κότητας «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών 
∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ)» (ΦΕΚ Β’ 2677) 

 µα. Τη µε αριθ. Π1/542/04.03.2014 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστι-
κότητας «Ενηµέρωση για το Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ)» 

µβ.     Το άρθρο 132 του Ν. 4199/2013 περί συγχώνευσης των εταιριών ∆ΕΠANOΜ Α.Ε., ΘΕΜΙΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. και Ο.Σ.Κ. Α.Ε. 

µγ.      Την µε Α. Π. Y3α/Γ.Π. 29970/16.03.2011 Απόφαση του Υπουργού  Υγείας και Κοινωνι-
κής Αλληλεγγύης, µε την οποία ανατίθεται στη ∆ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. η υλοποίηση του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΟΛΥ∆ΥΝΑΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΛΕΧΑΙΝΩΝ ΗΛΕΙΑΣ» 

µδ.     Η προµήθεια του εξοπλισµού της πράξης µε τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΟΛΥ∆ΥΝΑΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΛΕΧΑΙΝΩΝ ΗΛΕΙΑΣ» συγχρηµατοδοτείται 
από το Ε.Π. «∆υτική Ελλάδα – Πελοπόννησος – Ιόνιοι Νήσοι», ΣΑΕ0919 - Ευρωπαϊκό Ταµείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α) µε κωδ. Έργου 2011ΣΕ09190007 (Απόφαση ένταξης της πράξης   
Α. Π. 2683/18.08.2011 – Τροποποίηση απόφασης Α.Π. 3678/08.11.2011).  

µε.     Την  υπ’ αριθµ. 3788/388/16.10.2013 απόφαση του ∆.Σ. της ∆ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. µε την ο-
ποία εγκρίθηκε η µελέτη δηµοπράτησης του εξοπλισµού.  

µστ.    Το Απόσπασµα πρακτικών της υπ’ αρ. 9 συνεδρίασης/20.02.2014 επί του 32ου θέµατος 
του  ∆.Σ. της  εταιρείας  ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ  ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ  Α.Ε.  µε  το  οποίο  κηρύχθηκε ο διαγωνισµός της 
3ης /12/2013 ως άγονος και αποφασίστηκε η επαναδηµοπράτηση του. 

µζ.    Το Απόσπασµα πρακτικών της υπ’ αρ. 41 συνεδρίασης/08.01.2015 επί του 1ου θέµατος 
του  ∆.Σ. της εταιρείας  ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ  ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ  Α.Ε.  µε  το  οποίο  κηρύχθηκε  ο  διαγωνισµός  της 
22ης /12/2014 ως άγονος και αποφασίστηκε η επαναδηµοπράτησή του. 

µη.     Το υπ’ αριθ. Πρωτ. 10481/16.07.15 έγγραφο της Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής Αρχής της 
Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας, µε το οποίο  διατύπωσε  τη  σύµφωνη  γνώµη  της  για τα σχέδια των 
τευχών δηµοπράτησης και για τη διαδικασία µε την οποία θα προκηρυχθεί το έργο. 

µθ.   Το Απόσπασµα πρακτικών της υπ’ αρ. 59 συνεδρίασης /30.07.2015 επί του 5ου θέµατος 
του ∆.Σ. της εταιρείας ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ Α.Ε., µε το οποίο εγκρίθηκαν τα τεύχη δηµοπράτησης 
και η παρούσα διακήρυξη. 
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Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε  

 

1 Ηλεκτρονικό δηµόσιο ανοικτό διαγωνισµό µε την υπ’ αριθµ. 6/A/2015 διακήρυξη, η 
οποία παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες για την ετοιµασία και την υποβολή Προσφοράς, η οποία 
εν συνεχεία θα αξιολογηθεί και δύναται να χρησιµοποιηθεί στη σύναψη Σύµβασης µε τη δηµόσια 
επιχείρηση «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ Α.Ε.», εφεξής καλούµενη ως Αναθέτουσα Αρχή. 

2 Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού 
Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr µετά από την πάροδο σαράντα (40) ηµερών από την ηµεροµηνία αποστολής 
της προκήρυξης για δηµοσίευση στην Υπηρεσία Επίσηµων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕΕΕ) 
[άρθρο 32 § 2, 5 και 6 του Π.∆. 60/2007 (Φ.Ε.Κ. 64/A’/2007). 

3.        Η διακήρυξη διατίθεται µόνο σε ηλεκτρονική µορφή, όπως περιγράφεται στο άρθρο 6. 

4.     Οι υποψήφιοι ανάδοχοι (προµηθευτές) καλούνται να δώσουν τις απαντήσεις τους στα 
κατάλληλα σηµεία, όπως αυτά προσδιορίζονται στην παρούσα Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών και 
τα αντίστοιχα Παραρτήµατα και δεν επιτρέπεται να τροποποιήσουν µε οποιονδήποτε τρόπο 
ο,τιδήποτε από το περιεχόµενο του παρόντος κειµένου. Οποιαδήποτε τροποποίηση στο περιεχόµενο 
της Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών, µπορεί να οδηγήσει στην απόρριψη της σχετικής 
Προσφοράς. 

5.    Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς ηλεκτρονικά µέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ. µέχρι την ανωτέρω καταληκτική 
ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται ανωτέρω, στην ελληνική γλώσσα και σε ηλεκτρονικό φάκελο 
σύµφωνα µε τις προβλέψεις του Ν. 4155/2013, της ΥΑ Π1/2390/16.10.2013, των Π∆ 60/2007 και 
118/2007 και τα καθοριζόµενα στην παρούσα ∆ιακήρυξη. 

6.      Κατά την υποβολή των Προσφορών τους, οι υποψήφιοι ανάδοχοι πρέπει να σεβαστούν 
όλες τις οδηγίες, έντυπα, όρους, διατάξεις και προδιαγραφές που περιέχονται στην παρούσα 
Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών, συµπεριλαµβανοµένων των παραρτηµάτων της, τα οποία 
αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας Πρόσκλησης. Παράλειψη εκ µέρους του υποψήφιου 
αναδόχου να υποβάλει Προσφορά, που να περιέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και τη σχετική 
τεκµηρίωση, πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα υποβολής της (που δηλώνεται στο άρθρο 
5), θα οδηγήσει στην απόρριψη της Προσφοράς. 

 
ΤΡΟΠΟΣ  ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ 

www.promitheus.gov,gr 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΗΜΕΡΑ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ ΩΡΑ 

22.09.2015 Τρίτη 11:00 π.µ. 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
ΗΜΕΡΑ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ ΩΡΑ 

                 03.11.2015 Τρίτη 11:00 π.µ.  

8.    Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται από την Επιτροπή ∆ιενέργειας 
∆ιαγωνισµού, κατά την προβλεπόµενη ηµεροµηνία και ώρα. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών 
από την Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού, µπορούν να λαµβάνουν ηλεκτρονικά γνώση της 
διαδικασίας σε πραγµατικό χρόνο (real time) οι υποψήφιοι ανάδοχοι ή οι νόµιµοι εκπρόσωποί τους. 

9.       ∆ικαίωµα 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. 

10.   Σηµειώνεται ότι όλες οι προβλεπόµενες υπεύθυνες δηλώσεις που υποβάλλουν οι 
ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς δεν απαιτείται να φέρουν γνήσιο υπογραφής, αλλά φέρουν 
ψηφιακή υπογραφή. 

11.       ∆εν 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 Π∆ 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 
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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:  

   (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, δ) να δηλώνεται ένα µέλος ως υπεύθυνο για τον συντονισµό 
και τη διοίκηση όλων των µελών της ένωσης. 

12.   Για την συµµετοχή στον διαγωνισµό, οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς 
(Προµηθευτές) απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούµενη από πιστοποιηµένη αρχή 
παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστηµα (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. – 
∆ιαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής, 
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 Μητ-
ρώου (ΑΦΜ) ταυτοποιούνται µε χρήση των διαπιστευτηρίων (όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) 
που αυτοί κατέχουν από το σύστηµα TAXISNet της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών 
Συστηµάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τµήµα 
Προγραµµατισµού και Στοιχείων της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών της Γενικής ∆ιεύθυνσης 
Κρατικών Προµηθειών. 
   (2) Οι οικονοµικοί φορείς – χρήστες των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης  οι οποίοι  δεν διαθέτουν ελληνικό  Αριθµό  Φορολογικού  Μητρώου (ΑΦΜ)  αιτούνται την 
εγγραφή  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 ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών της Γενικής ∆ιεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών. 

   (3) Οι οικονοµικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή 
τους και ταυτοποιούνται 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 δηµό-
σιες συµβάσεις έργων, στο Παράρτηµα IX Β για τις δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών και στο Παράρ-
τηµα IX για τις δηµόσιες συµβάσεις υπηρεσιών του Π.∆. 60/2007, και σύµφωνα µε τους προβλεπόµε-
νους όρους στο κράτος µέλος εγκατάστασης του οικονοµικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται / απο-
δεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο, προσκοµιζόµενα εντός τριών (3) ερ-
γασίµων ηµερών και σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρµόδια υπηρεσία. 

  β. Το αίτηµα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκ-
τρονικά µέσω του Συστήµατος. 

  γ. Ο υποψήφιος χρήστης ενηµερώνεται από το Σύστηµα ή µέσω ηλεκτρονικού τα-
χυδροµείου σχετικά µε την εξέλιξη του αιτήµατος εγγραφής του. Εφόσον το αίτηµα εγγραφής εγκρι-
θεί, ο υποψήφιος χρήστης λαµβάνει σύνδεσµο ενεργοποίησης λογαριασµού ως πιστοποιηµένος χρήσ-
της και προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασµού του. 



 

 

  δ. Κατά τα λοιπά, ο διαγωνισµός θα γίνει σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας 
διακήρυξης. 

  ε. 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 στο δικτυακό τόπο του συγκεκριµένου διαγωνισµού, µέσω της 
∆ιαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. και φέρουν ψηφιακή υπογραφή. 
Αιτήµατα παροχής πληροφοριών υποβάλλονται από εγγεγραµµένους Προµηθευτές. 

  στ. Αιτήµατα παροχής πληροφοριών που υποβάλλονται εκτός των ανωτέρω προ-
θεσµιών ή/και µόνο σε έντυπη µορφή δεν εξετάζονται. 

13.    Προσφορές που αναφέρουν ηµεροµηνία λήξης ισχύος της προσφοράς µικρό-
τερη της ανωτέρω οριζόµενης, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Οι υποβαλλόµενες στο 
διαγωνισµό αυτό προσφορές, ισχύουν και δεσµεύουν τους προσφέροντες για έξι (6) µήνες, προθεσµία 
που  αρχίζει  από την επόµενη  της χρονολογίας διενέργειας του διαγωνισµού, δηλαδή θα λή-
γουν στις 04.05.2015. 

14. Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί σύµφωνα µε: 

α. Τις κείµενες διατάξεις περί σύναψης ∆ηµοσίων Συµβάσεων. 

β. Τους όρους που περιέχονται στην παρούσα ∆ιακήρυξη. 

15. Στην παρούσα Απόφαση περιλαµβάνονται τα παρακάτω µέρη και παραρτήµατα τα 
οποία αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα της: 
 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ 

ΜΕΡΟΣ Α. ΓΕΝΙΚΑ 

ΆΡΘΡΟ 1. Ορισµοί 

ΆΡΘΡΟ 2.  Γενικές Πληροφορίες 

ΆΡΘΡΟ 3. Ενστάσεις – Προσφυγές 

ΆΡΘΡΟ 4. Χειρισµός Προσφορών 

ΆΡΘΡΟ 5. Βασικά στοιχεία διαγωνισµού 

ΆΡΘΡΟ 6. Παραλαβή εγγράφων Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών 

ΆΡΘΡΟ 7. Χρόνος υποβολής Προσφορών 

ΆΡΘΡΟ 8. Χρόνος ισχύος των προσφορών 

ΆΡΘΡΟ 9.  Προσφερόµενα Είδη - Στοιχεία για την επιχείρηση κατασκευής τους 

ΆΡΘΡΟ 10. Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών - Ανακοίνωση τιµών 
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ΆΡΘΡΟ 11. ∆ιαδικασία Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης - Αξιολόγησης Προσφορών - Ανάδειξης 
µειοδότη - Αποσφράγισης δικαιολογητικών κατακύρωσης και Κατακύρωσης 
διαγωνισµού 

ΆΡΘΡΟ 12. Απόρριψη Προσφορών 

ΆΡΘΡΟ 13. ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής 

ΆΡΘΡΟ 14. ∆ικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο της κατακύρωσης 

ΆΡΘΡΟ 15. Εναλλακτικές Προσφορές 

ΆΡΘΡΟ 16. Μερική Υποβολή προσφορών 

ΆΡΘΡΟ 17. Εγγυητικές Επιστολές 

ΆΡΘΡΟ 18. Ειδικοί Όροι 

ΆΡΘΡΟ 19. Τιµές Προσφορών - Νόµισµα 

ΆΡΘΡΟ 20. ∆ιαδικασία διενέργειας 

ΆΡΘΡΟ 21. Αξιολόγηση Προσφορών 

 21.1 Έλεγχος δικαιολογητικών συµµετοχής – Τεχνική Αξιολόγηση  

 21.2 Οικονοµική Αξιολόγηση 

21.3  Αξιολόγηση ∆ικαιολογητικών κατά το στάδιο της Κατακύρωσης – 
Ολοκλήρωση Αξιολόγησης 

ΆΡΘΡΟ 22. Κατακύρωση 

ΆΡΘΡΟ 23. Πληρωµή 

ΆΡΘΡΟ 24. Παράδοση προµήθειας – Ρήτρες καθυστέρησης - Εγγυήσεις  

ΆΡΘΡΟ 25.      ∆ικαίωµα Ματαίωσης 

ΆΡΘΡΟ 26.  Εκτελωνισµός – Φόροι – ∆ασµοί 

ΆΡΘΡΟ 27.     Εµπιστευτικότητα – Πνευµατικά ∆ικαιώµατα – Εκχωρήσεις - Μεταβιβάσεις 

ΆΡΘΡΟ 28.     Εφαρµοστέο ∆ίκαιο 

ΆΡΘΡΟ 29.    Τεκµήριο από τη συµµετοχή στη διαδικασία 

 

ΜΕΡΟΣ Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΆΡΘΡΟ 1. ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

ΆΡΘΡΟ 2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 



 

 

ΜΕΡΟΣ Γ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I:  ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II: ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

ΜΕΡΟΣ ∆. ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΝΤΥΠΩΝ 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 1: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 2: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (για την περίπτωση που ο 
Υποψήφιος είναι Ένωση Οικονοµικών Φορέων – Σύµπραξη) 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 3: ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 4:  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 5: ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

16.  Το πλήρες κείµενο της ∆ιακήρυξης θα διατίθεται σε ηλεκτρονική µορφή από την 
ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (www.ktyp.gr) και από τον ιστότοπο του Κ.Η.Μ.∆Η.Σ., ενώ 
Περίληψη της ∆ιακήρυξης θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της Αναθέτουσας Αρχής και θα 
αποσταλεί προκειµένου να δηµοσιευθεί: 

α. Στην Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

β. Στο Τεύχος ∆ιακηρύξεων ∆ηµοσίων Συµβάσεων της Εφηµερίδας της 
Κυβερνήσεως. 

γ. Σε µία (1) πολιτική εφηµερίδα και µία (1) ηµερήσια Οικονοµική Ελληνική 
Εφηµερίδα ευρείας κυκλοφορίας και τρεις (3) τοπικές εφηµερίδες, µια (1) φορά. 

δ. Στα Επιµελητήρια. 

ε. Στη Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας/∆νση Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων 
(πρώην Ελληνικό Οργανισµό Μικροµεσαίων Μεταποιητικών Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας – 
ΕΟΜΜΕΧ). 

στ. Στον ιστότοπο του Προγράµµατος «∆ΙΑΥΓΕΙΑ». 

17. Για διευκρινίσεις ως προς τις τεχνικές απαιτήσεις, οι ενδιαφερόµενοι 
µπορούν να απευθύνονται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του συγκεκριµένου διαγωνισµού µέσω 
της ∆ιαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. και στη ∆ιεύθυνση Σχεδιασµού 
& ∆ιενέργειας Προµηθειών (Φαβιέρου 30, 1ος όροφος τηλ. 2105272566 κος Α. 
∆επασκουάλε). 

18. Τα έξοδα δηµοσίευσης στον µεν Ελληνικό Τύπο βαρύνουν τον ανάδοχο – προµηθευτή, 
στη δε Επίσηµη Εφηµερίδα της Ε.Ε. την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

Ο Πρόεδρος & ∆ιευθύνων Σύµβουλος 

 

Ηρακλής Κ. ∆ρούλιας 
 
Εσωτ. ∆ιανοµή:  1. Γραφείο Προέδρου & ∆ιευθύνοντος Συµβούλου  

2. Γενική ∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού & Λειτουργίας  
3. ∆ιεύθυνση Σχεδιασµού & ∆ιενέργειας Προµηθειών 
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ 
 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΩΝ   ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ και ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΟΣ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ   

Κωδικός Αριθµός 
Οµάδας Είδους 

Κωδ. CPV: 33190000-8 
                  39150000-8 

 

Μονάδα µέτρησης ΤΕΜΑΧΙΟ 

Προϋπολογιζόµενη 
δαπάνη Προµήθειας 
χωρίς Φ.Π.Α. 

303.030,30 ΕΥΡΩ 

Φορέας για τον οποίο 
προορίζεται το είδος 

Πολυδύναµο Περιφερειακό Ιατρείο Λεχαινών 

Πηγή Προϋπολογισµού  
Ε.Π. «∆υτική Ελλάδα - Πελοπόννησος - Ιόνιοι  Νήσοι»  (Ε.Τ.Π.Α) 

Κωδ. 2011ΣΕ09190007 

ΣΑΕ 0919 

Αριθµός έργου 2011ΣΕ09190007 

Χρηµατοδότηση  ΕΣΠΑ 

 
Τόπος Παράδοσης ειδών 
 

Πολυδύναµο Περιφερειακό Ιατρείο Λεχαινών 

Συνολικός χρόνος 
παράδοσης ειδών 

Τέσσερις (4) µήνες 

Έναρξη διαδικασίας 
ελέγχου και  παραλαβής 
ειδών 

Την ορίζει η διακήρυξη 

Σύνολο κρατήσεων (%) 0,1036% 

Προκαταβολή φόρου Ν.4172/2013 

Κατάθεση δειγµάτων Την ορίζει η διακήρυξη 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ΜΕΡΟΣ Α 

 

ΑΡΘΡΟ 1 

Ορισµοί 

 

Αναθέτουσα Αρχή  Η δηµόσια επιχείρηση µε την επωνυµία «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ 
ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ 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 του παρόντος κειµένου 

Μήνας(ες) Ηµερολογιακοί µήνες εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε 
συγκεκριµένο σηµείο του παρόντος κειµένου 

Προθεσµία Υποβολής Προσφορών Η καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα πριν από την οποία 
πρέπει να υποβληθούν οι Προσφορές. 

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών Το παρόν κείµενο, συµπεριλαµβανοµένων όλων των 
Παραρτηµάτων. 

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

Προσφορά Η προσφορά που υποβάλλεται από τον Οικονοµικό Φορέα 
(Υποψήφιο Ανάδοχο) ως απάντηση στην παρούσα 
Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών, συµπεριλαµβανοµένων 
όλων των επισυναπτόµενων αποδεικτικών στοιχείων, 
παραρτηµάτων και δηλώσεων. 

Υποψήφιος Ανάδοχος Οποιοσδήποτε Οικονοµικός Φορέας ανταποκρίνεται στην 
παρούσα Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών, υποβάλλοντας 
Προσφορά, µε σκοπό τη σύναψη Σύµβασης µε την 
Αναθέτουσα Αρχή. 

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

Σύστηµα Ορίζεται το Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων 

Τοποθεσία Παράδοσης Το Πολυδύναµο Περιφερειακό Ιατρείο Λεχαινών 

 
 
 
 



14 

 

ΑΡΘΡΟ 2 

Γενικές Πληροφορίες 

 
1. Η Αναθέτουσα Αρχή, µέσω της παρούσας Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών, 

στοχεύει στο να επιλέξει τον Ανάδοχο µε τον οποίο θα συνάψει Σύµβαση για την υλοποίηση του 
αντικειµένου:  «Προµήθεια - εγκατάσταση εξοπλισµού του Πολυδύναµου Περιφερειακού Ιατρείου 
Λεχαινών – CPV: 33190000-8 και 39150000-8 
 

2.       Οι προσφορές θα πρέπει να περιλαµβάνουν υποχρεωτικά το σύνολο των 
ειδών του καταλόγου δηµοπρατούµενου εξοπλισµού. 

3.       Ο Προϋπολογισµός ανέρχεται σε 303.030,30 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 23% 69.696,97 
Ευρώ. 

4. Οι τεχνικές προδιαγραφές των ειδών του καταλόγου δηµοπρατούµενου εξοπλισµού 
παρέχονται στο Μέρος Β.  

6. Η ακολουθούµενη διαδικασία προσφορών είναι η "Ανοικτή” και υλοποιείται ηλεκτρονικά 
µέσω της ∆ιαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. ". 
 
 

ΑΡΘΡΟ 3 

Ενστάσεις-Προσφυγές 

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

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

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 ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ Α.Ε. 

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

 
5. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, προσκοµίζεται ηλεκτρονικά και εντύπως 

παράβολο υπέρ του ∆ηµοσίου, ως τούτο ορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 6 του Π∆ 
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. 

 

ΑΡΘΡΟ 4 

Χειρισµός Προσφορών 



 

 

 

4.1 Χειρισµός Ανταλλαγής Πληροφοριών 

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

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

3. 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 καθώς και οι Αναθέτοντες Φορείς δε φέρουν καµία ευθύνη για τέτοιες 
δαπάνες. 

 

4.2 Χειρισµός Εµπιστευτικών Πληροφοριών 

1. 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 ∆ιαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του 
Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.  

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

3. Η παραλαβή από την Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού 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 ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού. 

 

4.3 Χρόνος Ισχύος των Προσφορών 

1. Οι Προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προσφέροντες για έξι (6) µήνες, προθεσµία 
που αρχίζει από την επόµενη της λήξης της προθεσµίας υποβολής των προσφορών.  

2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του παραπάνω αναφερόµενου χρόνου 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

3. Η ισχύς της προσφοράς δύναται να παραταθεί (άρθρο 13, παρ. 3, Π.∆. 118/2007), 
εφόσον ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή πριν από τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό 
διάστηµα ίσο µε το προβλεπόµενο από τη διακήρυξη.  

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

5. 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 
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κυρώσεις και ειδικότερα έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώµατος για κατακύρωση καθώς και 
κατάπτωση της εγγύησης συµµετοχής χωρίς άλλη διατύπωση ή δικαστική ενέργεια. 

ΑΡΘΡΟ 5 

Βασικά Στοιχεία ∆ιαγωνισµού 

Ο πιο κάτω πίνακας καθορίζει το χρονοδιάγραµµα και άλλες βασικές διοικητικές λεπτοµέρειες του 
διαγωνισµού µέχρι και την ανάθεση της προµήθειας: 
 

∆ιαδικασία διαγωνισµού Ηλεκτρονικός Ανοικτός ∆ιεθνής 
Μειοδοτικός 

Ηµεροµηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών 

Ηµεροµηνία: 22.09.2015 
Ηµέρα: Τρίτη 
Ώρα: 11.00 π.µ. 

∆ιαδικτυακή πύλη διενέργειας διαγωνισµού 
 

www.promitheus.gov.gr   

Γλώσσα σύνταξης Προσφορών Ελληνικά 

Νόµισµα Συµφωνίας Πλαίσιο Ευρώ 

Ηµεροµηνία Αποστολής στην ΕΕΕΕ(OJEU) 16.09.2015 

Ηµεροµηνία Αποστολής για δηµοσίευση στο Τεύχος 
∆ιακηρύξεων ∆ηµοσίων Συµβάσεων της Εφηµερίδας της 
Κυβέρνησης 

 
16.09.2015 

Ηµεροµηνία Αποστολής για δηµοσίευση στον Ελληνικό Τύπο 16.09.2015 

Ηµεροµηνία και ώρα λήξης υποβολής προσφορών Ηµεροµηνία: 03.11.2015 
Ηµέρα: Τρίτη 
Ώρα: 11.00 π.µ. 

Περίοδος ισχύος των Προσφορών 6 µήνες 

 

 

ΑΡΘΡΟ 6 

Παραλαβή Εγγράφων Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών 

1. Προς διευκόλυνση των ενδιαφεροµένων, το πλήρες κείµενο της ∆ιακήρυξης διατίθεται 
σε ηλεκτρονική µορφή από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (www.ktyp.gr) και µέσω της 
∆ιαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. µε συστηµικό α/α 14785. 

2. Πληροφορίες σχετικές µε το διαγωνισµό παρέχονται από τον Κο Α. ∆επασκουάλε 
(τηλέφωνο επικοινωνίας 210.5272566), Αριθ. Μηχ. Τηλεµοιοτυπίας: 210.5272553, όλες τις εργάσιµες 
ηµέρες, 10:00-14:00), Email: fdepas@ktyp.gr. 

3. Μέσο ενηµέρωσης των ενδιαφεροµένων αποτελεί η διαδικτυακή πύλη διενέργειας 
διαγωνισµού.  

4. Τυχόν απαντήσεις σε διευκρινιστικά ερωτήµατα ενδιαφερόµενων προµηθευτών θα 
αναρτώνται και στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής. 



 

 

5. Σε περίπτωση που οι παραλήπτες της ∆ιακήρυξης διαπιστώσουν ότι το κείµενο της 
προκήρυξης δεν είναι πλήρες, δικαιούνται να ζητήσουν διευκρινίσεις από την Υπηρεσία ∆ιενέργειας 
ηλεκτρονικά µέσω της ∆ιαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. 

6. Προσφυγές κατά της νοµιµότητας του διαγωνισµού µε το αιτιολογικό της µη 
πληρότητας της αναρτηθείσης ∆ιακήρυξης θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

7. Κανένας υποψήφιος δεν µπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές 
απαντήσεις εκ µέρους της Αναθέτουσας Αρχής. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 7 

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 ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr προσφορά µε τα 
απαραίτητα δικαιολογητικά και ό,τι 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 Π∆ 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. ‘Ενας (1) (υπο)φάκελος µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής — Τεχνική 
Προσφορά». 

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

3. Στον (υπο)φάκελο «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής — Τεχνική Προσφορά» 
περιλαµβάνονται, επί ποινή απορρίψεως, τα κατά περίπτωση απαιτούµενα δικαιολογητικά σύµφωνα µε 
τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και συγκεκριµένα: 

α. Τα στοιχεία που ζητούνται σύµφωνα µε το άρθρο 13 της παρούσας 
(∆ικαιολογητικά Συµµετοχής). 

β. Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, ως ακολούθως: 

(1) ∆ήλωση του συµµετέχοντος στο διαγωνισµό για το χρόνο ισχύος της 
προσφοράς του, η ελάχιστη ισχύς της οποίας καθορίζεται στη διακήρυξη. 

(2) Τα λοιπά απαιτούµενα δικαιολογητικά που προσδιορίζονται στο άρθρο 
13 της παρούσας. 

4. Σε περίπτωση ένωσης προµηθευτών ή κοινοπραξίας, τα τεχνικά 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. 
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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.  

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

11. 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. 

12. Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά του (υπο)φακέλου «∆ικαιολογητικά 
Συµµετοχής — Τεχνική Προσφορά» της προσφοράς υποβάλλονται επί ποινή απορρίψεως από τον 
προσφέροντα ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου τύπου .pdf. 

13. Οι τυχόν απαιτούµενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου που 
υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο, δεν απαιτείται να φέρουν σχετική 
θεώρηση γνησίου υπογραφής. 

14. Τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του (υπο)φακέλου «∆ικαιολογητικά 
συµµετοχής — τεχνική προσφορά» που έχουν υποβληθεί µε την ηλεκτρονική Προσφορά και 
απαιτούνται 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 απαιτείται επί 
ποινή αποκλεισµού να είναι πλήρης και µε συνεχή αρίθµηση. ∆ικαιολογητικά που έπρεπε να 
υποβληθούν ηλεκτρονικά στην πλατφόρµα του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) 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 ΕΣΗ∆ΗΣ, ακόµη και αν οδηγεί σε αποκλεισµό του 
υποψηφίου.  

15. 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 σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του 
Ν.4250/14 (ΦΕΚ Α’ 74/26-03-14), και για την αποδοχή τους ή µη εξετάζονται µε βάση τις εν λόγω 
διατάξεις. 

16. Οι υπεύθυνες δηλώσεις της περίπτωσης 1β του άρθρου 6 του Π∆ 118/07 απαιτείται, 
επί ποινή αποκλεισµού, να φέρουν ηµεροµηνία ταυτόσηµη µε αυτή της ψηφιακής υπογραφής τους η 
οποία να είναι εντός των τελευταίων τριάντα (30) ηµερολογιακών ηµερών προ της καταληκτικής 
ηµεροµηνίας υποβολής των προσφορών.  

17. Σε περίπτωση µη υποβολής ή κατά παρέκκλιση των απαιτήσεων της διακήρυξης 
υποβολής δικαιολογητικών του (υπο)φακέλου «∆ικαιολογητικά συµµετοχής - τεχνική προσφορά», η 
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

18. 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. 

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

20. 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.  

21. 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.  

22. 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. 

23. Σε περίπτωση µη υποβολής ή κατά παρέκκλιση, των απαιτήσεων της διακήρυξης, 
υποβολής δικαιολογητικών του υποφακέλου «Οικονοµική Προσφορά», η προσφορά απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 

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

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

26. ∆ικαιολογητικά και έγγραφα στοιχεία της προσφοράς που σύµφωνα µε τους όρους της 
παρούσας απαιτείται να προσκοµιστούν σε έντυπη µορφή στην αρµόδια για τη διενέργεια του 
διαγωνισµού Υπηρεσία, αποστέλλονται από τους συµµετέχοντες, επί ποινή απορρίψεως, σε 
σφραγισµένο φάκελο εντός του οποίου περιλαµβάνονται τα ειδικώς ζητούµενα από τη 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 την Υπηρεσία µε απόδειξη βεβαίας χρονολογίας. 

27. 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) και η 
Αναθέτουσα Αρχή αποδέχεται έγγραφα των σχετικών δηµοσίων φορέων που είναι ευκρινή 
φωτοαντίγραφα αυτών σύµφωνα µε τη διαδικασία που περιγράφεται στην προηγούµενη παράγραφο.  

28. 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 και για την αποδοχή τους ή µη εξετάζονται µε 
βάση τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/14.  
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29. 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.  

30. ∆ιαπίστωση 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. 

31. Η κατάρτιση και η υποβολή των προσφορών πραγµατοποιείται ηλεκτρονικά µε χρήση 
της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της 
διαδικτυακής πύλης του και µετά την παρέλευση της καταληκτικής για την κατάθεση των προσφορών 
ηµεροµηνίας και ώρας, δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστηµα. 

32. 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 ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ)». 

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

34. 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. 

35. 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 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. 

36. Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει εµπροθέσµως την προδικαστική προσφυγή 
του Ν.3886/10  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. 

37. Μετά την ηλεκτρονική κατάθεση της προσφοράς, επί νοµίµως υποβληθέντων 
δικαιολογητικών, οι διαγωνιζόµενοι παρέχουν διευκρινίσεις µε την µορφή επισυναπτόµενου αρχείου 
δια του ΕΣΗ∆ΗΣ 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. 

38. Αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές και τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας έχουν ως 
συνέπεια τον αποκλεισµό των προσφορών. Οι τεχνικές προδιαγραφές — απαιτήσεις της Υπηρεσίας 
αποτελούν στο σύνολό τους απαράβατους όρους και η οποιαδήποτε µη συµµόρφωση προς αυτές 
συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς (άρθρα 3 παραγρ. 7 και 20 παραγρ. 4 του Π∆ 118/2007). 

39. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές σε κανένα στάδιο του διαγωνισµού και σε 
περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 



 

 

40. 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 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. 

41. Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων που κατά παράβαση των άρθρων 138 και 182 
της ∆ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας απασχολούν ή εκµεταλλεύονται ανήλικους κάτω των 15 ετών. Οι 
προσφέροντες οφείλουν να γνωρίζουν εάν η προαναφερθείσα ρήτρα τηρείται και προς τούτο 
απαιτείται να προσκοµιστεί σχετική υπεύθυνη δήλωση της παραγρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, 
σε µορφή αρχείου .pdf  υπογεγραµµένη ψηφιακά, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής. 

42. Για την εύκολη σύγκριση των προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη σύνταξή τους, η τάξη 
και η σειρά των όρων της ∆ιακήρυξης. Οι απαντήσεις σε όλες τις απαιτήσεις της ∆ιακήρυξης πρέπει να 
είναι σαφείς. ∆εν επιτρέπονται ασαφείς απαντήσεις της µορφής “ελήφθη υπόψη”, συµφωνούµε και 
αποδεχόµεθα κλπ. Σε περίπτωση δε 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. 

43. 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 ∆ιαγωνισµού.  

44. Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της Προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της 
αρµόδιας Επιτροπής εξοµοιώνεται µε αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δεν λαµβάνεται υπόψη. 
 

Άρθρο 8 

Χρόνος ισχύος προσφορών 

1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους συµµετέχοντες για τον καθοριζόµενο 
ανωτέρω χρόνο ήτοι έξι (6) µήνες, προθεσµία που αρχίζει την εποµένη της ηµεροµηνίας διενέργειας 
του διαγωνισµού (καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών στο σύστηµα), καθώς και για 
το χρόνο που αποδέχθηκαν οι συµµετέχοντες να παρατείνουν την προσφορά τους.  

2. Εάν οι διαγωνιζόµενοι κληθούν να παρατείνουν την ισχύ των προσφορών τους, 
σύµφωνα µε την παραγρ. 4 του παρόντος άρθρου και αποδεχθούν την παράταση, οι προσφορές τους 
ισχύουν και τους δεσµεύουν και για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστηµα. 

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

4. Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται εγγράφως ή ηλεκτρονικά µε τον 
παρεχόµενο από το σύστηµα τρόπο, εφόσον τούτο ζητηθεί από την Υπηρεσία, πριν από τη λήξη της, 
κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε το προβλεπόµενο από τη διακήρυξη.  

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 
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προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της 
προσφοράς τους, είτε όχι.  

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

7. 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 Υπηρεσίας, που αφορούν στον διαγωνισµό. 

Άρθρο 9 

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 Π∆ 118/2007).   

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

3. Προσφορά στην οποία δεν υπάρχει η πιο πάνω δήλωση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
4. 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, χωρίς να απαιτείται 
θεώρηση γνησίου υπογραφής, 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. ∆ηλώνουν 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: 

(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 Π∆ 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 ∆ηµοσίου, 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 ή της αρµόδιας 
υπηρεσίας αντιστοίχως. 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 και υπό τον όρο το νέο είδος να 
περιλαµβάνει το σύνολο των ζητούµενων ιδιοτήτων.  

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 Π∆ 118/2007. 

 

Άρθρο 10 

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση των Προσφορών — Ανακοίνωση Τιµών 

1. Η αποσφράγιση των προσφορών πραγµατοποιείται ηλεκτρονικά, σύµφωνα µε την 
απαιτούµενη από το σύστηµα διαδικασία, από το αρµόδιο πιστοποιηµένο στο σύστηµα συλλογικό 
όργανο διενέργειας του διαγωνισµού και αξιολόγησης των αποτελεσµάτων αυτού (Επιτροπή 
∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού — Ε∆∆) εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κείµενων διατάξεων για την 
ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και διαδικασιών. 

2. Η Επιτροπή προβαίνει στην ηλεκτρονική διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών 
τέσσερις (4) εργάσιµες ηµέρες µετά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών σε 
ηµεροµηνία και ώρα που καθορίζεται στην παρούσα διακήρυξη. 

3. Κατά την προαναφερόµενη ηµεροµηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση µόνο των 
ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής — Τεχνική Προσφορά».  

4. Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονοµικών προσφορών αποσφραγίζονται 
ηλεκτρονικά µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο σύστηµα οργάνων, σε ηµεροµηνία και ώρα που 
θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές µετά την αξιολόγηση των 
λοιπών στοιχείων αυτών.  

5. Αµέσως µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «∆ικαιολογητικά 
Συµµετοχής — Τεχνική Προσφορά», οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό θα έχουν ηλεκτρονική 
πρόσβαση στο περιεχόµενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν.  

6. Οµοίως, µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονοµική 
Προσφορά», οι προσφέροντες των οποίων οι οικονοµικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν 
ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν, προκειµένου να 
λάβουν γνώση των τιµών που προσφέρθηκαν. 

 

Άρθρο 11 

∆ιαδικασία Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης - Αξιολόγησης Προσφορών - Ανάδειξης Μειοδότη 
- Αποσφράγισης ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης και Κατακύρωσης ∆ιαγωνισµού 
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1. Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών το αρµόδιο πιστοποιηµένο στο 
σύστηµα συλλογικό όργανο διενέργειας του διαγωνισµού και αξιολόγησης των αποτελεσµάτων αυτού 
(Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού — Ε∆∆) προβαίνει στην αξιολόγηση των προσφορών 
εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κειµένων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και 
των διαδικασιών της Αναθέτουσας Αρχής. Ειδικότερα: 

α. Τέσσερεις (4) εργάσιµες ηµέρες µετά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής 
των προσφορών στην ηµεροµηνία και ώρα που καθορίζεται στη διακήρυξη, αποσφραγίζονται 
ηλεκτρονικά οι (υπο)φάκελοι «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής — Τεχνική Προσφορά» και οι 
συµµετέχοντες αποκτούν πλέον πρόσβαση για ενηµέρωση στο περιεχόµενο αυτών. Για την 
αποσφράγιση, οι συµµετέχοντες ενηµερώνονται µε ηλεκτρονικό µήνυµα/ειδοποίηση που παράγεται 
αυτόµατα από το σύστηµα. 

β. Η αρµόδια Ε∆∆ παραλαµβάνει τους ενσφράγιστους φακέλους µε τα τυχόν 
επιµέρους απαιτούµενα σε έντυπη µορφή δικαιολογητικά των προσφορών τα οποία έχουν κατατεθεί 
στην Υπηρεσία σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της διακήρυξης από τους συµµετέχοντες. Η Ε∆∆, µετά από 
πρόσκληση που θα αποσταλεί στους συµµετέχοντες µε µέριµνά της, ορίζει την ηµεροµηνία και την 
ώρα κατά την οποία θα αποσφραγίσει δηµόσια τους φακέλους µε την ένδειξη «Επιµέρους Έντυπα 
∆ικαιολογητικά Συµµετοχής — Τεχνικής Προσφοράς» και εν συνεχεία θα µονογράψει και σφραγίσει το 
σύνολο των δικαιολογητικών που έχουν υποβληθεί. 

γ. Μετά και την ως άνω αποσφράγιση, η Ε∆∆ προβαίνει στην καταχώρηση όσων 
έχουν υποβάλει προσφορές σε πρακτικό αποσφράγισης δικαιολογητικών — τεχνικών προσφορών, το 
οποίο υπογράφεται από τα µέλη της. 

δ. Στη συνέχεια η Ε∆∆ 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 Υπηρεσίας. 

ε. Κατά το στάδιο αυτό της διαδικασίας, η Ε∆∆ 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. 

στ. Κατόπιν, η Ε∆∆ 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. 

ζ. 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 σχετική ηλεκτρονική ειδοποίηση (µέσω ηλεκτρονικού µηνύµατος) µε χρήση 
του Συστήµατος αποστέλλεται µε µέριµνα της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισµό στους 
συµµετέχοντες για ενηµέρωση. 

η. Για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές (δικαιολογητικά — τεχνικά) από τον 
έχοντα την Οικονοµική Εξουσία κατά το ανωτέρω στάδιο και µετά την άπρακτη παρέλευση του 
χρόνου υποβολής προσφυγών ή την εξέταση τυχόν υποβληθεισών προσφυγών για το στάδιο, ορίζεται 
η ηµεροµηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των οικονοµικών προσφορών. Στους 
συµµετέχοντες που δεν έχουν αποκλειστεί κατά το προηγούµενο στάδιο, µε µέριµνα της Υπηρεσίας 
που διενεργεί το διαγωνισµό, πραγµατοποιείται, µέσω ηλεκτρονικού µηνύµατος µε χρήση του 



 

 

συστήµατος, ενηµέρωση για την καθορισθείσα ηµεροµηνία και ώρα διενέργειας της ηλεκτρονικής 
αποσφράγισης των οικονοµικών προσφορών. 

θ. Στην καθορισθείσα ως άνω ηµεροµηνία και ώρα, η Ε∆∆ προβαίνει στην 
ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονοµική Προσφορά» και οι συµµετέχοντες 
αποκτούν πλέον πρόσβαση για ενηµέρωση στο περιεχόµενο αυτών. Για την αποσφράγιση, οι 
συµµετέχοντες ενηµερώνονται µε ηλεκτρονικό µήνυµα - ειδοποίηση που παράγεται αυτόµατα από το 
σύστηµα. 

ι. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αποσφράγισης, η Ε∆∆ προβαίνει στην 
καταχώρηση όσων έχουν υποβάλει οικονοµικές προσφορές σε Πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από 
τα µέλη της. 

ια. Ακολουθεί η αξιολόγηση από την Ε∆∆ των οικονοµικών προσφορών, κατά την 
οποία οι οικονοµικές προσφορές ελέγχονται έναντι των όρων της διακήρυξης και όσες κριθούν 
παραδεκτές κατατάσσονται µε βάση το κριτήριο κατακύρωσης. Η Ε∆∆ εισηγείται/γνωµοδοτεί µε 
ξεχωριστό Πρακτικό επι 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. 

ιβ. Στη συνέχεια, η Αναθέτουσα Αρχή εκδίδει κατά τα προβλεπόµενα την απόφαση 
για το υπόψη στάδιο του διαγωνισµού. Η απόφαση αναρτάται ηλεκτρονικά στο Σύστηµα στο χώρο 
του διαγωνισµού και σχετική ηλεκτρονική ειδοποίηση (µέσω ηλεκτρονικού µηνύµατος) µε χρήση του 
Συστήµατος αποστέλλεται µε µέριµνα της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισµό στους 
συµµετέχοντες για ενηµέρωση. 

ιγ. Μετά την ως άνω ενηµέρωση των συµµετεχόντων επί της εκδοθείσας από τον 
Έχοντα την Οικονοµική Εξουσία 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 «∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση και 
αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 14 της παρούσας. 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. 

ιδ. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «∆ικαιολογητικά 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 Ε∆∆, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κείµενων διατάξεων 
για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και διαδικασιών. Στους συµµετέχοντες που έχουν υποβάλει 
παραδεκτές οικονοµικά προσφορές, µε µέριµνα της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισµό, 
πραγµατοποιείται, µέσω ηλεκτρονικού µηνύµατος µε χρήση του συστήµατος, ενηµέρωση για την 
καθορισθείσα ηµεροµηνία και ώρα διενέργειας της ηλεκτρονικής αποσφράγισης των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης του αναδειχθέντα µειοδότη. 

ιε. Αµέσως µετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι συµµετέχοντες στο 
διαγωνισµό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο του φακέλου των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης που αποσφραγίσθηκε. 

ιστ. 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. 

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



26 

2. Για την ανωτέρω περιγραφείσα διαδικασία αξιολόγησης, καθώς και για τη λήψη 
απόφασης επί των διαφόρων σταδίων του διαγωνισµού ισχύουν τα ακόλουθα: 

α. Προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από την τεχνική προδιαγραφή και τις 
απαιτήσεις της Υπηρεσίας ως αναφέρονται στους όρους της διακήρυξης, απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες, µετά από προηγούµενη γνωµοδότηση της Ε∆∆. 

β. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση, 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη, µετά από προηγούµενη γνωµοδότηση της Ε∆∆. 

γ. Κριτήριο για την κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού είναι η 
«χαµηλότερη τιµή». Η αξιολόγηση των προσφορών πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο 
άρθρο 51 του Π∆ 60/2007, σε συνδυασµό και µε όσα προβλέπονται στο άρθρο 20 του Π∆ 118/2007. 

δ. Για την αξιολόγηση των προσφορών λαµβάνεται υπόψη αποκλειστικά η 
χαµηλότερη τιµή. Η κατακύρωση γίνεται στον υποψήφιο µε την χαµηλότερη τιµή, εκ των 
συµµετεχόντων των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές µε βάση τις τεχνικές περιγραφές 
και τους όρους της διακήρυξης. 

ε. Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό, µε µέριµνα της Υπηρεσίας που διενεργεί το 
διαγωνισµό, ενηµερώνονται µέσω ηλεκτρονικού µηνύµατος µε χρήση του Συστήµατος, για την 
έκδοση απόφασης αποδοχής ή απόρριψης της προσφοράς τους σε κάθε στάδιο. Η ειδοποίηση αυτή 
πραγµατοποιείται µετά την ηλεκτρονική ανάρτηση, της σχετικής αποφάσεως καθώς και του πρακτικού 
της Ε∆∆ για το εκάστοτε στάδιο του διαγωνισµού, στο Σύστηµα. Κατά την ηµεροµηνία της υπόψη 
ειδοποίησης-ανακοίνωσης είναι αποδεκτό ότι οι συµµετέχοντες έχουν λάβει πλέον πλήρη γνώση επί 
της απόφασης 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. 

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

ζ. 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 Π∆ 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 γίνεται στον συµµετέχοντα µε την αµέσως επόµενη χαµηλότερη 
τιµή και ούτω καθ’ εξής. Αν κανένας από τους συµµετέχοντες δεν προσκοµίζει, σύµφωνα µε τους 
όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και 
δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισµός µαταιώνεται. 

η. Στις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν ο συµµετέχων υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή 
υπεύθυνη δήλωση της παραγρ. 1 του άρθρου 6 του Π∆ 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.∆., 
καταπίπτει υπέρ της Υπηρεσίας η εγγύηση συµµετοχής του µειοδότη. 

 

Άρθρο 12 
Προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη για έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού / µη 
τήρηση της διαδικασίας που προβλέπεται στη ∆ιακήρυξη στα επιµέρους άρθρα της και σε 
κάθε µία ή περισσότερες από τις κάτωθι περιπτώσεις: 

1. Μη έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης. 
2. Μη έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση των δικαιολογητικών του άρθρου 9 της                    

παρούσας 
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 

αναπροσαρµογής τιµών. 



 

 

6. Προσφορά που παρουσιάζει αποκλίσεις από την τεχνική προδιαγραφή και τους απαρά-
βατους όρους — απαιτήσεις της ∆ιακήρυξης. 

7. Προσφορά στην οποία δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή ή/και εµφα-
νίζει τιµές σε οποιοδήποτε σηµείο της τεχνικής προσφοράς. 

8. Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της Ε-
πιτροπής του διαγωνισµού εξοµοιώνεται µε αντιπροσφορά. 

9. Εναλλακτική προσφορά, είτε στο σύνολό της, είτε στα επιµέρους τµήµατα της προµή-
θειας. 

10. Υποβολή σε ηλεκτρονική ή/και σε έντυπη µορφή οικονοµικών στοιχείων εντός των η-
λεκτρονικών ή/και εντύπων υποβληθέντων «∆ικαιολογητικών Συµµετοχής – Τεχνική 
Προσφορά» και αντίστροφα. 

11. Προσφορά που είναι αποκλειστικά σε έντυπη µορφή και για την οποία δεν έχει πραγ-
µατοποιηθεί κατάθεση ηλεκτρονικής προσφοράς στο σύστηµα. 

12. Υποβολή σε έντυπη µορφή στοιχείων µετά την καθοριζόµενη από την διακήρυξη προ-
θεσµία. 

13. Υποβολή σε ηλεκτρονική ή/και σε έντυπη µορφή οικονοµικών στοιχείων εντός των 
ηλεκτρονικών ή/και εντύπων υποβληθέντων «∆ικαιολογητικών Συµµετοχής – Τεχνική 
Προσφορά» και αντίστροφα. 

14. Προσφορά που είναι αποκλειστικά σε έντυπη µορφή και για την οποία δεν έχει 
πραγµατοποιηθεί κατάθεση ηλεκτρονικής προσφοράς στο σύστηµα. 

15. Ασυνήθιστα χαµηλή Οικονοµική Προσφορά. Στην περίπτωση αυτή θα ζητείται από τον 
υποψήφιο Ανάδοχο έγγραφη αιτιολόγηση της ανάλυσης της οικονοµικής του 
προσφοράς. Εάν και µετά την παροχή της ανωτέρω αιτιολόγησης οι προσφερόµενες 
τιµές κριθούν ως ασυνήθιστα χαµηλές, η Προσφορά θα απορρίπτεται. 

 

ΑΡΘΡΟ 13 

∆ικαιολογητικά Συµµετοχής 

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 ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)», 
όπως αναλυτικά περιγράφονται στον κατωτέρω Πίνακα ∆ικαιολογητικών. Οι προσφέροντες πρέπει να 
συµπεριλάβουν στο «Φάκελο ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής», συµπληρωµένους τους παρακάτω 
υποπίνακες κατά περίπτωση (σύµφωνα µε τη νοµική τους µορφή), λαµβάνοντας υπόψη και τα 
ακόλουθα: 

α. Στη Στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ» 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 ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής» στο οποίο 
περιλαµβάνεται το απαιτούµενο δικαιολογητικό. 

ε. Όπου ζητείται Υπεύθυνη ∆ήλωση του άρθρου 6 παρ. 1 β του Π∆ 118/07 ως 
δικαιολογητικό, αυτή πρέπει να φέρει ηµεροµηνία εντός των τελευταίων τριάντα (30) ηµερολογιακών 
ηµερών προ της καταληκτικής ηµέρας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του 
γνησίου της υπογραφής. 
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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. ∆ε συντρέχουν λόγοι αποκλεισµού στο πρόσωπό του 
από τους αναφερόµενους στο άρθρο 43 του Π∆ 60/2007 
2. ∆εν 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 οικείου Επιµελητηρίου ή ισοδύναµες επαγγελµατικές 
οργανώσεις της χώρας εγκατάστασης τους και το ειδικό 
επάγγελµα τους). 
5. ∆ιαθέτουν τη χρηµατοδοτική και οικονοµική ικανότητα 
που προβλέπεται στους α/α 5.β και 5.γ 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 ∆ιευθύνων Σύµβουλος αυτής, οι νόµιµοι 
εκπρόσωποι κάθε άλλου νοµικού προσώπου), καθώς και στην 
περίπτωση που ο Υποψήφιος Ανάδοχος είναι φυσικό πρόσωπο 
δηλώνει ότι: 

- i. ∆εν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική 
απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα της παραγράφου 
1 του άρθρου 43 του Π∆60/2007, ήτοι: Α) συµµετοχή 
σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο 
άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 
98/773/∆ΕΥ 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 

ΝΑΙ   



 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Κοινοτήτων, ∆) 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. ∆εν 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.  ∆εν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύµβαση προµηθειών ή 
υπηρεσιών του δηµόσιου τοµέα 
2. ∆εν 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 : 

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 ∆Σ ή απόφαση 
των εταίρων περί εκπροσώπησης του νοµικού προσώπου, 

4. Πρακτικό ∆.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 

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 

ΝΑΙ   
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γ. Εάν ο προσφέρων είναι Φυσικό Πρόσωπο, οφείλει να 
καταθέσει έναρξη επιτηδεύµατος από την αντίστοιχη ∆ηµόσια 
Οικονοµική Υπηρεσία και τις µεταβολές του. 

 

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

1. Για κάθε µέλος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας όλα τα 
∆ικαιολογητικά Συµµετοχής, ανάλογα µε την περίπτωση 
(ηµεδαπό/ αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο, ηµεδαπό/ αλλοδαπό 
νοµικό πρόσωπο, συνεταιρισµός). 

2. 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 ∆ιαγωνισµό 

3. 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 προσκοµίζεται) κοινός εκπρόσωπος της 
Ένωσης/ Κοινοπραξίας και των µελών της για τη 
συµµετοχή της στο ∆ιαγωνισµό και την 
εκπροσώπηση της Ένωσης / Κοινοπραξίας και των 
µελών της έναντι της Αναθέτουσας Αρχής. 

4. α. Σύµφωνα µε το άρθρο 8 του Ν. 3310/2005 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 
30/2005), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, οι µετοχές των 
ανωνύµων εταιριών που συµµετέχουν σε διαγωνισµό µε 
οικονοµικό αντικείµενο ή αντάλλαγµα ανώτερο του ενός 
εκατοµµυρίου (1.000.000,00) Ευρώ, αυτοτελώς ή σε 
κοινοπραξία ή ένωση προσώπων ή σε οποιασδήποτε άλλης 
νοµικής µορφής οντότητα, είναι υποχρεωτικά ονοµαστικές. 
Εφόσον µέτοχος των εταιριών αυτών είναι άλλη ανώνυµη 
εταιρία µε ποσοστό συµµετοχής στο µετοχικό κεφάλαιο 
τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%), οι µετοχές της εταιρίας 
αυτής είναι υποχρεωτικά ονοµαστικές στο σύνολό τους µέχρι 
φυσικού προσώπου. Σε περίπτωση συµµετοχής στο 
διαγωνισµό εταιριών άλλης νοµικής µορφής, πλην των 
ανωνύµων, στις οποίες συµµετέχουν ή κατέχουν εταιρικά 
µερίδια ανώνυµες εταιρίες, µε ποσοστό συµµετοχής στο 
εταιρικό κεφάλαιο τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%), οι 
µετοχές τους είναι υποχρεωτικά ονοµαστικές µέχρι και του 
τελευταίου φυσικού προσώπου. 

β. Ως προς ότι αφορά τις ηµεδαπές επιχειρήσεις, η υποχρέωση 

ΝΑΙ   
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για την κατά τα ανωτέρω ονοµαστικοποίηση των µετοχών 
θεωρείται ότι εκπληρώθηκε, εφόσον η ελληνική ανώνυµη 
εταιρία (ή η τυχόν άλλης νοµικής µορφής οντότητα, στην 
οποία συµµετέχει) υποβάλει στην Αναθέτουσα Αρχή µε την 
προσφορά της: 

i) Πιστοποιητικό τα αρµόδιας αρχής που εποπτεύει σύµφωνα 
µε τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 την εταιρία, από το 
οποίο προκύπτει ότι οι µετοχές της, µε βάση το ισχύον 
καταστατικό της, είναι ονοµαστικές. 

ii) Έγκυρη αναλυτική κατάσταση µε τα στοιχεία των 
µετόχων της Εταιρίας και τον αριθµό των µετοχών κάθε 
µετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρηµένα στο 
βιβλίο µετόχων της Εταιρίας. 

γ. Οι ανωτέρω υποχρεώσεις ισχύουν και για τις αλλοδαπές 
ανώνυµες εταιρίες, ανεξαρτήτως της συµµετοχής τους ή µη 
σε ελληνικές ανώνυµες εταιρίες, υπό την προϋπόθεση ότι το 
δίκαιο της χώρας, στην οποία έχουν την έδρα τους, επιβάλλει 
για το σύνολο της δραστηριότητάς τους ή για συγκεκριµένη 
δραστηριότητα, την ονοµαστικοποίηση των µετοχών τους 
στο σύνολό τους, µέχρι φυσικού προσώπου. Σε διαφορετική 
περίπτωση, ισχύουν τα εξής: 

i) Εφόσον δεν επιβάλλεται υποχρέωση ονοµαστικοποίησης 
των µετοχών των αλλοδαπών ανωνύµων εταιριών κατά 
το δίκαιο της χώρας, στην οποία έχουν την έδρα τους, 
προσκοµίζεται σχετική βεβαίωση από αρµόδια αρχή της 
χώρας αυτής, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, 
διαφορετικά προσκοµίζεται υπεύθυνη δήλωση του 
νοµίµου εκπροσώπου των εταιριών αυτών. 

ii) Στην περίπτωση που δεν επιβάλλεται υποχρέωση 
ονοµαστικοποίησης, η αλλοδαπή ανώνυµη εταιρία 
υποχρεούται να προσκοµίσει έγκυρη και ενηµερωµένη 
κατάσταση των µετόχων της, που κατέχουν τουλάχιστον 
ένα τοις εκατό (1%) των µετοχών ή δικαιωµάτων ψήφου 
της ανώνυµης εταιρίας. 

iii) Σε περίπτωση που η εταιρία δεν τηρεί ενηµερωµένη 
κατάσταση µετόχων, υποχρεούται να προσκοµίσει 
σχετική κατάσταση µετόχων, που κατέχουν τουλάχιστον 
ένα τοις εκατό (1%) των µετοχών ή δικαιωµάτων 
ψήφου, σύµφωνα µε την τελευταία Γενική Συνέλευση, 
εφόσον οι µέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρία. Σε 
αντίθετη περίπτωση, η εταιρία οφείλει να αιτιολογήσει 
τους λόγους για τους οποίους δεν είναι γνωστοί οι ως 
άνω µέτοχοι, η δε Αναθέτουσα Αρχή δεν διαθέτει 
διακριτική ευχέρεια κατά την κρίση της αιτιολογίας 
αυτής. Εναπόκειται στην Αναθέτουσα Αρχή να αποδείξει 
τη δυνατότητα της εταιρίας να υποβάλει την 
προαναφερόµενη κατάσταση των µετόχων της, 
διαφορετικά η µη υποβολή της σχετικής κατάστασης δεν 
επιφέρει έννοµες συνέπειες σε βάρος της εταιρίας. 

δ. Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις που συµµετέχουν στον παρόντα 
διαγωνισµό, εφόσον στο δίκαιο της χώρας στην οποία έχουν 
την έδρα τους, επιβάλλεται για το σύνολο της 
δραστηριότητάς τους ή για συγκεκριµένη δραστηριότητα η 
ονοµαστικοποίηση των µετοχών τους, στο σύνολό τους µέχρι 
φυσικού προσώπου, πρέπει να υποβάλουν µε την προσφορά 
τους τα ακόλουθα έγγραφα: 

i) Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχή κατά το δίκαιο του 
κράτους της έδρας της εταιρίας, από το οποίο να 
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προκύπτει ότι οι µετοχές της, µε βάση το ισχύον 
καταστατικό της, είναι ονοµαστικές. 

ii) Έγκυρη αναλυτική κατάσταση µε τα στοιχεία των 
µετόχων της εταιρίας και τον αριθµό των µετοχών κάθε 
µετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρηµένα στο 
τηρούµενο βιβλίο µετόχων κατά το δίκαιο του κράτους 
της έδρας της. 

iii) Κάθε άλλο έγκυρο έγγραφο από το οποίο µπορεί να 
προκύπτει η ονοµαστικοποίηση µέχρι φυσικού προσώπου 
των µετοχών της εταιρίας. 

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται, επίσης, ενηµερωµένα, 
από την ανακηρυχθείσα προµηθεύτρια εταιρία, πριν από την 
υπογραφή της σχετικής σύµβασης. 
Από τα ανωτέρω έγγραφα των εδαφίων (ii) και (iii) πρέπει να 
προκύπτει ονοµαστικοποίηση µέχρι φυσικού προσώπου των 
µετοχών της προµηθεύτριας εταιρίας. Όλα τα παραπάνω 
έγγραφα πρέπει να είναι επικυρωµένα από την κατά νόµο 
αρµόδια αρχή του κράτους συστάσεως της υποψήφιας εταιρίας 
και να συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση στην ελληνική. 
ε. Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις που συµµετέχουν στο διαγωνισµό, 

εφόσον στο δίκαιο της χώρας στην οποία έχουν την έδρα 
τους, δεν προβλέπεται, για το σύνολο της δραστηριότητάς 
τους ή για συγκεκριµένη δραστηριότητα, η ονοµαστικοποίηση 
των µετοχών τους στο σύνολό τους µέχρι φυσικού 
προσώπου, πρέπει να προσκοµίσουν µε την προσφορά τους: 
i) Βεβαίωση (ή υπεύθυνη δήλωση), κατά το εδάφιο (i) της 

ανωτέρω περ. γ’. 
ii) Έγκυρη και ενηµερωµένη κατάσταση των µετόχων τους 

που κατέχουν τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) των 
µετοχών ή δικαιωµάτων ψήφου της ανώνυµης εταιρίας, 
κατά τα προβλεπόµενα στο εδάφιο (ii) της ανωτέρω περ. 
γ’. 

iii) Σε περίπτωση που η εταιρία δεν τηρεί ενηµερωµένη 
κατάσταση µετόχων, υποχρεούται να προσκοµίσει, κατά 
τα προβλεπόµενα στο εδάφιο (iii) της ανωτέρω περ. γ’, 
σχετική κατάσταση µετόχων που κατέχουν τουλάχιστον 
ένα τοις εκατό (1%) των µετοχών ή δικαιωµάτων ψήφου, 
σύµφωνα µε την τελευταία Γενική Συνέλευση, εφόσον οι 
µέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρία. Σε αντίθετη 
περίπτωση, η εταιρία οφείλει να αιτιολογήσει τους λόγους 
για τους οποίους δεν είναι γνωστοί οι ως άνω µέτοχοι, η 
δε Αναθέτουσα Αρχή δεν διαθέτει διακριτική ευχέρεια κατά 
την κρίση της αιτιολογίας αυτής. Εναπόκειται στην 
Αναθέτουσα Αρχή να αποδείξει τη δυνατότητα της 
εταιρίας να υποβάλλει την προαναφερόµενη κατάσταση 
των µετόχων της, διαφορετικά η µη υποβολή της σχετικής 
κατάστασης δεν επιφέρει έννοµες συνέπειες σε βάρος της 
εταιρίας. 

Όλα τα παραπάνω έγγραφα πρέπει να είναι επικυρωµένα από 
την κατά νόµο αρµόδια αρχή του κράτους της έδρας της 
εταιρίας και να συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση στην 
ελληνική. 

στ. Οι ηµεδαπές ανώνυµες εταιρίες, των οποίων οι µετοχές είναι 
εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών, πρέπει 
επιπροσθέτως να αποδεικνύουν ότι έχουν τηρήσει τα 
οριζόµενα στο άρθρο 1. Παρ. 5 του Π.∆. 82/1996, όπως 
τροποποιηµένο ισχύει. 

ζ. Η υποχρέωση περαιτέρω ονοµαστικοποίησης µέχρι φυσικού 
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προσώπου δεν ισχύει ως προς τις εταιρίες που είναι 
εισηγµένες στα Χρηµατιστήρια κρατών-µελών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Οργανισµού Οικονοµικής 
Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.). 

η. Εκτός από τα ανωτέρω δικαιολογητικά, οι συµµετέχουσες στο 
διαγωνισµό εταιρίες, κοινοπραξίες, ενώσεις προσώπων ή 
οποιασδήποτε άλλης νοµικής µορφής οντότητες, έχουν την 
υποχρέωση να υποβάλουν εµπρόθεσµα και κάθε άλλο 
συναφές δικαιολογητικό που προβλέπεται στις διατάξεις του 
Ν. 3310/2005 και του Π.∆. 82/1996, όπως τροποποιηµένες 
ισχύουν. 

θ. Η συµµόρφωση προς τις υποχρεώσεις των προηγούµενων 
παραγράφων αποτελεί προϋπόθεση για την παραδεκτή 
συµµετοχή της ανώνυµης εταιρίας ή κοινοπραξίας ή ένωσης 
προσώπων ή οποιασδήποτε άλλης νοµικής µορφής οντότητας 
στην οποία µετέχει ανώνυµη εταιρία, στον παρόντα 
διαγωνισµό. 

ι. 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. 

5. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από τη διακήρυξη σύµφωνα 
µε τα άρθρα 8 και 8α του Π.∆. 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. 

• Ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος 
από σύµβαση προµηθειών ή υπηρεσιών του δηµοσίου. 

• Ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει τιµωρηθεί µε 
αποκλεισµό από τους διαγωνισµούς προµηθειών ή 
υπηρεσιών του δηµοσίου τοµέα. 

β. Αντίγραφα ή αποσπάσµατα ισολογισµών των τριών 
τελευταίων ετών ή κατά το διάστηµα λειτουργίας της αν αυτό 
είναι µικρότερο των 3 ετών: 
1. Οι προσφέροντες οφείλουν, να καταθέσουν δηµοσιευµένους 
Ισολογισµούς των τελευταίων τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων, 
σε περίπτωση που υποχρεούται στην έκδοση Ισολογισµών ή 
υπεύθυνη δήλωση περί του συνολικού ύψους του ετήσιου 
κύκλου εργασιών των τριών (3) προηγούµενων ετών, σε 
περίπτωση που δεν υποχρεούνται στην έκδοση Ισολογισµών. 
2. Οι προσφέροντες θα πρέπει να έχουν συνολικό κύκλο 
εργασιών των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων ίσο 
ή µεγαλύτερο από το 100% του προϋπολογισµού του είδους/ων 
για το/α οποίο/α δηλώνουν προσφορά. Σε περίπτωση που ο 

ΝΑΙ   
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υποψήφιος Ανάδοχος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστηµα 
µικρότερο των τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο 
συνολικός κύκλος εργασιών για όσες διαχειριστικές χρήσεις 
δραστηριοποιείται, θα πρέπει να είναι ίσος ή µεγαλύτερος του 
άνω ορίου, αναλογικά. Σε περίπτωση δε Ένωσης 
εταιρειών/Κοινοπραξίας η συγκεκριµένη ελάχιστη προϋπόθεση 
οφείλει να καλύπτεται αθροιστικά από όλα τα µέλη της Ένωσης-
Κοινοπραξίας υπολογιζόµενης της συµµετοχής κάθε µέλους 
ανάλογα µε το ποσοστό συµµετοχής του στην Ένωση-
Κοινοπραξία. 
γ. Βεβαιώσεις τραπεζών για την πιστοληπτική ικανότητα της 
επιχείρησης. Οι τραπεζικές βεβαιώσεις θα αποδεικνύουν τη 
χρηµατοδοτική ικανότητα του προσφέροντα και θα πρέπει να 
είναι ίση ή ανώτερη από το 20% του προϋπολογισµού του υπό 
ανάθεση Έργου ή του είδους στο οποίο εκδηλώνεται η 
συµµετοχή του προσφέροντος. Η παραπάνω χρηµατοδοτική 
ικανότητα, σε περίπτωση ενώσεων προµηθευτών ή κοινοπραξίας 
προµηθευτών θα καλύπτεται από επιµέρους τραπεζικές 
βεβαιώσεις για κάθε µία από τις συµµετέχουσες στην ένωση ή 
κοινοπραξία, το δε άθροισµα αυτών θα καλύπτει το ανωτέρω 
όριο υπολογιζόµενης της συµµετοχής κάθε µέλους ανάλογα µε το 
ποσοστό συµµετοχής του στην Ένωση-Κοινοπραξία. 
δ. 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 Υποψήφιοι πρέπει κατά τα τρία (3) τελευταία έτη να έχουν 
εκτελέσει προµήθειες  εξοπλισµού ανάλογες µε τη σπουδαιότητα, 
πολυπλοκότητα και το µέγεθος της δηµοπρατούµενης 
προµήθειας (ιδρύµατα, νοσοκοµεία, κτίρια πρόνοιας, τουριστικές 
µονάδες κλπ), (αθροιστικά ή µεµονωµένα) αξίας τουλάχιστον 
ίσης προς το 50% του προϋπολογισµού της παρούσας 
διακήρυξης. 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.  
 
ε. Σε περίπτωση προσφοράς του 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. 
στ. ∆υνατότητα 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 
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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 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. 
 

 

2. 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.  

3. Η ως άνω Ένορκη Βεβαίωση πρέπει να υποβληθεί υποχρεωτικά από τον Υποψήφιο 
Ανάδοχο εντός του «Φακέλου ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής - Τεχνική Προσφορά». 

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

 

ΑΡΘΡΟ 14 

∆ικαιολογητικά που Υποβάλλονται κατά το Στάδιο της Κατακύρωσης 

1. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η 
κατακύρωση, εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από τη σχετική ειδοποίηση που του αποστέλλεται 
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ηλεκτρονικά, υποβάλλει ηλεκτρονικά µέσω του συστήµατος, σε µορφή αρχείου .pdf και σε φάκελο µε  
σήµανση  «∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα κάτωθι περιγραφόµενα δικαιολογητικά που πρέπει να 
προσκοµισθούν από τον προσφέροντα εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την ηλεκτρονική 
υποβολή και σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρµόδια Υπηρεσία. Ο 
προσφέρων πρέπει να συµπεριλάβει στο «Φάκελο ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης», συµπληρωµένους 
τους παρακάτω πίνακες κατά περίπτωση (σύµφωνα µε τη νοµική τους µορφή), λαµβάνοντας υπόψη 
και τα ακόλουθα: 

α. Στη Στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ» 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 ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης» στο οποίο 
περιλαµβάνεται το απαιτούµενο δικαιολογητικό. 

  ε. Για τους Έλληνες Πολίτες, απαιτούνται:  
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

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.∆. 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 ∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

2.  

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 ∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

3. 

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 ∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

4. 

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 ∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   



 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

5. 

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 ∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

6. 

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 ∆ιαγωνισµού. 

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. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί 
το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία 
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

8. 

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   

9. 

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   

10. 

Πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης 
που ο Υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη 
∆ήλωση 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 ∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

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 ∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

12. 
Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς εκείνον 
που υποβάλλει το Φάκελο ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης 

ΝΑΙ   

13. 

Υπεύθυνη ∆ήλωση, σύµφωνα µε τις διατάξεις της Κοινής 
Υπουργικής Απόφασης 20977/2007, ότι δεν έχει εκδοθεί εις 
βάρος του καταδικαστική απόφαση κατά την έννοια του 
άρθρου 3 του Ν. 3310/2005 όπως αντικαταστάθηκε µε το 
άρθρο 3 του Ν.3414/2005.  

ΝΑΙ   
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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 ∆ιαγωνισµός εντός του «Φακέλου ∆ικαιολογητικών 
Κατακύρωσης». 

 

ζ. Για τους αλλοδαπούς πολίτες, απαιτούνται: 

 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

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.∆. 
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 
∆ιαγωνισµού. 

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 
∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

3. 

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 
ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 
υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης 
του ∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

4. 
Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή 
διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει 
ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό 

ΝΑΙ   



 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

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 
∆ιαγωνισµού. 

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 ∆ιαγωνισµού.   

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 ∆ιαγωνισµού. 

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 
∆ιαγωνισµού. 

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 

ΝΑΙ   
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

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

10. 

Πιστοποιητικά όλων των οργανισµών 
κοινωνικής ασφάλισης που ο Υποψήφιος 
Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη ∆ήλωση 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 
∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

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 ∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

12. 
Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας 
προς εκείνον που υποβάλλει το Φάκελο 
∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης. 

ΝΑΙ   

13. 

Υπεύθυνη ∆ήλωση, σύµφωνα µε τις διατάξεις 
της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 20977/2007, 
ότι δεν έχει εκδοθεί εις βάρος του 
καταδικαστική απόφαση κατά την έννοια του 
άρθρου 3 του Ν. 3310/2005, όπως 
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του Ν. 
3414/2005. 

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 ∆ήλωση 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 ∆ιαγωνισµός εντός του «Φακέλου 
∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης». 

θ. Για τα ηµεδαπά Νοµικά Πρόσωπα, απαιτούνται: 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

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 ∆ιευθύνων 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 

ΝΑΙ   



 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

χρεοκοπίας και για τα αδικήµατα που προβλέπονται στο 
άρθρο 43 παράγρ. 1 του Π.∆. 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 ∆ιαγωνισµού. 

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 ∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

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 ∆ιαγωνισµού. 

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 ∆ιαγωνισµού. 

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 
∆ιαγωνισµού. 

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 ∆ιαγωνισµού. 

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 ∆ιαγωνισµού. 

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 

ΝΑΙ   
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του ∆ιαγωνισµού. 

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 ∆ήλωση 
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 ∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

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 ∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

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

ΝΑΙ   

15. 

Υπεύθυνη ∆ήλωση, σύµφωνα µε τις διατάξεις της Κοινής 
Υπουργικής Απόφασης 20977/2007, ότι δεν έχει εκδοθεί εις 
βάρος του καταδικαστική απόφαση κατά την έννοια του 
άρθρου 3 του Ν. 3310/2005, όπως αντικαταστάθηκε µε το 
άρθρο 3 του Ν. 3414/2005. 

ΝΑΙ   

16. 

Επικαιροποιηµένα τα δικαιολογητικά ονοµαστικοποίησης των 
νοµικών προσώπων που προβλέπονται από τις διατάξεις του 
Π.∆. 82/96 (ΦΕΚ Α΄ 66) όπως αυτές τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν µε τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3310/05 και του 
άρθρου 8 του Ν. 3414/05 και υπό τις προϋποθέσεις που 
καθορίζονται στις εν λόγω διατάξεις. 

Η υποχρέωση περαιτέρω ονοµαστικοποίησης µέχρι φυσικού 
προσώπου δεν ισχύει για τις εισηγµένες στα χρηµατιστήρια 
κρατών – µελών της ΕΕ ή του ΟΟΣΑ εταιρείες. 

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 ∆ιαγωνισµός εντός του «Φακέλου ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης». 

 
ια. Για τους Συνεταιρισµούς, απαιτούνται: 

 



 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

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.∆. 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 
∆ιαγωνισµού. 

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 ∆ιαγωνισµού 

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 ∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

6. 

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 ∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

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 
∆ιαγωνισµού. 

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 ∆ιαγωνισµού.   

ΝΑΙ   

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

ΝΑΙ   
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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 ∆ιαγωνισµού. 

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 ∆ιαγωνισµού. 

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 ∆ήλωση 
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 ∆ιαγωνισµού. 

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 ∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

15. Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς εκείνον που 
υποβάλει τον Φάκελο ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης. 

ΝΑΙ   

16. 

Υπεύθυνη ∆ήλωση, σύµφωνα µε τις διατάξεις της Κοινής 
Υπουργικής Απόφασης 20977/2007, ότι δεν έχει εκδοθεί εις 
βάρος του καταδικαστική απόφαση κατά την έννοια του 
άρθρου 3 του Ν. 3310/2005, όπως αντικαταστάθηκε µε το 
άρθρο 3 του Ν. 3414/2005. 

ΝΑΙ   

 
 

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 ∆ιαγωνισµός εντός του «Φακέλου ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης». 



 

 

 

ιγ. Για τα αλλοδαπά Νοµικά Πρόσωπα, απαιτούνται: 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

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.∆. 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 
∆ιαγωνισµού. 

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 ∆ιαγωνισµού. 

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 ∆ιαγωνισµού. 

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 
Κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού. 

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

ΝΑΙ   
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την 
ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής 
των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού. 

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 ∆ιαγωνισµού. 

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 ∆ιαγωνισµού. 

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 ∆ιαγωνισµού. 

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 ∆ήλωση 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 ∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   



 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

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 
∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

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

ΝΑΙ   

15. 

Υπεύθυνη ∆ήλωση, σύµφωνα µε τις διατάξεις της 
Κοινής Υπουργικής Απόφασης 20977/2007, ότι δεν έχει 
εκδοθεί εις βάρος του καταδικαστική απόφαση κατά 
την έννοια του άρθρου 3 του Ν. 3310/2005, όπως 
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του Ν. 3414/2005. 

ΝΑΙ   

16. 

Επικαιροποιηµένα τα δικαιολογητικά ονοµαστικοποίησης 
των νοµικών προσώπων που προβλέπονται από τις 
διατάξεις του Π.∆. 82/96 (ΦΕΚ Α΄ 66) όπως αυτές 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν µε τις διατάξεις του 
άρθρου 8 του Ν. 3310/05 και του άρθρου 8 του Ν. 
3414/05 και υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται 
στις εν λόγω διατάξεις. 

Η υποχρέωση περαιτέρω ονοµαστικοποίησης µέχρι 
φυσικού προσώπου δεν ισχύει για τις εισηγµένες στα 
χρηµατιστήρια κρατών – µελών της ΕΕ ή του ΟΟΣΑ 
εταιρείες. 

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 ∆ιαγωνισµός εντός του «Φακέλου 
∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης». 

 

ιε. Για τις Ενώσεις/Κοινοπραξίες, απαιτούνται: 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

 

Για κάθε Μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας πρέπει να 
κατατεθούν όλα τα ∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης, 
ανάλογα µε την περίπτωση (ηµεδαπό/ αλλοδαπό 
φυσικό πρόσωπο, ηµεδαπό/ αλλοδαπό νοµικό 
πρόσωπο, συνεταιρισµός). 

ΝΑΙ   

 
 
 

  ιστ. Λοιπές απαιτήσεις: 
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1. Υποχρεώσεις σχετικά µε υποβολή ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής / Κατακύρωσης 

∆ικαιολογητικά 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 ∆ιαγωνισµού. O ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ ωστόσο, πρέπει να εγκριθεί από την 
Αναθέτουσα Αρχή. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 15 

Εναλλακτικές Προσφορές 

1. Εναλλακτικές Προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Εάν 
υποβληθούν τυχόν εναλλακτικές Προσφορές, δεν θα ληφθούν υπόψη.  

2. Ο υποψήφιος προµηθευτής, ο οποίος θα υποβάλλει τέτοιες φύσης προτάσεις, δεν 
δικαιούται σε καµία περίπτωση να διαµαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους προσφυγής κατά της 
απόρριψης των προτάσεων αυτών. 

 

ΑΡΘΡΟ 16 

Μερική Υποβολή Προσφορών 

1. Η υποβαλλόµενη προσφορά καλύπτει το σύνολο της προµήθειας, ήτοι το σύνολο του 
δηµοπρατούµενου καταλόγου ειδών εξοπλισµού. 

2. Προσφορές για την υλοποίηση µέρους της διακηρυσσόµενης µε την παρούσα 
προµήθειας δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται. 

 

ΑΡΘΡΟ 17 

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).  



 

 

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

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 ∆ηµοσίων 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 – ΤΣΜΕ∆Ε ή να παρέχονται µε γραµµάτιο του 
Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων 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 Συµµετοχής πρέπει να συµπληρώνονται όπως στο Υπόδειγµα του 

Μέρους ∆ 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 ∆ιαγωνισµού 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. Η Εγγυητική Επιστολή καλής εκτέλεσης της σύµβασης πρέπει να έχει χρονική ισχύ µεγαλύτερη 
κατά δύο (2) τουλάχιστον µήνες από το συνολικό συµβατικό χρόνο.  

9. Η Εγγυητική Επιστολή καλής εκτέλεσης της σύµβασης αποδεσµεύεται µε ευθύνη της αρµόδιας 
∆ιεύθυνσης της εταιρείας ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ Α.Ε., µετά την έγκριση του Πρωτοκόλλου 
Παραλαβής. 

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

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

 

ΑΡΘΡΟ 18 

Ειδικοί Όροι 
1. Οι πίνακες συµµόρφωσης της ∆ιακήρυξης πρέπει να υποβληθούν µε την τεχνική 

προσφορά, συµπληρωµένοι σύµφωνα µε τα παρακάτω: 
  α. Στη Στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗΣ», 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. 
  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 
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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.). Aντίστοιχα 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.∆. 118/07:. 

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 ∆ιαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.∆.) ή από φορέα διαπίστευσης µέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας 
για τη ∆ιαπίστευση (European Cooperation for Accreditation− EA) και µάλιστα, µέλος της αντίστοιχης 
Συµφωνίας Αµοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.) αυτής.   

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 ∆ιαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.∆.) ή από φορέα διαπίστευσης µέλος της 
Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για τη ∆ιαπίστευση (European Cooperation for Accreditation− EA) και 
µάλιστα, µέλος της αντίστοιχης Συµφωνίας Αµοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.). 

γ. Σε περίπτωση που από τις τεχνικές προδιαγραφές απαιτείται η προσκόµιση 
Εκθέσεων ∆οκιµών Ποιοτικού Ελέγχου για τα προϊόντα, αυτές θα πρέπει να περιλαµβάνουν όλα τα 
απαραίτητα στοιχεία, ώστε να µπορεί να αξιολογηθεί η συµµόρφωση των προϊόντων µε επιµέρους 
απαιτήσεις ποιότητας (ιδιότητες και χαρακτηριστικά) που περιλαµβάνονται στις τεχνικές προδιαγραφές. 
Οι Εκθέσεις ∆οκιµών θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από διαπιστευµένα εργαστήρια σύµφωνα µε το 
άρθρο 9 του Π.∆. 118/2007, να έχουν διενεργηθεί για το προσφερόµενο προϊόν και να έχουν εκδοθεί 
κατ’ ανώτατο χρονικό όριο ενενήντα (90) ηµέρες πριν τη διενέργεια του διαγωνισµού. 

 

ΑΡΘΡΟ 19 

Τιµές Προσφορών - Νόµισµα 
1. Η τιµή της προσφοράς για την υλοποίηση του δηµοπρατούµενου αντικειµένου θα 

εκφράζεται σε Ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.  
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. Η αναγραφή της τιµής σε ΕΥΡΩ, µπορεί να γίνεται µε δύο δεκαδικά ψηφία  
5. 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. 

6.       Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής της τιµής απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
7. 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. ∆εν 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. 

8. Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος 
χαρτοσήµου 3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.  

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

  10. Η οικονοµική προσφορά θα αφορά υποχρεωτικά στο σύνολο της προµήθειας. Τι-
µές προσφοράς ανά είδος του καταλόγου εξοπλισµού δεν είναι αποδεκτές. Εφόσον από την 
προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαρά-
δεκτη. 

  11. Η ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τους συµµετέχον-
τες στοιχεία απαραίτητα για την τεκµηρίωση της προσφερόµενης τιµής, οι δε προµηθευτές υποχρεο-
ύνται να παρέχουν αυτά. 

 

ΑΡΘΡΟ 20 

∆ιαδικασία ∆ιενέργειας 
1. Προσφορές που απορρίπτονται για τυπικούς και τεχνικούς λόγους αποκλείονται από 

περαιτέρω αξιολόγηση  
2. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση, 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη, µετά από προηγούµενη, αιτιολογηµένη γνωµοδότηση της Επιτροπής 
∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού.  

3. Ως απαράδεκτες απορρίπτονται επίσης οι προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από 
τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. Γίνονται δεκτές οι προσφορές οι οποίες καλύπτουν 
τεκµηριωµένα, µε ισοδύναµο τρόπο, τις προδιαγραφές της διακήρυξης. 4. Η διαπίστωση για τη 
συµφωνία ή ασυµφωνία µε τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται από τη διακήρυξη, γίνεται µετά 
από αιτιολογηµένη γνώµη του αρµόδιου για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων, οργάνου  

 

ΑΡΘΡΟ 21 

Αξιολόγηση Προσφορών 

Κριτήριο για την κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού, είναι η χαµηλότερη τιµή χωρίς 
ΦΠΑ και η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 51 του Π.∆. 
60/2007, σε συνδυασµό και µε όσα προβλέπονται στο άρθρο 20 του Π.∆. 118/2007. 

21.1    Αξιολόγηση και Έλεγχος ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής – Τεχνικών Προσφορών 
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1. Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή ∆ιενέργειας 
∆ιαγωνισµού ελέγχει την ορθότητα και την πληρότητα των δικαιολογητικών και των τεχνικών 
προσφορών που έχουν υποβληθεί. 

2. Η Ε∆∆ µετά από πρόσκληση που θα αποσταλεί στους συµµετέχοντες ορίζει την 
ηµεροµηνία και την ώρα κατά την οποία θα αποσφραγίσει δηµόσια τα εντύπως προσκοµισθέντα 
δικαιολογητικά «Συµµετοχής -Τεχνικών Προσφορών» 

3. Η Ε∆∆ συντάσσει σχετικό πρακτικό, το οποίο θα διαβιβάσει στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
της Εταιρείας, το οποίο αποφαίνεται σχετικά και η απόφασή του γνωστοποιείται ηλεκτρονικά στους 
υποψήφιους αναδόχους έχοντας συνηµµένο το πρακτικό. 

 

21.2 Έλεγχος Οικονοµικών Προσφορών 

1. Οι οικονοµικές προσφορές θα αποσφραγισθούν µετά την έκδοση της απόφασης 
έγκρισης της διαδικασίας ελέγχου δικαιολογητικών και τεχνικής αξιολόγησης από την Αναθέτουσα 
Αρχή. 

2. Η ηµεροµηνία και η ώρα που θα αποσφραγισθούν ηλεκτρονικά οι οικονοµικές 
προσφορές θα γνωστοποιηθεί, από την Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού ή την Αναθέτουσα Αρχή 
ηλεκτρονικά στους Προσφέροντες των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές. 

3. Η αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών θα πραγµατοποιηθεί ηλεκτρονικά 
σύµφωνα µε την σχετική πρόσκληση. 

4. Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές 
κατά το προηγούµενο στάδιο δεν αποσφραγίζονται 

5. Η Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού θα ελέγξει το περιεχόµενο των οικονοµικών 
προσφορών προκειµένου να διαπιστώσει το βαθµό στον οποίο ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της 
διακήρυξης. 

6. Για τη σύναψη της Σύµβασης, οι προσφορές θα κριθούν µε βάση το κριτήριο της 
χαµηλότερης προσφερόµενης τιµής, υπό τον όρο ότι τα προσφερόµενα είδη συνάδουν πλήρως µε τις 
προδιαγραφές που καθορίζονται στο Μέρος Β της παρούσας. 

7. Προσφορά µόνο για υποείδος δεν είναι παραδεκτή. 
8. Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης και την τελική κατάταξη των Προσφορών, 

κατά φθίνουσα αρίθµηση της προσφερόµενης τιµής, θα ανακηρυχθεί προσωρινός µειοδότης ο 
προσφέρων τη χαµηλότερη τιµή. 

9. Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των οικονοµικών προσφορών, η επιτροπή θα 
διαβιβάσει το πρακτικό της στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο, το οποίο αποφαίνεται σχετικά, και µε µέριµνά 
της γνωστοποιείται ηλεκτρονικά στους υποψήφιους προµηθευτές η εκδοθείσα απόφαση. 
 

21.3 Αξιολόγηση ∆ικαιολογητικών κατά το Στάδιο της Κατακύρωσης – Ολοκλήρωση 
Αξιολόγησης 

1. Μετά την αξιολόγηση και την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη αυτού στον 
οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, 
εντός αποκλειστικής προθεσµίας είκοσι ηµερών (20) κατά µέγιστο σύµφωνα µε τον άρθρο 6 παρ. 2(α) 
του Π.∆. 118/07, από την κοινοποίηση της σχετικής ηλεκτρονικής ειδοποίησης σ’ αυτόν, υποβάλλει 
ηλεκτρονικά µέσω του συστήµατος, σε µορφή αρχείου .pdf και σε φάκελο µε σήµανση 
«∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης». 

2. Ο φάκελος υποβάλλεται ηλεκτρονικά επίσης σύµφωνα µε τη διαδικασία που 
αναφέρεται στο άρθρο 14 της παρούσης διακήρυξης. 



 

 

3. Η Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού προβαίνει στην ηλεκτρονική αποσφράγιση του 
φακέλου των δικαιολογητικών την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από την προαναφερόµενη 
ειδοποίηση. 

4. Όσοι συµµετέχουν στη διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης του φακέλου των 
δικαιολογητικών, λαµβάνουν γνώση των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν, την πρώτη εργάσιµη 
ηµέρα από την αποσφράγιση αυτών µε αίτηµα που υποβάλλουν στην Επιτροπή ∆ιενέργειας 
∆ιαγωνισµού, η οποία αιτιολογηµένα δύναται να ορίσει άλλη ηµέρα άσκησης του σχετικού 
δικαιώµατος, σε καµία όµως περίπτωση δεν δύναται να ορίσει ηµεροµηνία που είναι αργότερα της 
έκδοσης κατακυρωτικής απόφασης. 

5. Η επιτροπή ελέγχει την ορθότητα και την πληρότητα των δικαιολογητικών και των 
εγγράφων που υποβλήθηκαν από τον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. 

6. Η επιτροπή, διαβιβάζει το πρακτικό της στην Αναθέτουσα Αρχή η οποία αποφαίνεται 
σχετικά και µε µέριµνά της γνωστοποιείται στους υποψήφιους αναδόχους η απόφασή της για την 
κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού. 

7. Όταν ο προµηθευτής ο οποίος προσφέρει τη χαµηλότερη τιµή, δεν προσκοµίζει ένα ή 
περισσότερα από τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο Άρθρο 14 της  παρούσης 
διακήρυξης (παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.∆. 118/2007), ή στο άρθρο 8 και 8α του Π.∆.118/2007, 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις διατάξεις αυτές, η κατακύρωση γίνεται στον προµηθευτή 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 γίνεται στον προµηθευτή µε την αµέσως επόµενη χαµηλότερη τιµή και ούτω καθ’ εξής. 
Αν κανένας από τους προµηθευτές δεν προσκοµίζει, σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις 
των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται 
από αυτές, ο διαγωνισµός κηρύσσεται άγονος. 

8. Στις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν ο συµµετέχων υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή υπεύθυνη 
δήλωση της παραγρ. 1 του άρθρου 6 και της παραγρ. 3 του άρθρου 8α του Π.∆. 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 παρ. 2 του άρθρου 6 του 
Π.∆. 118/2007 και, εφόσον έχουν ζητηθεί από την διακήρυξη, των περιπτώσεων α, β, και γ της παρ. 2 
του άρθρου 8 του ως άνω Π.∆/τος, η προσφορά του υποψήφιου προµηθευτή απορρίπτεται. 

9. ∆ιευκρινίζεται ότι η Αναθέτουσα Αρχή δεν απορρίπτει προσφορά προµηθευτή που 
πληροί ένα εθνικό πρότυπο, το οποίο αποτελεί µεταφορά ευρωπαϊκού προτύπου, µία ευρωπαϊκή 
τεχνική έγκριση, µία κοινή τεχνική προδιαγραφή, ένα διεθνές πρότυπο ή ένα τεχνικό πλαίσιο 
αναφοράς που έχει εκπονηθεί από ευρωπαϊκό οργανισµό τυποποίησης, εφόσον τα εν λόγω πρότυπα ή 
προδιαγραφές καλύπτουν τις επιδόσεις ή τις λειτουργικές απαιτήσεις που έχουν οριστεί µε τη 
διακήρυξη. Σε αυτή την περίπτωση όµως, ο προσφέρων υποχρεούται να αποδεικνύει στην προσφορά 
του, κατά τρόπον ικανοποιητικό για την Αναθέτουσα Αρχή και µε κάθε ενδεδειγµένο µέσο, ότι το 
έργο, προϊόν ή υπηρεσία, για το οποίο δηλώνει ότι πληροί το ανωτέρω πρότυπο, ανταποκρίνεται 
πράγµατι (ή υπερκαλύπτει) τις επιδόσεις ή λειτουργικές απαιτήσεις που ορίζει η διακήρυξη. Τεχνικός 
φάκελος του κατασκευαστή ή έκθεση δοκιµών από αναγνωρισµένο οργανισµό µπορεί να συνιστά 
ενδεδειγµένο µέσο (άρθρο 53 παρ. 5 Π.∆. 60/2007). 

10. 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. 
 

 
ΑΡΘΡΟ 22 

Κατακύρωση  
 

Η κατακύρωση του διαγωνισµού γίνεται από το ∆.Σ. της εταιρείας ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ Α.Ε. 
κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής.  Το ∆.Σ. της εταιρείας ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ Α.Ε. µπορεί 
να κρίνει το αποτέλεσµα του διαγωνισµού ασύµφορο, να µαταιώσει τον διαγωνισµό ή να τον 
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επαναλάβει µε τους ίδιους ή νέους όρους. Στις περιπτώσεις αυτές δεν γεννάται αξίωση αποζηµίωσης 
υπέρ των συµµετεχόντων. 
  
Η ανακοίνωση της απόφασης του ∆.Σ. θα γίνει εγγράφως προς τον ανάδοχο που αναδείχθηκε 
µειοδότης. 
  
Μετά τον έλεγχο και έγκριση της νοµιµότητας της διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου και του σχεδίου 
σύµβασης (στις περιπτώσεις που απαιτείται) και πριν την σύναψη της σύµβασης, το ∆.Σ. της εταιρείας 
ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ Α.Ε. καλεί το ∆ιαγωνιζόµενο στον οποίο κατακυρώθηκε η προµήθεια να 
προσέλθει εντός 10 ηµερών να υπογράψει τη σύµβαση της προµήθειας, προσκοµίζοντας και την 
προβλεπόµενη εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της Σύµβασης. Αν  παρέλθει  η  οριζόµενη από 
την εταιρεία ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ Α.Ε. προθεσµία  χωρίς ο Ανάδοχος να παρουσιαστεί, το ∆.Σ. της 
εταιρείας ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ Α.Ε. µπορεί να τον κηρύξει έκπτωτο και να αποφασίσει την 
κατάπτωση υπέρ αυτής της εγγύησης συµµετοχής χωρίς άλλη διατύπωση. 
 
Επίσης µπορεί να αποφασίσει διαζευκτικά ή αθροιστικά τις ακόλουθες κυρώσεις : 
 
α.  Προµήθεια του υλικού σε βάρος του εκπτώτου προµηθευτή είτε από τους υπόλοιπους 

προµηθευτές που είχαν λάβει µέρος στον διαγωνισµό, είτε µε διενέργεια διαγωνισµού, είτε µε 
διαπραγµάτευση, αν συντρέχουν οι σχετικές προϋποθέσεις. Κάθε άµεση ή έµµεση προκαλούµενη 
ζηµία του δηµοσίου ή τυχόν διαφέρον που θα προκύψει, καταλογίζεται σε βάρος του εκπτώτου 
προµηθευτή. 

β.  Προσωρινό ή οριστικό αποκλεισµό του προµηθευτή από το σύνολο των προµηθειών της 
εταιρείας ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ Α.Ε. και κοινοποίηση της απόφασης αυτής και των λόγων που 
οδήγησαν σε αυτήν στο αρµόδιο όργανο του Υπουργείου Ανάπτυξης.  

 
Ο ανάδοχος στον οποίο κατακυρώθηκε ο διαγωνισµός είναι υποχρεωµένος, το αργότερο κατά την 
υπογραφή της σύµβασης, να καταθέσει εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης Τράπεζας για την καλή 
εκτέλεση των όρων της σύµβασης. Το ποσό της εγγυητικής επιστολής πρέπει να καλύπτει ποσοστό    
5% της συµβατικής αξίας χωρίς το Φ.Π.Α. 
 
Η επιστροφή της εγγύησης καλής εκτέλεσης της προµήθειας, ενεργείται µε ευθύνη της αρµόδιας 
∆ιεύθυνσης της εταιρείας ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ Α.Ε. προς την Τράπεζα µετά την έγκριση του 
Πρωτοκόλλου Παραλαβής. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 23 
Πληρωµή  

 
Η καταβολή του τιµήµατος θα γίνει ως εξής:  
- Ποσό έως το 30% του συνολικού συµβατικού τιµήµατος δύναται να χορηγηθεί ως έντοκη προκα-

ταβολή. 
Η Εγγύηση προκαταβολής στην περίπτωση χορήγησης προκαταβολής είναι ισόποση µε την 
προκαταβολή. H εγγύηση καλής εκτέλεσης  καλύπτει και την παροχή ισόποσης προκαταβολής 
(συµπεριλαµβανοµένου και των τόκων) προς τον ανάδοχο, χωρίς να απαιτείται η κατάθεση 
εγγύησης προκαταβολής. Αν o ανάδοχος ζητήσει µεγαλύτερο ύψος προκαταβολής, αυτή  
λαµβάνεται µε την κατάθεση από τον ανάδοχο εγγύησης προκαταβολής που θα καλύπτει την 
διαφορά µεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλόµενης 
προκαταβολής. συµπεριλαµβανοµένων και των τόκων.    

-   Ποσό ίσο µε το 70% της συµβατικής αξίας των ειδών, εκτός αν έχει χορηγηθεί προκαταβολή οπότε 
θα καταβληθεί το υπόλοιπο ποσό έως το 70% της συµβατικής αξίας, που θα χορηγηθεί µετά την 
τοποθέτηση των ειδών του εξοπλισµού στους χώρους και στις θέσεις που θα υποδειχθούν από την 
εταιρεία ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ Α.Ε. 
Εάν συντρέξει περίπτωση αποθήκευσης µε εντολή της εταιρείας ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ Α.Ε., το 
ποσό θα καταβληθεί µε την αποθήκευση. 



 

 

Ως συµβατική αξία των ειδών ορίζεται η τιµή η οποία προκύπτει από την ανάλυση του 
προϋπολογισµού στον πίνακα ειδών και ποσοτήτων που περιλαµβάνεται στο ΜΕΡΟΣ Β της 
παρούσας, διαµορφωµένη κατά το ποσοστό έκπτωσης της οικονοµικής προσφοράς για το σύνολο 
της προµήθειας. 

- Το υπόλοιπο ποσό, ήτοι 30% του συνολικού συµβατικού τιµήµατος, θα χορηγηθεί µετά την υ-
πογραφή του Πρωτοκόλλου  Παραλαβής του εξοπλισµού, που θα πραγµατοποιηθεί µετά την ολοκ-
λήρωση της προµήθειας και εγκατάστασης του συνόλου των ειδών του συµβατικού καταλόγου.  

 
ΑΡΘΡΟ 24 

Παράδοση Προµήθειας - Ρήτρες Καθυστέρησης – εγγυήσεις 
 

Εργασίες Εγκατάστασης 
Ο ανάδοχος του εξοπλισµού είναι υποχρεωµένος να αναλάβει όλες τις εργασίες, σε όσα είδη 
απαιτείται, που είναι απαραίτητες για την εγκατάστασή τους, ώστε αυτά να είναι έτοιµα για κανονική 
λειτουργία και χρήση. Τυχόν αποξηλώσεις, προσθήκες,  τροποποιήσεις ή επεµβάσεις, απαραίτητες για 
την εγκατάσταση των ειδών, ώστε αυτά να είναι έτοιµα για κανονική λειτουργία και χρήση, είναι 
αυτονόητο ότι περιλαµβάνονται στις παρούσες συµβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου, όπως 
δηλώνεται ρητώς µε τη σχετική υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 που πρέπει να περιλαµβάνεται στο 
φάκελο της Τεχνικής Προσφοράς. 
 
∆είγµατα 
Η εταιρεία ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ Α.Ε. εάν κρίνει σκόπιµο µπορεί να ζητήσει δείγµατα των προς 
παράδοση ειδών σε χώρους επιλογής της. 
 

Παράδοση                            

Για την παράδοση της προµήθειας και τις ρήτρες τυχόν καθυστέρησης ισχύουν τα εξής: 
 
Η παράδοσή θα γίνει σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα που θα υποβάλει ο ανάδοχος µετά την 
υπογραφή της συµβάσεως, µέσα στο χρονικό όριο της παρούσας διακήρυξης και θα ανταποκρίνεται 
στις απαιτήσεις, όρους και προϋποθέσεις της διακήρυξης αυτής. Στην περίπτωση που κατά τη φάση 
της προσκόµισής του, είδος της προσφοράς δεν παράγεται πλέον, ο ανάδοχος υποχρεούται να 
προσκοµίσει το µοντέλο του ίδιου κατασκευαστή που έχει αντικαταστήσει το αποσυρθέν και έχει τις 
ίδιες κατ’ ελάχιστον δυνατότητες, χωρίς πρόσθετη οικονοµική απαίτηση. 
  
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος, µέσα στις επιµέρους προθεσµίες που θα καθορίζονται από το ως 
άνω χρονοδιάγραµµα να εγκαταστήσει τα είδη του εξοπλισµού και να ενηµερώσει εγγράφως επ’ 
αυτού την εταιρεία ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ Α.Ε. Με την ολοκλήρωση της εγκατάστασης του 
εξοπλισµού ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει φάκελο µε πρωτότυπα δελτία δοκιµών για όλα τα 
είδη του συµβατικού καταλόγου εξοπλισµού, υπογεγραµµένα από κατάλληλα εξουσιοδοτηµένο 
Τεχνικό, στα οποία θα πιστοποιείται ότι έχουν γίνει µε επιτυχία όλες οι απαραίτητες δοκιµές 
λειτουργίας και ασφάλειας, σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου. Από την επόµενη 
ηµέρα της έγγραφης ενηµέρωσης, επί της ολοκλήρωσης εγκατάστασης του εξοπλισµού και 
προκειµένου να γίνει η οριστική του παραλαβή, η αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής προβαίνει στον 
έλεγχό του. Ο ανάδοχος στο χρονικό διάστηµα ελέγχου πρέπει να παράσχει κάθε δυνατή πληροφορία 
ή διευκρίνηση που θα χρειαστεί η αρµόδια Επιτροπή και να διευκολύνει µε κάθε τρόπο το έργο της. 
 
Έλεγχος Παράδοσης – Πρωτόκολλα Παραλαβής 
Η Επιτροπή ελέγχει αν τα είδη του Εξοπλισµού  είναι άρτια σύµφωνα µε τις απαιτήσεις και τις ανάγκες 
της εταιρείας ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ Α.Ε. και αν έχουν εκπληρωθεί όλες οι συµβατικές υποχρεώσεις 
του διαγωνιζόµενου. 
 
Η έγκριση ή απόρριψη τµήµατος ή ολόκληρης της προµήθειας από την αρµόδια Επιτροπή και ύστερα 
από τον προαναφερθέντα έλεγχο, γνωστοποιείται, µε τις κατάλληλες αιτιολογήσεις ή παρατηρήσεις, 
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εγγράφως στον Ανάδοχο. 
 
Η εταιρεία ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωµα να ελέγχει σταδιακά και να καθοδηγεί 
την εξέλιξη της εγκατάστασης του εξοπλισµού. Αν παρέλθει η συµφωνηµένη ηµεροµηνία παράδοσης, 
συµπεριλαµβανόµενου και του χρόνου τυχόν παρατάσεων, χωρίς η προµήθεια να έχει παραδοθεί, η 
εταιρεία ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ Α.Ε. έχει το δικαίωµα να κηρύξει έκπτωτο τον διαγωνιζόµενο. Στην 
περίπτωση που ο διαγωνιζόµενος κηρύσσεται έκπτωτος η εγγύηση καλής εκτέλεσης εκπίπτει υπέρ της 
εταιρείας ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ Α.Ε. χωρίς άλλη διαδικασία ή δικαστική ενέργεια και η εταιρεία 
ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ Α.Ε. επιφυλάσσεται για κάθε δικαίωµα αποζηµίωσης. Η καθυστέρηση 
παράδοσης της προµήθειας ή τµηµάτων της από τον ανάδοχο, µε υπαιτιότητά του, συνεπάγεται 
αυτοδικαίως προς όφελος της εταιρείας ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ Α.Ε. και σε βάρος του ανάδοχου την 
επιβολή ποινικής ρήτρας, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη Σύµβαση. 
  
Κανένα από τα δύο µέρη δεν ευθύνεται για καθυστερήσεις αν αυτές είναι απόρροια ανώτερης βίας. 
 
Ο  χρόνος  παράδοσης  της  προµήθειας  θα  είναι  ο  προβλεπόµενος, λαµβανοµένων υπ’ όψιν των 
περιεχοµένων της παρούσας ∆ιακήρυξης, µπορεί δε να παρατείνεται αιτιολογηµένα από την εταιρεία 
ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ Α.Ε. όπως προβλέπεται στη σύµβαση.  
 
Πριν από την κατάρτιση και υπογραφή του Πρωτοκόλλου Παραλαβής και µετά την τοποθέτηση των 
ειδών στις τελικές τους θέσεις, πραγµατοποιείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος των ειδών του πα-
ραδοτέου εξοπλισµού από την ορισθησοµένη για τον σκοπό αυτό Επιτροπή, εντός της συµβατικής 
προθεσµίας ή ύστερα από έγγραφη ειδοποίηση του αναδόχου και συντάσεται σχετικό Πρωτόκολλο 
Ελέγχου. Ευθύνη του αναδόχου είναι να εξασφαλίσει τα αναλώσιµα υλικά  και ό,τι άλλο απαιτηθεί για 
τη διενέργεια του ποιοτικού ελέγχου. 
 

 Το Πρωτόκολλο Ελέγχου πρέπει να συνταχθεί εντός µηνός από την έγγραφη ειδοποίηση του 
αναδόχου και το Πρωτόκολλο Παραλαβής συντάσσεται εντός µηνός από την εκπλήρωση όλων των 
τυχόν αναφεροµένων παρατηρήσεων, σε συνέχεια σχετικής ειδοποίησης του αναδόχου. Στο 
Πρωτόκολλο Ελέγχου καθορίζεται και ο χρόνος αποκατάστασης των παρατηρήσεων. 

 
 Εγγύηση  

Η συνολική διάρκεια εγγύησης της προµήθειας είναι 24 µήνες από την υπογραφή του Πρωτοκόλλου 
Παραλαβής. Κατά το διάστηµα αυτό ο ανάδοχος ευθύνεται για τυχόν πραγµατικά ελαττώµατα των 
ειδών του εξοπλισµού που θα παραδώσει, τα οποία θα αποκαλυφθούν µετά την παραλαβή τους µε το 
οικείο πρωτόκολλο ή για τυχόν νοµικά ελαττώµατά τους. Με την υπογραφή του Πρωτοκόλλου 
Παραλαβής, ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει χρηµατική εγγύηση ή να προσκοµίσει εγγυητική 
επιστολή Καλής Λειτουργίας και ∆ιατήρησης, ποσού ίσου µε το 5% του ποσού της Σύµβασης (χωρίς 
Φ.Π.Α.) και ισχύος 2 ετών από την υπογραφή του προαναφερθέντος πρωτοκόλλου, 
επιφυλασσοµένων των δικαιωµάτων της εταιρείας ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ Α.Ε. από τυχόν πραγµατικά 
και κρυφά ελαττώµατα. Η επιστροφή της εγγυητικής επιστολής Καλής Λειτουργίας και ∆ιατήρησης, 
ενεργείται µε εντολή της αρµόδιας ∆ιεύθυνσης της εταιρείας ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ Α.Ε. προς την 
Τράπεζα, µετά τη λήξη του χρόνου της 24µηνης εγγύησης και τη διαπίστωση ότι όλος ο εξοπλισµός 
βρίσκεται σε καλή λειτουργική κατάσταση. 
 
Κατά το διάστηµα των δύο ετών εγγύησης της προµήθειας και µε εξαίρεση βλάβες που οφείλονται σε 
µη ενδεδειγµένη χρήση ή εξωγενείς παράγοντες που δεν σχετίζονται µε τη χρήση ή ελάττωµα 
οφειλόµενο σε κακή ποιότητα ή κατασκευή (σεισµοί, πυρκαγιές κ.λπ.), η διατήρηση των ειδών 
εξοπλισµού σε πλήρη λειτουργική κατάσταση αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου, στο 
πλαίσιο του συµβατικού τιµήµατος της προµήθειας. Στην προαναφερθείσα υποχρέωση 
συµπεριλαµβάνεται και η αντικατάσταση οποιουδήποτε ανταλλακτικού και εξαρτήµατος απαιτηθεί για 
τη διατήρηση των ειδών εξοπλισµού σε πλήρη λειτουργική κατάσταση. 
 
Στην περίπτωση που η εταιρεία θεωρεί πως κάποια βλάβη είδους εξοπλισµού οφείλεται σε µη 
ενδεδειγµένη χρήση ή εξωγενείς παράγοντες που δεν σχετίζονται µε τη χρήση ή ελάττωµα 



 

 

οφειλόµενο σε κακή ποιότητα ή κατασκευή (σεισµοί, πυρκαγιές κ.λ.π.), οφείλει να ενηµερώνει 
σχετικώς αυθηµερόν και εγγράφως το Νοσοκοµείο. Σε περίπτωση που το Νοσοκοµείο έχει αντίρρηση 
και θεωρεί πως η αποκατάσταση της βλάβης εµπίπτει στις υποχρεώσεις του αναδόχου, κοινοποιεί 
εγγράφως σ’ αυτόν την αντίρρησή του και δίδει σχετική εντολή αποκατάστασης. Από την κοινοποίηση 
της εντολής αρχίζει και ο υπολογισµός του χρόνου ακινητοποίησης του εξοπλισµού. Ο ανάδοχος 
υποχρεούται σε άµεση αποκατάσταση της βλάβης. 
 
Κατά την ολοκλήρωση του χρόνου εγγύησης, ο εξοπλισµός πρέπει να βρίσκεται σε πλήρη λειτουργική 
κατάσταση. 
Ως προς αυτή την ευθύνη του Αναδόχου, εφαρµογή έχουν οι διατάξεις των άρθρων 516, 540, 541, 
543, 548, 549, 557 ΑΚ. 
 
Εις ό,τι αφορά τις υποχρεώσεις του αναδόχου, για το χρονικό διάστηµα της εγγύησης ισχύουν τα 
ακόλουθα : 
 
Ο συνολικός χρόνος µη λειτουργίας (ακινητοποίησης) κάθε µηχανήµατος λόγω βλάβης, κατά τη 
διάρκεια ενός πλήρους συµβατικού έτους, δεν µπορεί να υπερβαίνει τις 15 ηµερολογιακές ηµέρες. Ο 
χρόνος ακινητοποίησης του µηχανήµατος υπολογίζεται από τη βεβαιωµένη γνωστοποίηση της βλάβης 
στην εταιρεία και η αποκατάσταση της βλάβης βεβαιώνεται µε την υπογραφή σχετικού πρωτοκόλλου 
από εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπο του νοσοκοµείου. ∆εν γίνεται προσµέτρηση στο χρόνο 
ακινητοποίησης του µηχανήµατος εφόσον η αποκατάσταση της βλάβης γίνει το αργότερο εντός της 
επόµενης ηµέρας από την ειδοποίηση της εταιρείας καθώς και σε περιπτώσεις που η καθυστέρηση 
οφείλεται αποδεδειγµένα σε λόγους ανωτέρας βίας. Ως ανωτέρα βία νοείται οποιοδήποτε συµβάν ή 
γεγονός πέραν του λογικού ελέγχου εκατέρου των συµβαλλοµένων µερών, συνεπεία του οποίου δεν 
είναι δυνατόν να ζητηθεί απ' αυτό λογικώς να εκτελέσει τις υποχρεώσεις του. 
Το χρονικό διάστηµα σε ηµέρες που κάποιο Μηχάνηµα θα βρίσκεται εκτός λειτουργίας πέραν του 
προαναφερθέντος διαστήµατος των 15 ηµερολογιακών ηµερών, πολλαπλασιασµένο επί τρία (3), θα 
προστίθεται στο χρόνο εγγύησης του µηχανήµατος. 

 
ΑΡΘΡΟ 25 

∆ικαίωµα Ματαίωσης  
 Η Αναθέτουσα Αρχή, µετά από σχετική γνωµοδότηση της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού 
και αποκλειστικά για τους οικείους λόγους που προβλέπονται από την κείµενη νοµοθεσία (Π∆ 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 ∆ιακήρυξης. 
 

ΑΡΘΡΟ 26 
Εκτελωνισµός – Φόροι – ∆ασµοί 

 1. Ο Προµηθευτής θα αναλάβει τον εκτελωνισµό των υπό προµήθεια ειδών, τον οποίο θα 
παραδώσει.  
 2. Οι δασµοί, φόροι και λοιπές δηµοσιονοµικές επιβαρύνσεις βαρύνουν τον Προµηθευτή. 
 

ΑΡΘΡΟ 27 
Εµπιστευτικότητα - Πνευµατικά δικαιώµατα - Εκχωρήσεις – Μεταβιβάσεις 

 
1. Εµπιστευτικότητα 
Καθ' όλη τη διάρκεια της Σύµβασης αλλά και µετά την λήξη ή λύση αυτής, ο Προµηθευτής 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 εκτέλεση της 
προµήθειας και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του. 

2. Πνευµατικά δικαιώµατα 
Όλα τα αποτελέσµατα, στοιχεία και κάθε άλλο έγγραφο ή αρχείο σχετικό µε την 

προµήθεια, θα αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της Αναθέτουσας Αρχής, που µπορεί να 
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τα διαχειρίζεται και να τα εκµεταλλεύεται (όχι εµπορικά), εκτός και αν ήδη προϋπάρχουν 
σχετικά πνευµατικά δικαιώµατα.3. Εκχωρήσεις – Μεταβιβάσεις 

α) Απαγορεύεται η εκχώρηση ή/και µεταβίβαση τµήµατος ή του συνόλου της προµήθειας σε 
τρίτο (πέραν των επιτρεπόµενων από την παρούσα διακήρυξη) χωρίς την προηγούµενη έγγραφη 
συµφωνία της Αναθέτουσας Αρχής.  

β) Η σχετική απαγόρευση δεν καταλαµβάνει εκχωρήσεις προς τράπεζες ή άλλα πιστωτικά 
ιδρύµατα προς σκοπό χρηµατοδοτήσεως του αναδόχου, οι δε εν λόγω εκχωρήσεις δύναται να λάβουν 
χώρα κατόπιν σχετικής έγγραφης συµφωνίας της Αναθέτουσας Αρχής. 
 

ΑΡΘΡΟ 28 
Εφαρµοστέο ∆ίκαιο 

1. Ο παρών ∆ιαγωνισµός διέπεται από τις διατάξεις του Π.∆. 60/2007, του Π.∆. 118/2007 
& του Ν.3886/2010. 

2. Η Σύµβαση διέπεται από το Ελληνικό ∆ίκαιο.  
3. Σε περίπτωση διαφορών σχετικά µε την ερµηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρµογή της 

Σύµβασης ή εξ αφορµής της, η Αναθέτουσα αρχή και ο Προµηθευτής καταβάλλουν κάθε προσπάθεια 
για τη φιλική επίλυσή τους, σύµφωνα µε τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών 
ηθών.  4. Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύµφωνα µε τα παραπάνω 
οριζόµενα, αρµόδια θα είναι τα δικαστήρια που εδρεύουν στην Αθήνα. 
 

ΑΡΘΡΟ 29 
Τεκµήριο από τη Συµµετοχή στη ∆ιαδικασία 

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

2. Η συµµετοχή στο ∆ιαγωνισµό 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. 

3. 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. 



 

 

ΜΕΡΟΣ Β 
 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΑΡΘΡΟ 1 
Ειδικοί Όροι 

1. Η τεχνική προσφορά θα είναι στην ελληνική γλώσσα, µε εξαίρεση τα τεχνικά φυλλάδια (pro-
spectus), τις τεχνικές περιγραφές και τις πιστοποιήσεις, που µπορεί να είναι στην Αγγλική 
γλώσσα. Όλα τα στοιχεία των προσφορών που αφορούν σε ένα είδος θα αποτελούν ενιαία ε-
νότητα. 
 

2. Προσφορές που περιλαµβάνουν επιφυλάξεις ή τροποποιήσεις των απαιτήσεων της ∆ιακήρυξης, 
κρίνονται απαράδεκτες και απορρίπτονται. 
 

3. Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που εξοµοιώνεται µε αντιπροσφορά 
είναι απαράδεκτη και η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 

4. Προσφορά για µέρος των ειδών του εξοπλισµού που προκηρύχθηκε, απορρίπτεται ως απαρά-
δεκτη. 
   

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

6. Σε περίπτωση που στο περιεχόµενο των προσφορών χρησιµοποιούνται συντοµογραφίες (ab-
breviations) για τη δήλωση τεχνικών ή άλλων εννοιών, οι προσφέροντες θα πρέπει να αναφέ-
ρουν σε ιδιαίτερο πίνακα, συνοδευτικό των προσφορών, τις συντοµογραφίες αυτές µε την ε-
ξήγηση της έννοιάς τους. 
 

7. Προσφορά που είναι αόριστη, ασαφής και ανεπίδεκτη εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπ-
τεται ως απαράδεκτη. 

 
ΑΡΘΡΟ 2 

Τεχνικές Προδιαγραφές 
1. Ο κατάλογος των υπό προµήθεια ειδών είναι ο ακόλουθος : 

 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙ∆ΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΑΝΑ  ΜΟΝΑ∆Α ΕΙ∆ΟΥΣ 
 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΙ∆ΟΣ ΑΓΓΛΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΕΙ∆ΟΥΣ ΠΟΣ. 
ΤΙΜΗ ΜΟ-
ΝΑ∆ΑΣ 
(ΕΥΡΩ) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΤΙΜΗΜΑ 
(ΕΥΡΩ) 

B3A01      ΚΛΙΒΑΝΟΣ ΥΓΡΗΣ 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ(ΑΥΤΟΚΑΥΣΤΟ) 

AUTOCLAVE, ELECTRIC, FLASH STERILISING                                 1 8.000,30 8.000,30 

B3A06      
ΚΛΙΒΑΝΟΣ ΥΓΡΗΣ 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 
(ΑΥΤΟΚΑΥΣΤΟ), ΜΙΚΡΟΣ 

AUTOCLAVE, ELECTRIC, FLASH STERILISING , 
SMALL                    1 4.000,00 4.000,00 

B8B01      ΨΥΓΕΙΟ ΦΑΡΜΑΚΩΝ  
REFRIGERATOR, DRUG STORAGE, 
FREESTANDING                         1 1.500,00 1.500,00 

B8E00      ΨΥΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 
ΜΕΓΑΛΟ 

REFRIGERATOR, LABORATORY, 
FREESTANDING                            1 1.500,00 1.500,00 

C0B03      ΚΛΙΝΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ BED, HOSPITAL, ELECTRIC                                                                2 1.500,00 3.000,00 

C0Q01      ΚΟΜΟ∆ΙΝΟ-
ΤΡΑΠΕΖΟΤΟΥΑΛΕΤΑ 

LOCKER, BEDSIDE/OVERBED TABLE 
COMBINATION                        

2 350,00 700,00 
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C0S00      ΣΤΑΤΩ ΟΡΩΝ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ STAND, IV, MOBILE                                                                           2 100,00 200,00 

C0W00      ΣΚΩΡΑΜΙ∆ΕΣ ΑΝΟΞΕΙ∆ΩΤΕΣ 
ΕΝΗΛΙΚΩΝ 

BEDPAN, ADULT, STAINLESS STEEL                                                3 50,00 150,00 

C0Y00      ΟΥΡΟ∆ΟΧΕΙΑ ΑΝΟΞΕΙ∆ΩΤΑ BOTTLE, URINE, STAINLESS STEEL                                                  3 50,00 150,00 

C1M00      ΚΛΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΤΗΡΙΩΝ COUCH, EXAMINATION / TREATMENT                                               3 400,00 1.200,00 

C1M02      ΣΚΑΛΟΠΑΤΑΚΙ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ 
ΚΛΙΝΗΣ STEPS, COUCH                                                                                  6 50,00 300,00 

C1M05      ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ 
(ΜΠΟΥΜ) ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ 

COUCH EXAMINATION, 
UROLOGY/GYNAECOLOGY,ELECTRIC       1 3.500,00 3.500,00 

C1N00      ΚΑΘΙΣΜΑ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ CHAIR, BLOOD SAMPLE TAKING                                                      1 1.500,00 1.500,00 

C1Q01      ΓΥΨΟΠΡΙΟΝΟ SAW, PLASTER CAST, ELECTRIC                                                     1 1.500,00 1.500,00 

C1R00      ΖΥΓΟΣ ΒΡΕΦΩΝ SCALES, BABY WEIGHING, ELECTRONIC                                         1 350,00 350,00 

C1U01      
ΖΥΓΟΣ ∆ΑΠΕ∆ΟΥ ΜΕ 
ΑΝΑΣΤΗΜΟΜΕΤΡΟ SCALES, PLATFORM, WITH HEIGHT MEASURE                                5 250,00 1.250,00 

C2B08      ΑΠΙΝΙ∆ΩΤΗΣ ∆ΙΦΑΣΙΚΟΣ  DEFIBRILLATOR, PACEMAKER CAPABILITY, 
BIPHASIC                   1 7.000,00 7.000,00 

C2B09      ΑΠΙΝΙ∆ΩΤΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ  DEFIBRILLATOR, AUTOMATIC                                                          1 3.500,00 3.500,00 

C2C00      ΑΣΚΟΣ ΑΝΑΝΗΨΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ BAG, RESUSCITATION, ADULT                                                         1 150,00 150,00 

C2C01      ΑΣΚΟΣ ΑΝΑΝΗΨΗΣ 
ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΙΚΟΣ 

BAG, RESUSCITATION, PAEDIATRIC                                                 1 150,00 150,00 

C2C02      ΑΣΚΟΣ ΑΝΑΝΗΨΗΣ ΒΡΕΦΩΝ BAG RESUSCITATION, BABY                                                           1 150,00 150,00 

C2D03      
ΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΑ 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΣΕΤ LARYNGOSCOPE, SET,SURGERY                                                    1 1.200,00 1.200,00 

C2L00      ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΣΕΤ DIAGNOSTIC, SET                                                                              3 600,00 1.800,00 

C2P10      
ΟΡΓΑΝΟ ΑΝΑΙΜΑΚΤΗΣ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΊΕΣΗΣ / ΡΥΘΜΟΥ 
/ ΟΞΥΜΕΤΡΙΑΣ 

NON INVASIVE BLOOD PRESSURE/ PULSE 
RATE/ OXYMETER        1 5.000,00 5.000,00 

C2P11      ΣΦΥΓΜΟΜΑΝΟΜΕΤΡΟ, 
ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΦΟΡΗΤΟ 

ANEROID 
SHYGMOMANOMETER,ADULT,PORTABLE                       4 70,00 280,00 

C2P12      ΣΦΥΓΜΟΜΑΝΟΜΕΤΡΟ, 
ΠΑΙ∆ΩΝ, ΦΟΡΗΤΟ 

ANEROID 
SHYGMOMANOMETER,PAEDIATRIC,PORTABLE              

1 70,00 70,00 

C2P14      ΣΦΥΓΜΟΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΡΑΓΑΣ 
ANEROID SHYGMOMANOMETER,RAIL 
MOUNTED                             1 80,00 80,00 

C2T00      ΣΤΗΘΟΣΚΟΠΙΟ STETHOSCOPE, DIAPHRAGM                                                            5 60,00 300,00 

C3A00      ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ, ΡΑΜΜΑΤΩΝ / 
ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, ΜΙΚΡΟ TROLLEY, DRESSING/INSTRUMENT, SMALL                                    1 200,00 200,00 

C3A01      ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ, ΡΑΜΜΑΤΩΝ / 
ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, ΜΕΣΑΙΟ TROLLEY, DRESSING/INSTRUMENT, MEDIUM                                   1 250,00 250,00 



 

 

C3I04      ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ / 
ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΝΗΣΗΣ TROLLEY, EMERGENCY RESUSCITATION                                        1 1.700,00 1.700,00 

C3I10      ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΙΑΤΡΕΙΩΝ 

TROLLEY, OUTPATIENT                                                                    5 1.450,00 7.250,00 

C3L01      
ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ, 
ΦΟΡΗΤΗ, ΥΨΗΛΟΥ ΚΕΝΟΥ, 
ΜΟΝΗ 

SUCTION APPAR.,ELECT.,PORTABLE,H.V.,S.J.                                1 800,00 800,00 

C4J01      
ΕΞΑΤΑΣΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ, 
ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ LAMP, EXAMINATION, ADJUSTABLE, WALL                                    3 600,00 1.800,00 

C4J03      ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ, 
ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ LAMP, EXAMINATION, ADJUSTABLE, MOBILE                                  1 700,00 700,00 

C5N00      ΦΟΡΕΙΟ ΑΣΘΕΝΩΝ, 
ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ TROLLEY, PATIENT, ACCIDENT & EMERGENCY                      1 1.200,00 1.200,00 

C6A03      ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΜΕ 
ΜΕΓΕΘΥΝΤΙΚΟ ΦΑΚΟ EXAMINATION LIGHT WITH MAGNIFIER                                    1 400,00 400,00 

D3M04      ΑΝΑΠΗΡΙΚΗ ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ, 
ΕΝΗΛΙΚΩΝ 

WHEELCHAIR, FOLDING, ADULT                                                       2 500,00 1.000,00 

D3M05      
ΑΝΑΠΗΡΙΚΗ ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ, 
ΠΑΙ∆ΙΚΗ WHEELCHAIR, FOLDING, CHILD                                                        1 500,00 500,00 

E0G00      
ΡΟΟΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ, 
ΦΙΑΛΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ, ΜΕ 
ΥΓΡΑΝΤΗΡΑ 

FLOWMETER & REGULATOR,O2 
CYLINDER+HUMID.                         3 300,00 900,00 

E0K00      ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΦΙΑΛΗΣ 
ΟΞΥΓΟΝΟΥ TROLLEY, CYLINDER                                                                        3 150,00 450,00 

E0P10      ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑΣ, ΦΟΡΗΤΟΣ, 
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ VENTILATOR, PORTABLE, EMERGENCY                                          1 9.000,00 9.000,00 

E2B00      ΦΟΡΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ STRETCHER, SURGERY                                                             1 6.000,00 6.000,00 

E2L00      ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ∆ΟΣΙΑΣ TABLE, OVER, INSTRUMENT                                                             1 800,00 800,00 

E2Q00      
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ, ΜΙΚΡΗ, 
ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ LAMP, OPERATING, MOBILE, MINOR                                                 1 6.000,00 6.000,00 

E4H04      
ΜΟΝΙΤΟΡ ΦΟΡΗΤΟ, 4 
ΚΑΝΑΛΙΩΝ MONITOR, PORTABLE, 4 CHANNELS                                                1 6.000,00 6.000,00 

E5B00      ΗΚΓ ΠΟΛΥΚΑΝΑΛΟΣ 
ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ ECG RECORDER, MULTI-CHANNEL, MOBILE                                     1 4.500,00 4.500,00 

E6A99      ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ INSTRUMENTS SETS                                                                          1 1.000,00 1.000,00 

G0C00      ΣΚΑΜΠΩ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΥ STOOL, EXAMINATION                                                                      1 150,00 150,00 

G5A00      Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ DENTAL SURGERY UNIT, COMPLETE                                                1 25.000,00 25.000,00 

G5E00      ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΜΑΛΓΑΜΑΤΟΣ AMALGAMISER, DENTAL                                                                  1 800,00 800,00 

G5F00      ΛΕΚΑΝΗ ΠΛΥΣΗΣ- ΥΠΕΡΗΧΩΝ CLEANER, ULTRASONIC, DENTAL                                                    1 800,00 800,00 

G5L00      ∆ΟΚΙΜΑΣΤΗΣ ΠΟΛΦΟΥ PULP  TESTER                                                                                    1 400,00 400,00 

H0A00      ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ 
ΟΡΟΦΗΣ X-RAY UNIT, GENERAL, CEILING M TUBE                                         1 55.000,00 55.000,00 
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H0C13      
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ 
ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΑΚΤΙΝΟ/ΚΩΝ 
ΠΛΑΚΩΝ 

COMPUTED RADIOGRAPHY SYSTEM ,TABLE 
TOP                           1 25.000,00 25.000,00 

H0R00      ΟΡΘΙΟ BUCKY BUCKY WALL STAND                                                                       1 15.000,00 15.000,00 

H1A00      ΠΟ∆ΙΕΣ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ APRON, LEAD                                                                                    2 200,00 400,00 

H1C01      ΚΡΕΜΑΣΤΡΑ ΤΟΙΧΟΥ ΠΟ∆. ΑΚΤ. RACK, APRON, WALL MOUNTED                                                      1 80,00 80,00 

H1D00      ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ 
ΤΥΠΟΥ ''Τ'' SHIELD, GONAD, "T" SHAPE                                                             1 200,00 200,00 

H1E00      ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ 
ΟΩΘΗΚΩΝ  SHIELD, OVARIES, ADJUSTABLE                                                     1 200,00 200,00 

H1F00      ΣΕΤ ΜΑΞΙΛΑΡΙΩΝ 
ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ PADS, POSITIONING, FOAM, SET                                                      1 100,00 100,00 

H2A24      ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ ΦΙΛΜ 
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ 

FILM  IMAGER/PRINTER,DRY,MEDIUM 
CAPACITY                              

1 15.000,00 15.000,00 

H2J04      ΣΕΤ ΦΙΛΜ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ 
CASSETTE, X-RAY FILM, SET, COMPUTED 
RADIOGRAPHY             1 3.500,00 3.500,00 

H3A01      ∆ΙΑΦΑΝΟΣΚΟΠΙΟ ∆ΙΠΛΟ 
ILLUMINATOR, X-RAY, WALL MOUNTED, 
DOUBLE                           8 450,00 3.600,00 

H6B08      ΥΠΕΡΗΧΟΣ ΦΟΡΗΤΟ TRANSPORTABLE UTRASOUND SYSTEM                                        1 22.000,00 22.000,00 

I1D05      ΠΡΟΘΟΜΒΡΙΝΟΜΕΤΡΟ PROTHROMBINE TIME METER                                                            1 700,00 700,00 

I2A00      ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ 
ΧΡΗΣΗΣ ΜΙΚΡΗ 

CENTRIFUGE,GENER. PURPOSE,SMALL 
CAPACITY                          1 3.500,00 3.500,00 

I2L00      ΕΠΩΑΣΤΙΚΟΣ ΚΛΙΒΑΝΟΣ INCUBATOR, LABORATORY, AEROBIC                                            1 4.000,00 4.000,00 

I4A01      
ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ 
ΧΡΗΣΗΣ MICROSCOPE, GENERAL PURPOSE                                                  1 4.500,00 4.500,00 

I5A00      ΠΙΠΕΤΤΕΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΟΓΚΟΥ PIPETTE, AUTOMATIC, FIXED VOLUME SET                                      1 200,00 200,00 

I5B00      ΠΙΠΕΤΤΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ 
ΟΓΚΟΥ 

PIPETTE, AUTOMATIC, VARIABLE VOLUME, 
SET                              1 400,00 400,00 

I6B00      ΣΚΑΜΠΩ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ STOOL, LABORATORY                                                                     2 100,00 200,00 

I6L02      ΦΟΡΗΤΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΟΥΡΩΝ URINE ANALYSER, PORTABLE                                                         1 1.000,00 1.000,00 

I6L04      ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ 
ΜΙΚΡΟΣ 

BIOBIOCHEMISTRY ANALYSER, SMALL 
CAPACITY, STRIPS           

1 4.000,00 4.000,00 

K0I02      ΝΤΟΥΛΑΠΙ - ΒΙΤΡΙΝΑ CABINET FOR EQUIPMENT                                                                 6 850,00 5.100,00 

  
 

   

  
 ΣΥΝΟΛΟ = 289.760,30 

  

 
 

    

 



 

 

 
 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

   
Κωδικός Περιγραφή Ποσ. 

Ζ1Α02      ΓΡΑΦΕΙΟ 1.40  ΜΕ 1 ΣΥΡΤΑΡΟΘΗΚΗ                                          8 

Ζ1Γ00      ΕΡΜΑΡΙΟ ΠΛΕΥΡΙΚΟ                                                                   8 

Ζ1∆00      ΝΤΟΥΛΑΠΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ                                            5 

Ζ1Η01      ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ                                                                                 11 

Ζ1Θ00      ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΜΕΣΑΙΟΣ                                           10 

Ζ1Θ10      ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΣΠΡΟΣ ΜΙΚΡΟΣ                                                          1 

Ζ2Α06      ΤΡΑΠΕΖΙ  ΘΑΛΑΜΩΝ ΜΙΚΡΟ                                                        2 

Ζ2Α10      ΤΡΑΠΕΖΙ ΓΕΝΙΚΗΣ 4 ΑΤΟΜΩΝ                                                     1 

Ζ2Β00      ΚΑΘΙΣΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΜΠΡΑΤΣΑ                            16 

Ζ2Β11      ΚΑΘΙΣΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΕ ΜΠΡΑΤΣΑ ΚΥΛ.                                   13 

Ζ2Β13      ΚΑΘΙΣΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΜΠΡΑΤΣΑ                                  4 

Ζ2Θ00      ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΣΥΝ∆ΕΟΜΕΝΑ 2 ΑΤΟΜΩΝ + ΤΡΑΠΕΖΙ                   4 

Ζ2Θ01      ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΣΥΝ∆ΕΟΜΕΝΑ 3 ΑΤΟΜΩΝ                                      2 

Ζ2Θ03      ΚΑΘΙΣΜΑ ΣΥΝ∆ΕΟΜΕΝΟ 1 ΑΤΟΜΟΥ + ΤΡΑΠΕΖΙ                       1 

Ζ2Θ04      ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΣΥΝ∆ΕΟΜΕΝΑ 2 ΑΤΟΜΩΝ                                      5 

Ζ2Κ16      ΠΑΓΚΟΣ ΑΠΟ∆ΥΤΗΡΙΟΥ                                                              2 

Ζ2Λ00      ΣΚΑΛΑΚΙ ΤΡΙΩΝ ΒΑΘΜΙ∆ΩΝ                                                         1 

Ζ3Α00      ΚΑ∆ΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ                                                                      3 

Ζ3Α01      ΚΑ∆ΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ                                                                        9 

Ζ3Α22      ΚΑ∆ΟΣ ΜΕΓΑΛΟΣ ΠΟ∆ΟΚΙΝΗΤΟΣ                                               10 

Ζ3Α23      ΚΑ∆ΟΣ ΜΕΣΑΙΟΣ ΠΟ∆ΟΚΙΝΗΤΟΣ                                                8 

Ζ3Β15      ΡΑΦΙΑ ΑΠΟΘΗΚΗΣ 50 εκ. (µ. µήκους)                                           12 

Ζ3Γ10      ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑΣ                                                      1 

Ζ3Γ51      ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΓΑΛΟ                                   1 

Ζ3Γ61      ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΒΑΣΗ ΜΟΝΗ ΓΙΑ ΣΑΚΚΟΥΛΕΣ                               3 

Ζ3Γ81      ΚΑΡΟΤΣΙ ∆ΙΤΡΟΧΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ                                                1 

Ζ4∆06      ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΜΕ ΒΑΣΗ                                                     1 

 
                        

 
         ΣΥΝΟΛΟ:     13.270,00  
                                                                         (µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.) 

 

 

2. Γενικές απαιτήσεις: 

 
 

Ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς πρέπει να  περιλαµβάνει : 
 

α. Συνοπτικό κατάλογο του εξοπλισµού, όπου θα σηµειώνονται τα παρακάτω στοιχεία: κωδικός 
και τίτλος είδους, ποσότητα, κατασκευαστής και µοντέλο, αντιπρόσωπος και έδρα 
αντιπροσώπου και το αρχικό έτος κυκλοφορίας του προσφεροµένου τύπου µηχανήµατος.  
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β.  Τεχνικά φυλλάδια του προτεινοµένου εξοπλισµού (prospectus, data sheet). 
γ.   Τεχνική περιγραφή  σε συνδυασµό µε το Φύλλο Συµµόρφωσης που θα περιλαµβάνει την 

αναλυτική σύνθεση των προσφερόµενων µηχανηµάτων σε αντιστοιχία µε τις προδιαγραφές 
της ∆ιακήρυξης. Στο φύλλο αυτό θα συµπεριλαµβάνονται τα στοιχεία πιστοποίησης (αριθµός 
CE, πιστοποιών Οργανισµός, και παροµοίως τα στοιχεία  για  το ISO του κατασκευαστή. 
Σηµειώνουµε ότι δεν ζητούνται τα ίδια τα πιστοποιητικά, τα οποία όµως θα είναι στην 
διάθεση της Ε∆∆ εάν ζητηθούν) . 

δ.   Συνοπτική σύνθεση ανά είδος µε αναφορά στους συγκεκριµένους κωδικούς / τίτλους των 
κατασκευαστικών οίκων.  

ε. Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν.1599/86 ως προς την συµµόρφωση ή την απόκλιση ή την 
απόκλιση των προσφεροµένων ειδών µε τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές 
δηµοπράτησης καθώς και ότι τα προσφερόµενα είδη είναι πιστοποιηµένα σύµφωνα µε 
εναρµονισµένα Ευρωπαϊκά Πρότυπα και σε περίπτωση που τα προϊόντα δεν είναι 
πιστοποιηµένα σύµφωνα µε αυτά, ότι έχουν πιστοποιηθεί από φορέα πιστοποίησης 
προϊόντων διαπιστευµένο, προς τούτο, από το Εθνικό Σύστηµα ∆ιαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.∆.) 
ή από φορέα διαπίστευσης µέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για τη ∆ιαπίστευση 
(European Cooperation for Accreditation - EA) και, µάλιστα, µέλος της αντίστοιχης 
Συµφωνίας Αµοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.) αυτής.. 

στ.  Στοιχεία από τα οποία να προκύπτει πως οι αντιπρόσωποι των προτεινοµένων ειδών εξοπλισµού 
διαθέτουν πιστοποιηµένο τεχνικό τµήµα, για την υποστήριξη και συντήρηση των ειδών αυτών 
(ISO 9001/2008, Υ.Α.  ∆Υ8δ/ΓΠ. Οικ.1348/2004). 

ζ.  Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία ο προσφέρων θα δηλώνει ότι επιθεώρησε 
τους χώρους, ήλεγξε τις εγκαταστάσεις και την επάρκειά τους, έλαβε γνώση της 
υφιστάµενης κατάστασης και συνυπολόγισε το αντίστοιχο τίµηµα για τις απαιτούµενες 
εργασίες, µετατροπές, προσθήκες και λοιπά συναφή, που απαιτούνται για την άρτια, ασφαλή 
και απρόσκοπτη λειτουργία των µηχανηµάτων, στην προσφορά του. ∆ηλώνει επίσης ρητώς 
ότι τυχόν αποξηλώσεις, προσθήκες, τροποποιήσεις ή επεµβάσεις, απαραίτητες για την 
εγκατάσταση των ειδών, ώστε αυτά να είναι έτοιµα για κανονική λειτουργία και χρήση, 
περιλαµβάνονται στις συµβατικές υποχρεώσεις του και έχουν συνυπολογιστεί στην 
προσφορά του. 

 
3. Τεχνικά Χαρακτηριστικά: 
 
 
ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

 

B3A01      AUTOCLAVE, ELECTRIC, FLASH STERILISING                                                               
 Fully automatic, electrically operated tabletop autoclave, with built-in steam generator. At least 5 sterilization programms  at 134° and 121° 
C. 
 Programms for wrapped and unwrapped items. Fast (flash) 10 min.  sterilisation time  at 134°C. Microprocessor controlled working and  
diagnostic  cycles. Digital displays of set parameters. Vacuum phase before and after sterilization phase. Protection of the steam generator 
from 
 abscence of water. Bacterial filter. Integrated printer for recording sterilization parameters. AISI 304 stainless steel chamber, capacity 
approx.  
18 lit. Complete with 4  instrument  trays. No need for central water supply and drainage. 

B3A06      AUTOCLAVE, ELECTRIC, FLASH STERILISING , SMALL                                                       
Fully automatic, electrically operated tabletop autoclave, with built-in steam generator. All types of sterilisation cycles. Flash sterilisation 
cycle  
at 134°C. Microprocessor controlled working and diagnostic cycles. Digital displays of set parameters. Vacuum phase before and after  
sterilization phase. Protection of the steam generator from abscence of water. Bacterial filter. Integrated printer for recording sterilization  
parameters. AISI 304 stainless steel chamber, capacity approx. 15 lit. Complete with instrument  trays. No need for central water supply and  

B8B01      REFRIGERATOR, DRUG STORAGE, FREESTANDING                                                             
Capacity of approx. 360 ltrs. Temperature range, approx., +2ºC to +8ºC. With double glazed-glass door. Silent compressor CFC-free. 
Forced air  
refrigeration. Digital display. Audible-Visual alarms. with cold-saving drawers, shelves and racks. 

B8E00      REFRIGERATOR, LABORATORY, FREESTANDING                                                               



 

 

 Capacity approx. 200 litres. Stainless steel interior surfaces. Four adjustable shelves. Approx.temperature range 1° to 4°C. With automatic  
defrost and internal light. Digital temperature display. 

C0B03      BED, HOSPITAL, ELECTRIC                                                                              
Electric bed. Four-section bed. Back section adjustment, electric (from the horizontal to 65° at least) with a combination of auto contour and  
sliding backrest to reduce the risk of tissue damage due to shear and for the patients comfort. Knee break fowler adjustment electric (from 
the  
horizontal up to 35° approximately).  
Trendelnburg and anti-trendelenburg positioning at least 12° by gas-spring.  
Leg section adjustments by means of tooth rack.  Easily removable head and foot frames and panels. Mattress platform made of ABS easily  
detachable for easy cleaning.   
Provision to enable positioning of infusion pole at each corner. 4 swivel castors, one of them guiding, 15 cm at least, with central brake 
system.  
 Approx. mattress platform dimensions 200 cm X 90 cm. Approx. electric height adjustment 45 - 85 cm. Construction: Base, bed frame and  
mattress platform frame made of steel tube, Zink plated and electrostatically painted with epoxy-polyester powder.  Head and foot frames 
made 
 of steel tube, without sharp edges.  Head and foot panels made of laminated plastic.  Bed sections articulated joints especially designed for  
linen protection.  The whole construction shall have procedures for easy cleaning and disinfection. Accessories: 4 PVC wall protecting buffer  
wheels.  
Infusion pole with two hooks chrome-plated steel. Chart holder made of stainless steel with spring clip for documents. 
Certifications 
Certificate that declare the compliance of the offered products with the requirements of Directive 93/42/EEC of 14 June 1993 refer to 
medical  
devises. 
Certificate EN 60601-2-38 Medical electrical equipment — Part 2-38: Particular requirements for the safety of electrically operated hospital  
beds. 
 
Complete with  flame retardant, multi-sectioned mattress, number of sections compa tible with bed sections number.  Made of polyester 
foam,  
density 40 kg/m3, inclosed in cotton (80% at least) textile, with zip in the middle of small mattress side. Complete with overall mattress 
cover,  washable up to 95°C, antista tic, flame retardant, impervious, antibacterial. Cover to incorporate special mesh to enhance its durability and 
zip  

C0Q01      LOCKER, BEDSIDE/OVERBED TABLE COMBINATION                                                            
Drawer with pull-out container, washable and disinfectable.  
Cupboard with one removeable and height adjustable shelf,  twin bottle holder, 4 swivel castors, 50 mm approx., with brake system. 
Approx. cabinet dimensions 55 X 45 X 80h cm. 
Whole cabinet frame of strong polymer construction easy to clean and disinfect.  
  
Complete with separate mobile overbed table with ‘U’-shaped tubular steel base, chrome plated. Design should permit the parking of the 
table  
top above the bedside cabinet unit. 
Durable plastic table with edges, approx. 60x35x2cm 
4 wheel castors d50mm two of them with brakes 
Smooth and secure height adjustment approx 85 - 110cm by means of a handle 

C0S00      STAND, IV, MOBILE                                                                                    
 Height adjustable 120-220 cm, wide stance base with 5 swivel castors. Double hook rod, including positive stop to avoid disengagement 
from  
base rod and locking device. Stainless steel construction. 

C0W00     BEDPAN, ADULT, STAINLESS STEEL                                                                       
 Stainless steel construction. Approx size 110h X 350w X 280d mm. To be compatible with item " Washer/Disinfector, Bedpan and Urine 
Bottle", as specified in E/M study. 

C0Y00      BOTTLE, URINE, STAINLESS STEEL                                                                       
 Stainless steel construction. Capacity approx 900ml. 

C1M00     COUCH, EXAMINATION / TREATMENT                                                                       
Two sectioned, heavy duty, couch. Back rest adjustable by means of tooth rack or other suitable mechanism. Upholstered vinyl pad, built-in  
examination paper roll holder at head of couch. Tubular steel frame, chrome plated. Size approx. 190l x 65w x75h cm. 

C1M02     STEPS, COUCH                                                                                         
 Single step on four legs with anti-slip feet. Metal construction with rubber anti-slip insert to step. Approx. height 25 cm. 

C1M05     COUCH EXAMINATION, UROLOGY/GYNAECOLOGY,ELECTRIC                                                
3 -section  chair  for carrying out gynaecological/urological  treatments in sitting as well as in lying position.  
Electrical  motors for  seat height adjustment (60-100cm), back rest inclination (+70°) and Trendelenburg inclination (+/-  15°) with foot 
pedal. Construction  made out of steel tubes covered with powder coating. The seat, back rest and leg rest  sections made from  polyurethane 
foam  
and covered with seamless upholstery high quality artificial leather, which is easy to clean and disinfect. 
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Total length with leg plate: approx. 1800 mm  
Seat width: 600 mm  
 
To include: 
 
- pair of Goebel knee crutches, fully adjustable with ball & socket joint, PUR foam padded. 
- S/S  bowl  
- pair of hand rests  
- Holder for paper sheet roll 

C1N00      CHAIR, BLOOD SAMPLE TAKING 

                                                                           
Padded couch upholstered with washable durable vinyl material.  Electrically operated height adjustment (approx. 50-85cm), trendelenburg  
positioning of at least 15° and back section adjustment.  To incude 2 arm supports on both sides of the chair, fully adjustable in all directions  
through a ball - and -socket  joint. Built in paper roll holder. Horizontal length at least 180 cm. 

C1Q01      SAW, PLASTER CAST, ELECTRIC                                                                          
Hand held oscillating plaster saw with cast vacuum pumps to cut the plaster and to collect the dust from the cutting SAW 
Low noise 
Double insulated complete with cable.  
With vacuum housing. 
CAST VACUUM 
Cast vacuum pump with power switch with at least low, medium and high settings. 
Capacity of at least 6 lt. 
Complete with both mobile stand and wall mounted stand.  
Complete with 3 types of blades and a set of bags. 

C1R00      SCALES, BABY WEIGHING, ELECTRONIC                                                                    
Electronic scale with digital readout. To weight up to 10kg with accuracy of approx. 10g. Push button controls for on/off, zero display and 
hold  
facility. Removeable plastic bowl. Height measure facility. Dimensions approx 300 x 600 x 350 mm. 

C1U01      SCALES, PLATFORM, WITH HEIGHT MEASURE                                                                
Platform scales, electronic. Capacity  approx. 180 kg in 100 g calibrations. Platform size approx. 40 x 30 cm. With nonslip tread. With height  
measure from 80 cm to 2.0 m. 
 

C2B08      DEFIBRILLATOR, PACEMAKER CAPABILITY, BIPHASIC                                                        
G.D. 
Portable defibrillator, microprocessor controlled with pacemaking capability included. 
 Form of shock: biphasic, escalating variable energy. 
O.F. / O.C. 
1.Mains and battery (rechargeable) operated. 50 max-energy shocks or min of 4hours ECG monitoring. 
2.Manual, cardioversion and ECG synchronized operation modes. Autosequence mode 
3.Display of ECG and optionally SpO2 through paddles or electrodes .Also display of HR, available energy. Color screen 5,5’’ size at least 
4.Charge time in 200J max 5sec  
5.Energy : 0 - 270 Joules 
6.Event summary  
7.Paddles: Standard paddles with manual or auto recording button, for adults and pediatrics. Supplied with long paddle cord. 
8.Charge/ready indicators. 
9.External pacemaker with self-adhesive defib/pace electrodes. Pace rate from 30 -180 bpm and 0-140 mA pulsed current. 
10. Impedance compensation 
11.Thermal printer for recording the displayed parameters. 
12. Memory for min 40  events  archiving with date/time data 

C2B09       DEFIBRILLATOR, AUTOMATIC                                                                            
Portable AED defibrillator, with Greek voice commands/instructions. Biphasic technology. ECG display and event storage memory. Capable 
of  
connection to PC or laptop for data transfer. 
Complete with battery, storage case and a pair of electrode pads. 

C2C00      BAG, RESUSCITATION, ADULT                                                                            
 For all age groups over 10 years of age. Manually operated resuscita- tion bag, capacity approx. 1.5lt, vinyl constructed. Side oxygen inlet 
with 
 non-rebreathing valve. With range of autoclavable face masks. 

C2C01      BAG, RESUSCITATION, PAEDIATRIC                                                                       
 For children of 18 months to 10 years of age. Manually operated resus- citation bag, capacity approx. 0.5lt, vinyl constructed. Side oxygen  
inlet with non-rebreathing valve. To have safety valve for pressures greater than 35 cm H2O. With range of autoclavable face masks. 



 

 

C2C02      BAG RESUSCITATION, BABY                                                                              
 For new born babies and infants up to 2 years. Manually operated resu- scitation bag, capacity approx. 0.25lt, vinyl constructed. Side 
oxygen  
inlet with non-rebreathing valve. To have safety valve for pressures greater than 35cm H20. With range of autoclavable face masks. 

 

C2D03      LARYNGOSCOPE, SET,SURGERY                                                                            
Laryngoscope set  for surgery procedures, consisting of: 
Laryngoscope with fiber optic illumination, rechargeable cell operated 
1.Blades: Mac 2,3,4, Paed 1 autoclavable blades 
2.Blades Flexible : Mac 3,4 
Lamp handle sterilisable.  
Two spare bulbs 3,5 V 
Recharging unit. 

C2L00      DIAGNOSTIC, SET                                                                                      
 Set to consist of one halogen illumination handle, one angled laryngeal mirror,one ophtalmoscope,one auriscope and one tongue blade  
holder. Handle to be lightweight metal with durable non-slip finish and on/off switch. Auriscope to have swing over focusing lens. To be 
offered 
 with range of speculae, at least 2 to 5 mm. Ophthalmoscope to have refraction errors compensation between +20D and -20D with finger tip  
slide. Aperture control disc with eccentric fixation detector, macular beam and wide-angle beam. To be offered with case. 

C2P10      NON INVASIVE BLOOD PRESSURE/ PULSE RATE/ OXYMETER                                                
Standard non invasive blood pressure (NIBP) as well as pulse rate and MAP 
Includes pulse oximeter, thermometer and internal printer 
Simple programming, a large digital  display and display of the plethmographic waveform. 
Uses the oscillometric method to determine systolic and diastolic pressure, mean arterial pressure and pulse rate with dual hose technology. 
Approved by the manufacturer for use in hypertensive and hypotensive patients. Incorporates special motion artifact rejection software to 
reject  
patient movement. 
Includes automatic blood pressure mode, STAT blood pressure mode, programmable alarms, and built in memory. 
Standard RS-232 computer interface for uploading patient data to your network or PC. 
12V DC input. Battery operated 
Supplied with dedicated mobile stand. 
 

C2P11      ANEROID SHYGMOMANOMETER,ADULT,PORTABLE                                                               
Aneroid sphygmomanometer, bulb operated. Calibrated from 0-300mm Hg. Complete with adult velcro closing cuffs and box. 

C2P12      ANEROID SHYGMOMANOMETER,PAEDIATRIC,PORTABLE                                                      
Aneroid sphygmomanometer, bulb operated, table top type. Calibrated from 0-300mm Hg. Complete with adult velcro closing cuffs and box. 

C2P14      ANEROID SHYGMOMANOMETER,RAIL MOUNTED                                                                 
Aneroid sphygmomanometer, bulb operated. Calibrated from 0-300mm Hg. Complete with adult velcro closing cuffs and box. 

C2T00      STETHOSCOPE, DIAPHRAGM                                                                               
Suitable for both adult ane paediatric use. Fiber glass reinforced diaphragms, soft ear pieces and adjustable bi-naurals. Complete with 
spare  
diaphragms and spare ear pieces. 

C3A00      TROLLEY, DRESSING/INSTRUMENT, SMALL                                                                  
 Tubular stainless steel frame with two fixed stainless steel shelves and swivel castors. Size approx. 850h X 500w X 500d mm. 

C3A01      TROLLEY, DRESSING/INSTRUMENT, MEDIUM                                                                 
 Tubular stainless steel frame with two fixed stainless steel shelves and swivel castors. Size approx 850h X 750w X 500d mm. 

C3I04      TROLLEY, EMERGENCY RESUSCITATION                                                                     
Overall dimensions approx. 900w x 600d x 950h mm. Complete with lockable drawers.Strong polymer construction. 4 drawers approx. 15cm  
with internal dividers. Scratch-resistant top surface, moulded  with 3-sided raised rim. Rim height approx 1cm. 
Push handles. Castors 125mm  with 2 brakes and bumpers. 
 
To include the following accessories: 
- Rotating defibrilator tray 
- Oxygen bottle  holder 
- Support for plastic litter box 
- Height adjustable infusion pole 
- Cardiac board 
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- Retractable writing tray 
- Refuse collector approx 15 lit with plastic  bag 

C3I10      TROLLEY, OUTPATIENT                                                                                  
Overall dimensions approx 700x600x850h mm. Strong polymer construction. Four drawers approx 15cm deep with internal dividers. 
Antistatic  
castors 125mm  with 2 brakes. Scratch-resistant top surface, moulded with 4 sided raised rim. Push handles. Bumper protection around the  
trolley. 
To include the following accessories: 
 
- Syringe and canoula dispenser (at least 8, different size, plastic boxes) 
- Ampoule opener 
- Plastic litter box 
- Refuse collector with plastic bag 

 

C3L01      SUCTION APPAR.,ELECT.,PORTABLE,H.V.,S.J.                                                             
Totally enclosed oil free vacuum pump. Features to include : 
- operating indicator light. 
- protection against accidental aspiration of fluids inside the pump 
- vacuum range 0-635 mm Hg approx., clear vacuum gauge, sensitive vacuum regulating valve   
- suction capacity approx. 35 lt/min 
- bacterial filter at the entrance of the apparatus,  carrying handle.  
- graduated 1lt suction jar  with overload cut out, overflow phial with additional overflow protection. 
- tubing and probe 
- all parts in contact with the secretion autoclavable 
 

C4J01      LAMP, EXAMINATION, ADJUSTABLE, WALL                                                                  
LED-Type examination lamp. Light intensity at least 27000 lux at 50cm. Color temperature more than 4500°K. Light field diameter at least  
18cm at 50cm. Double jointed arm, radius approx 100cm from wall, height adjustment approx. 80cm. Lamp head adjustable horizontally and  
vertically. Built in transformer and control elements. LED lifetime > 20.000 hours. 
To include all necessary mounting material for wall installation. 

C4J03      LAMP, EXAMINATION, ADJUSTABLE, MOBILE                                                                
LED-Type examination lamp. Light intensity at least 27000 lux at 50cm. Color temperature more than 4500°K. Light field diameter at least  
18cm at 50cm. Double jointed arm, height adjuststable.Lamp head adjustable horizontally and vertically. Built in transformer and control  
elements. LED lifetime > 20.000 hours. On mobile base with five castors. 

C5N00      TROLLEY, PATIENT, ACCIDENT & EMERGENCY                                                               
Variable height, from approx. 65 - 90 cm, controlled by foot operated oil-dynamic hydraulic pump.  Gas-spring assisted trendelenburg and  
anti-trendelenburg tilt (at least up to 12° and 6° respectively) and upward tilt of back section, up to 70° . Radiotranslucent platform, with 
sliding  
cassette tray, movable along full length.  PVC, wall protecting buffer rail.  Anti-static rubber mattress, 10cm thick, washable and 
sterilisable,with 
 radiotranslucent foam insert and retaining hooks to secure mattress to platform. On four antistatic swivel castors, with simultaneous braking  
system, one of them to be guiding wheel.  Diameter of the wheels 20 cm. Sliding siderails, self locking in the raised position.  Complete with  
oxygene cylinder cage, double hook infusion pole with receiving sockets at each corner, utility tray and storage tray.  Overall dimensions 
approx 
 205 x 70 cm (l X w). Trolley frame made of tubular steel, 2mm thick approx., zink plated and electrostatically painted with epoxy polyester  

C6A03      EXAMINATION LIGHT WITH MAGNIFIER                                                                     
For dermatology examinations. Simple operation with on/off switch. Color temperature more than 5000°K.  50W power. With appropriate  
magnifying lens. Mobile on braking castors. 

D3M04     WHEELCHAIR, FOLDING, ADULT                                                                           
Tubular steel frame with chrome finish, folding design. Padded seat, backrest and arms, vinyl upholstery. Adjustable footrests, push hand- 
les,  
front swivel castors, brakes. Seat  size approx 48 x 48 cm. To include a S/S IV pole with 2 hooks mounted on special holding device. 

D3M05     WHEELCHAIR, FOLDING, CHILD                                                                           
Tubular steel frame with chrome finish, folding design. Padded seat, backrest and arms, vinyl upholstery. Adjustable footrests, push hand- 
les,  
brakes, front swivel castors. Seat size approx 40 x 40 cm. To include a S/S IV pole with 2 hooks mounted on special holding device. 

E0G00      FLOWMETER & REGULATOR,O2 CYLINDER+HUMID.                                                             
To fit oxygen cylinder. Incorporating reducing valve, cylinder content gauge. Flowmeter graduated in litres per minute at 1 litre intervals.  
Adjustable flow range 0-15 lt/min. With adaptor to fit humidifier and detachable, autoclavable humidifier. Complete with and spanner. 



 

 

E0K00      TROLLEY, CYLINDER                                                                                    
To hold cylinders up to 180 mm diameter. Tubular steel frame with stove enamel or epoxy resin finish. Mounted on two 100 mm diameter  
wheels. With bar or chain restraining device. Complete with 5lit O2 cylinder. 

E0P10      VENTILATOR, PORTABLE, EMERGENCY                                                                      
Volume constant, time cycled ventilator, for controlled ventilation. 
Modes of operation : Control, Assist control, SIMV, PSV, CPAP.  Possibility of adjustable PEEP ventilation and pressure limitation.  
Blender for adjustement of oxygen concentration values between at least 40% and 100%. 
Airway pressure gauge. Monitoring of Ppeak, Pmean, PEEP, Flow, Tinsp, Frequency.  
Internal recheargable battery for at least 4 hours of operation. 
Complete with carrying strap, portable cylinder support, O2 pressure reducer and 2L oxygen cylinder. 
 

E2B00      STRETCHER, SURGERY                                                                                   
The stretcher unit is to be used within the operating department as  well as to transfer patient within the hospital. 
Hydraulic system (dual sided foot control), and manual cranks for upward tilt of back section up to approx. 90°, and for knee gatch 0 - 30°. 
The stretcher should undergo trendelenburg/reverse trendelenburg of +18°, even in case where the stretcher is lowered to its minimum 
height  
position. 
Patient surface dimensions approx. 1,90m length 0,65m width 
The stretcher’s height should vary between approx 50 to 90 cm. 
The stretcher should have collapsible side rails 
Maximum weight capacity at least 200 kg 
The patient surface should be completely radio translucent and designed in a way to allow C-Arm to be utilised. 
Should have PVC roller bumpers at its corner  
The stretcher should be mounted on four large anti static castor wheels that include braking facilities The brakes are to be activated through  
means of a foot lever located at both ends of the stretcher. 
Should also have a retractable fifth wheel steering. 
Integrated storage tray with oxygen bottle holder. 
Antistatic, washable mattress approx. 8-10 cm thick.   
Platform and frame should be made of a durable epoxy coating or any other type of resilient synthetic material or special rigid alloy, plated  
and electrostatically painted capable of resisting chemical disinfection and mechanical shocks. 

E2L00      TABLE, OVER, INSTRUMENT                                                                              
 Adjustable height  from approx. 750mm to 1400 mm. Stainless steel construction. Tray  dimensions approx. 650 X 450 mm. Base with four  
anti-static castors. Height adjustment by foot pedal operated hydraulic pump. 

E2Q00      LAMP, OPERATING, MOBILE, MINOR                                                                       
 Surgical mobile lamp with LED light source. Intensity approx 70 Klux( @1 m).Color temperature more than 4300°K. Colour rendering index  
Ra>=92. Light field diameter up to approx. 15cm. 
Depth of uniform illumination at least 60 cm.  
Rotation of the lamp 320° . Lamphead vertical adjustment approx from 1 to 2m. Total arm extension  approx 1m. Built in transformer and  
control elements. Stable base on antistatic swivel castors, with break system.  
Average LED lifetime >20.000 hours. 

E4H04      MONITOR, PORTABLE, 4 CHANNELS                                                                        
G.D. Microprocessor controlled minimum of four (4) channels, for transport use.  
O.C. 
1. Waveform display & digital readout of selected parameters Cascade of ECG to second channel possible  
2. Measuring parameters-waveforms: ECG \ HR \ NIBP \ SaO2 \ T \ Resp\CO2 
3. High resolution color display,  min 10 " 
4. Battery for 2 hr 
O.F.  
1. Trend period selectable: 1-24hr at least with 1min resolution. Capability of trend review of previous patient  
2. Processing-evaluation of various parameters-indexes  
3. Analysis of recorded parameters (arrhythmia analysis on 3 ECG leads simultaneously at least, etc).  
ALARMS : Presetable / Programmable medical alarms, min in 3 levels, and also technical alarms. 
SAFETY / FILTERING  
1. Electrical safety protection of patient (IEC 601-1 standard)  
2. Protection against defibrillation (R/F protection)  
3 .Special filtering to avoid electromagnetic  artifacts ( EN 60601-1-1-2) 
4. Freeze capability  and event view of frozen waveform 
5. 3 different sweep speeds for monitored waveforms 
ACCESSORIES Cables and reusable accessories for all parameters. Rail mounted monitor shelf with length of support arm approx. 350mm 
with 
 tilt and swivel function. 
INTERFACE 
Capable of Ethernet (cable or wireless) networking for data processing and communication with Central Stations 

E5B00      ECG RECORDER, MULTI-CHANNEL, MOBILE                                                                  
Twelve channel ECG recorder  for simultaneous acquisition of up to 12 leads at least. 
 O.F./O.C. 
-Real time continuous recording of 12 channels 
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-Color LCD display of six or twelve -ECG format to be selectable 
-Software for ECG measurement and interpretation. Arrhythmia extended recording. Memory for min  40 ECG's. 
- Able to communicate with Cardiology Clinical Information system for 12 lead ECG transmission (The same system for CCU monitors) 
-Automatic/manual  operation modes.  
-Digital recorder with selectable presentation of simultaneous recordings. Printing of all channels on a A4 page. 
-Mobile cart of same manufacturer 
-user manual measurements 
-Rechargeable batteries for approximately 40 ECG's.  
ACCESSORIES 
Power cord,electrodes,100 sheets of paper. ECG cables with individually replaceable leads, special purpose cart with arm for holding lead  
wires. 

 
E6A99      INSTRUMENTS SETS                                                                                     
 
OUTPATIENT SUTURE SET                        QNTY  2 
 
1. OPERAT.SCS. 11,5CM STR. SH/SH            x 1 
2. TISSUE FORCEPS 14,5CM 1X2                   x 1 
3. MOSQUITO FCPS. 12,5CM STR.                  x 1 
4. CRILE-WOOD NEEDLEHOLDER 15CM     x 1 
 
 
OUTPATIENT SUTURE REMOVAL SET     QNTY 2 
 
1. SPENCER STITCH SCS. 13CM STR.          x 1 
2. ADSON DRESSING FORCEPS 12CM         x 1 
3. ADSON TISSUE FORCEPS 12CM 1X2        x 1 

G0C00      STOOL, EXAMINATION                                                                                   
Tubular metal frame, upholstered seat and back rest. Height adjustable, approx. 40-60 cm, gas spring operation. Rotation through 360°. 
Seat  
with adjustable back rest. To be wheel moved. 
 

G5A00      DENTAL SURGERY UNIT, COMPLETE                                                                        
 Dental surgery unit consisting of:  
 
1. Dental chair, 3 sectioned, electric operation. Suitable for patient weight up to at least 250 Kgr. With removeable anatomic articulated head  
rest (up-down and forward-backward movements), back tilt and height adjustment. Trendelenburg positioning. Rotation of chair - back in  
synchronisation with leg support and automatic return in 0 - position. Chair upholstered, in impermeable washable material. Chair functions  
through integrated control panel as well as through foot switch. At least three memories for preselected positions. Memory for mouth 
washout  
positioning and automatic return to the initial position. Right armrest swivelling for side opening. Blocking of chair movements when a  
handpiece is in function. Switches for direct immobilisation of up-down movement in the presence of an obstacle. Automatic thermal fuse for  
the interruption of motor function in case of overheating. 
  
 2. Dental operating  light, adjustable in three dimensions, shadow free, unit mounted. Cold light technology, easy bulb replacement.  Light  
intensity at least  22.000 Lux. at 75 cm distance. Color temp. >4500K. 
 
 3. X-ray dental unit  with approx. 70 kV generator. To Include a compact small digital radiography CMOS sensor for image capture. Sensor  
total dimensions approx. 35x25mm. Thickness < 7mm. S/N ratio better than  100:1. To be connected to a  15" laptop computer via USB port.  
Computer to have a special dental software for image processing and storage. 
Radiation protection study, approval procedure of the study and installation of the necessary radioprotection panels, according to the study, 
are 
 included in the supply. 
 
4. Module for dental surgeon, chair mounted, with instument cabling hanging under the level of the unit. Spray and Chip - Blower system for  
tourbines. Incorporating four lines for four instruments : a) air-turbine, foot switch controlled. At least 300.000 rev/min, effective spray 
system.  Two (2) angle handpieces  b)  micromotor, foot switch controlled. With capability to choose between clockwise and counterclocwise 
movement.  
Internal water spray system, effective system for motor cooling. Two (2) angle handpieces  c) ultrasonic piesoelectric scaler with power and  
water flow control. Internal cooling. Handpiece autoclavable. Six (6) scrapers (two of each type) and two adaptation keys, autoclavable.  d) 3 
in  
1 syringe air motor, with moving tip, autoclavable.  
Instrument holder with disinfectable tray from durable material, suitable for medical use.  X-ray film viewer with viewing area of 115X65 mm. 
 
5. Cuspidor with integrated assistant module incorporating a) 3-position autoelectric holder      b) high vacuum suction c) air/water saliva 
ejector 
 d) spittoon complete with tumbler filler, spittoon flush, spittoon bowl, of diameter approx. 20 cm .  
Membrane type control switches. Double motor system for waste water evacuation. 
 
6. Suction Unit and air compressor unit. 
  
7. Dental Surgeon's and  assistant's stool. 



 

 

 
8. Photopolymerization lamp. Wavelength range  400-500 nm with 3 different settings. 
 
9. Complete with purpose made bench with sink, approx. 4m long either straight or placed at the corner according to final room layout. 
Underbench cupboards and drawers with different heights,  as well as wall mounted cupboards suitable for storage of dental instruments 
and  
apparatus. Strong polymer rust-free construction with antibacterial properties and suitable for cleaning with strong disinfectants. 
Bench top approc 25mm thick made from corian with integrated sink. 
The whole unit is manufactured by specialised manufacturer. 

G5E00      AMALGAMISER, DENTAL                                                                                  
High capacity hopper. "Wet and dry" calibration to allow alteration of mixture consistency. Single or double shot mixing. Complete mixing in  
approx. 10 seconds. Repeat mixing. Size approx. 20h x 12w x 20d cm. 

G5F00      CLEANER, ULTRASONIC, DENTAL                                                                          
Lightweight, one piece, transistorised cleaning stainless steel bath. Approximate capacity 2.2 lts. Automatic tuning, single knob control, 
integral 
 timer. Complete Complete with lid and accessories. Dimensions appr. 25h x 31w x 20d cm. 

G5L00      PULP  TESTER                                                                                         
High speed impulse wave generation apparatus with speed adjustment in 3 steps. Digital impulse indication. To include a handpiece with  
replaceable tip. 
Approximate dimensions 20w x 20d x 8h cm. 

H0A00      X-RAY UNIT, GENERAL, CEILING M TUBE                                                                  
  G/D 
 Complete X-ray system for universal radiographic examination of patient 
 
 O/F, O/C 
 1.X-ray GENERATOR 
 Microprocessor controlled, high frequency converter type. Capable of APR,  AEC with digital indication of parameters. Electronic timer.  
Power 60 kW with automatic line compensation with falling load technique and free settings technique. KV range: 40 - 150 KV, mA range  
to mamimux about 600 mA, time range: 1 ms -4 sec, load min 620 mAs. To include self-diagnosis system , storage of error messages  
and service error indications. Digit display of total area dose of exposures. 
2. X - ray TABLE 
 X-ray oscillating bucky table. Maximum patient weight over 200 kgr independent of table position. Floating table top, height adjust- able  
collision protected. It must have electromagnetic brakes, with longitudinal & lateral movement. To accept film cassettes from13x18 cm up to  
35x43 cm.  X-ray density of table top max 1mm Al. To include ionization chamber for AEC.  
 3. X-ray TUBE/Suspended column    
Two  (2) focal spot sizes (0,6 mm and 1.2 mm about). Anode Heat storage capacity min 300 KHU and anode cooling rate over 100 
KHU/min.  Rotation around vertical axis of column (± 150°), angulation (±100°), supplied with electro-magnetic brakes and push or touch button  
controls. Automatic Beam restrictors with light beam identical to radiation field with automatic collimator and automatic filters. Ceiling  
suspended with  longitudinal (min 3,5m), lateral-transversal  (min 1,0 m) travel and vertical movement 1,5 m.  
Possibility to be upgraded to digital (DR) with flat panel detectors integrated within the system. Description is requested for this digital 
upgrade 
 
Installation including all necessary preinstallation works & materials for ceiling suspension of x-ray tube. 

H0C13      COMPUTED RADIOGRAPHY SYSTEM ,TABLE TOP                                                               
G.D. 
Table top system must be compatible with all the radiology systems  and consist of: 
SYNTHESIS 
- A reader with system features high-quality image plate processing, a high-speed cassette-feeder and unique configuration flexibility: from  
multi-reader, multi-terminal configurations to high-speed network communication. It must have preview capability, throughput of at least 60  
plates/hour, for 35 x 43 cassette types, with min  10-pixel/mm spatial resolution depth and a barcode reader to ensure safe and easy 
cassette  
handling.  
 It must support all cassette types, dental. 
- A data entry system for patient registration. 
CONNECTIVITY 
It must include DICOM protocol so the system must be PACS / network ready.A connection with the described PACS system is required 
The system must be capable to be connected to any  Dry Imager-Printer.  
PERFORMANCE 
High Resolution :10 pixels/mm 
Productivity : min  60 plates/hr  for 35 x 43 cm plate size 
Output to printer : min  16 bits/pixel 

H0R00      BUCKY WALL STAND                                                                                     
 Wall stand with motorized movements for radiological examination of standing, sitting or recumbent patients. Height adjustable from approx.  
650mm to 1750mm (top of bucky). Tilt from vertical to 20° outwards. Plus tilt through 90° to horizontal. Bucky carriage to extend forwards.  
Counterbalanced, lockable mechanism. To take film sizes from 180mm by 240mm to 350mm by 430 mm. To include ionization chamber,  
suitable for AEC. To be connected with item HOA 00.Upper and lower eccentric position for cassettes.  To include patient handgrips. 

H1A00      APRON, LEAD                                                                                          
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 Garment suitable for use in routine procedures, fabricated of multi-ply leaded vinyl fabric, configuration to cover from over shoulders 
through  
over thighs, 0.5 mm lead equivalent. 

H1C01      RACK, APRON, WALL MOUNTED                                                                            
 Rack for storage of lead aprons. Comprising back plate and hanger holder. To be supplied with appropriate number of permanently fixed  
hangers. To hold approx. six aprons. 

 

H1D00      SHIELD, GONAD, "T" SHAPE                                                                             
For gonad protection during radioscopy.  
Pure lead covered with hygienic PVC. Lead equivalent 1mm Pb.  
T-shape, full range of sizes. 

H1E00      SHIELD, OVARIES, ADJUSTABLE                                                                          
 Sets of three sizes, small, medium and large. Made of seve- ral layers of flexible lead number encases in vinyl. Lead equivalent 1.0 mm. 

H1F00      PADS, POSITIONING, FOAM, SET                                                                         
 To be radiotranslucent and have negligible x-ray absorption material flame retardant. Sets to comprise: 2 wedge shaped approx. 75h x 
200w x 
 50d mm. 2 wedge shaped approx. 75h x 275w x 200d mm. 2 wedge shaped approx. 200h x 200w x 200d mm. 1 rectangle shape approx. 
75h  
x 275w x 200d mm. 1 rectangle shape approx. 125h x 200w x 75d mm. 1 head cradle approx. 75h x 275w x 200d mm. 1 head ring approx. 
75h 
 x 275d mm. 1 head rest approx. 150h x 150w x 275d mm. 1 head block approx. 100h x 100w x 275d  mm. 

H2A24      FILM  IMAGER/PRINTER,DRY,MEDIUM CAPACITY                                                             
 G.D. 
Dry Technology  imager to produce high resolution, multi-format images on film (hard copy). Images obtained during diagnostic radiology  
procedures, receiving analog/digital data signals  
 
O.F/O.C  
Microprocessor controled. 
Capacity : min  50 films/hr 
Resolution : min  315 dpi, 12 bits (4096) contrast resolution 
Film size : Up to 35 x 43 
Formats : Various formats from 1:1 up to 1: 16 
Connectivity : DICOM 3 connectability , inputs for 2 imaging systems 

H2J04      CASSETTE, X-RAY FILM, SET, COMPUTED RADIOGRAPHY                                                     
 Set of  CR cassettes for holding x-ray film. 
Sizes 18 x 24 cm,18 x 24 cm (Mammo ),24 x 30 cm (Mammo),24 x 30 cm 35 x 35 cm, 35 x 43 cm. 
Including Imaging plates. 
Compatible with CR system. 
Each set to include 4 cassetes of each size 

H3A01      ILLUMINATOR, X-RAY, WALL MOUNTED, DOUBLE                                                             
Two viewing areas with cintinuous, full width grippers. Wall mounted type with plastic translucent viewing material. Complete with mounting  
bracket and fixings. Overall size : approx. 550h x 750w x 160d mm. With on/off switch and two separate dimmers for brightness adjustment. 

H6B08      TRANSPORTABLE UTRASOUND SYSTEM                                                                       
G.D. 
·Microprocessor controlled, general purpose ultrasound scanner providing high resolution    images. Computerized electronic system 
facilitating 
 control of all system functions. 
-O.F. / O.C. 
·Scanning methods: Linear, Convex. 
·Display methods: B-Mode (single & dual), M-Mode, B/M-Mode 
·Frame rate: max 50 frames / sec 
·256 gray scale 
·Digital scan converter 512 x 512 x 8 bits 
·Cine memory : max 300  frames 
·Monitor  min 12'' 
 
·Measurement & Calculations: 1) General : Distance, Area, Circumference, Volume, Angle, Velocity, Heart Rate, Ratio 
2) OB/GYN: Gestational age, Fetal Weight, Estimated date of Delivery, 
 
·Power requirements: 220 V /50Hz. 
·Easy to move, weight: max  50 Kg 
·Including serial interface 
·Probes: Convex prode 2-5 MHz for abdominal OB/GYN purpose 



 

 

                 Linear probe 5- 9 MHz for peripheral angiography 
·B/W Printer 

I1D05      PROTHROMBINE TIME METER                                                                              
For quiqk and accurate measurement of prothrombine time, from a small quantity of blood. LCD display, memories for results.Complete with  
finger pricking device. 
 

 

I2A00      CENTRIFUGE,GENER. PURPOSE,SMALL CAPACITY                                                             
Centrifuge with microprocessor controlled operation. 
Variable speed up to 3500 rpm . 
Digital display of speed and time. 
Automatic timer up to 2 h. Position for contiuous operation. 
Swing out rotor complete, with buckets and biosafety caps and adapters for 28 x 15 and 36 x 7 ml test tubes. 
Electric brake, electronically controlled. 
Possibility to accept different type rotors (haematocrite, microtiter plate, angle rotor. 
Safety system for automatic switching off in case of imbalance. Imbalance indication. 
Lid lock and interlock. 
Brushless induction system. 

I2L00      INCUBATOR, LABORATORY, AEROBIC                                                                       
  
Microprocessor-equiped incubator, benchtop model.  
Range of temperature raise from ambient, approx.+ 5° to 70°C.  
Capacity at least 70 lt 
Uniformity <0,5°C. Digital display. 
Safety feature (temperature limit controller ) goes up from the control setting (back up temperature regulation system). 
Self diagnostics program. 
Chamber of stainless steel.  
Double door  with a heat resistant, safety glass inner door and outer steel door. 
With hermetic closure of the door. 
Include two shelves. 

I4A01      MICROSCOPE, GENERAL PURPOSE                                                                          
Suitable for bright field microscopy applications. Koehler illumination system, at least 12V/30W.  
Infinity corrected optics. Binocular eyepiece tube, inclined, rotatable through 360°, of magnification 10x. Interpupillary distance adjustable.   
Revolving nosepiece 5 place with objectives of magnification 4x, 10x, 20x, 40x, 100x (oil), plan achromatic type. Rackless mechanical stage  
with tension adjustment, coarse and fine controls (1ìm sensitivity). Specimen holder with tension adjustment,  X-Y motion.  
Abbe condeser NA 1,25 with carrier for blue filter. 

I5A00      PIPETTE, AUTOMATIC, FIXED VOLUME SET                                                                 
 Set of six fixed volume pipettes with disposable tips. Volumes to be (in micro litres) 10, 25, 50, 100, 500, 1000. Dispersing mechanism to be  
controlled by plunger. Pipettes to have tip ejector button. Pipette shaft, piston and piston spring to be autoclavable. Complete with stand. 

I5B00      PIPETTE, AUTOMATIC, VARIABLE VOLUME, SET                                                             
Set of five volume pipetes with digital indication of set volume, automatic tip ejector, for disposable tips. 
Volume: 0,5-10ìl , 2 to 20ìl, 20 to 200ìl, 500 to 5000 ìl. 
Desingned to fit any type of tips  
Easy volume adjustment and calibration. 

I6B00      STOOL, LABORATORY                                                                                    
 Metal frame, vinyl wipe down upholstery, padded seat. Rotatable 360°. Seat height adjustable between approx. 60-80 cm, size approx. 40 
cm  
diameter. Swivel castors. Height adjustable padded back support. 

I6L02      URINE ANALYSER, PORTABLE                                                                             
To measure at least ten parameters in urine samples. Stick operation. 

I6L04      BIOBIOCHEMISTRY ANALYSER, SMALL CAPACITY, STRIPS                                                   
G.D. 
Biochemistry analyser, small capacity suitable for peripheral  medical centres with use of strips 
O.F./ O.C. 
Sample : Whole blood sample, plasma, serum  
Sample volume :  max 30ìL 
Result time : Around 3 min 
 
Easy operation :no centrifuge needed , no reagent preparation, no calibration, Automatic parameter detection 
Parameters: 15 parameters at least including : Glucose, Triglycerides, Creatinine, Uric acid, K,    GPT,GOT,GGT, Biluribin, CK, Hemoglobin ,  
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Urea , Cholesterol, etc 
Including :  Integrated Printer, Display 
                    Set of strips 
 
Data : Patient results storage min 50 exams, Computer interface 

K0I02      CABINET FOR EQUIPMENT                                                                                
Cabinet for instrument and medical supplies storage.Upper compartment with lockable glass doors and 3 height-adjustable shelves.Lower  
compartment consists of sheet metal doors with one height adjustable shelf. 
Cabinet construction of epoxy coated sheet steel. Adjustable feet. 
Approximate dimensions: 90w x 45d x190h cm. 

 
ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
 

 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ - ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
  
 
1.  Γενικά 
 
Στα κεφάλαια που ακολουθούν, περιλαµβάνονται όλα τα Γενικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές 
Προδιαγραφές Υλικών και Εργασιών των Ειδών του Ξενοδοχειακού Εξοπλισµού. 
 
2.  Πρότυπα - Κανονισµοί 
 
Η Προµήθεια, Κατασκευή, Εγκατάσταση και Συντήρηση των ειδών θα γίνει σύµφωνα µε: 
 

α. Την ισχύουσα Ελληνική Νοµοθεσία 
β. Τα υπάρχοντα Ελληνικά Πρότυπα (ΕΛΟΤ) 
γ. Τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα (ΕΝ) 
δ. Τα ∆ιεθνή Πρότυπα (ΙSΟ) 
ε. Τα Εθνικά Πρότυπα των χωρών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (DIN, BS, ΕΚΕΒΥΛ, κλπ.). 

 
Επίσης τα παραπάνω ισχύουν και όσον αφορά: 

1. Τα Ποιοτικά Συστήµατα και τις Μεθόδους ποιοτικής εξασφάλισης στην Παραγωγή, Εγκατάστα-
ση και Συντήρηση µετά την πώληση των διαφόρων ειδών . 

2. Τις βασικές Προδιαγραφές Ασφάλειας για τους χρήστες των ειδών. 
3. Τις βασικές Προδιαγραφές ∆ιαστάσεων (γενικών και επί µέρους) των διαφόρων ειδών. 
4. Τις απαιτήσεις Πυρασφάλειας (αναφλεξιµότητα, µετάδοση φλόγας, κλπ.) των χρησιµοποιούµε-

νων υλικών . 
 
3.  Γενική Τεχνική Περιγραφή - Ορισµοί 
 
 

α. Τα περιγραφόµενα υλικά, στα κεφάλαια που ακολουθούν, καθορίζουν γενικά τον επιθυµητό 
χαρακτήρα (αισθητικό, λειτουργικό ) και τις ελάχιστες απαιτήσεις αντοχών και ποιότητας. 
Για την επιλογή των υλικών και τον καθορισµό των προδιαγραφών των διαφόρων ειδών 
ελήφθησαν υπ' όψιν τα παρακάτω: 
- Οι λειτουργικές απαιτήσεις και οι συνθήκες καθαριότητας και ασηψίας που  

 
επιβάλλει η χρήση του κάθε χώρου. 

- Η συµβατικότητα των ειδών του Ξενοδοχειακού Εξοπλισµού, µεταξύ τους ή µε άλλα είδη 
εξοπλισµού του Νοσοκοµείου. 

 
β. Είναι δυνατή η χρήση άλλων υλικών εκτός των περιγραφόµενων, εφ' όσον  
πληρούνται τα παραπάνω και αποδεδειγµένα καλύπτουν τις ελάχιστες απαιτήσεις αντοχών και 

ποιότητας. 



 

 

 
γ. Οι περιγραφές που ακολουθούν αφορούν τα υλικά κατασκευής και τελειωµάτων καθώς και τα 

εξαρτήµατα στερέωσης και λειτουργίας των διαφόρων ειδών. 
 

δ. Ο τρόπος κατασκευής των ειδών και τα χρησιµοποιούµενα υλικά θα εξασφαλίζουν την: 
- Λειτουργικότητα και την ασφαλή χρήση τους. 
- Αντοχή σε φορτίσεις και φθορές κάθε είδους κατά την προβλεπόµενη χρήση τους. 
- Άρτια εµφάνιση εµφανών και αφανών στοιχείων, συναρµογών, υλικών και απολήξεων (Πε-

ρίοπτα είδη). 
 

ε. Όλα τα είδη θα είναι συναρµολογούµενα ώστε να εξασφαλίζεται: 
- Εύκολη µεταφορά 
- Μείωση χώρων αποθήκευσης και 
- ∆υνατότητα αντικατάστασης (σε περίπτωσης φθοράς) τµήµατος µόνον του είδους. 

 
Εξαίρεση αποτελούν τα είδη τα οποία λόγω της χρήσης τους (π.χ. κάδοι απορριµµάτων) δεν 
πρέπει να είναι συναρµολογούµενα. 

 
 
Α.  ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ 
 
Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφονται τα σχετικά µε τα διάφορα είδη Ξυλείας (Φυσικής ή Τεχνητής) και 
τα Υλικά Επικαλύψεων αυτής, από τα οποία κατασκευάζονται εν όλω ή εν µέρει τα διάφορα είδη του 
Εξοπλισµού. Τα υλικά Ταπετσαρίας και τα Εξαρτήµατα Στερέωσης και Λειτουργίας περιγράφονται 
αντίστοιχα στα κεφάλαια Γ και ∆. 
 
 
1. Ξυλεία - Γενικά 
 

Το είδος της χρησιµοποιούµενης ξυλείας θα φέρει την πρότυπη (ΕΛΟΤ) ή επίσηµη ονοµασία π.χ. 
το «δεσποτάκι» δεν θα ονοµάζεται «µέλιο». 
Ξυλεία που χρωµατίζεται για να αποµιµηθεί άλλο είδος θα φέρει την σωστή ονοµασία της και όχι 
της αποµίµησης. 
Σφραγίδες ένδειξης προέλευσης στα φύλλα καπλαµά ή στις σανίδες, επιτρέπονται µόνο στα αφανή 
τµήµατα των ειδών . 

 
1.1  Συµπαγές Ξύλο 

 
Η χρησιµοποιούµενη ξυλεία (µαλακή και σκληρή) θα είναι επιλεγµένη και ελεύθερη από µαλακά 
µέρη, σχισίµατα, σκεβρώµατα, ανώµαλα νερά, λεκέδες, έντοµα, σαπίσµατα, θήλακες ρητίνης, 
νεκρούς και σκληρούς ρόζους. 
Υγιείς, στερεοί ρόζοι επιτρέπονται εφ' όσον δεν ξεπερνούν το 1/4 του φάρδους της διατοµής και 
έχουν διάµετρο µικρότερη των 7mm στα εµφανή µέρη της κατασκευής και των l2mm στα αφανή 
µέρη. 
Σε είδη ξυλείας µε εµφανές εγκάρδιο ξύλο δεν θα επιτρέπεται η χρήση σόµφου ξύλου. 

 
1.2   Φύλλα Καπλαµά 

 
Τα χρησιµοποιούµενα φύλλα καπλαµά θα είναι άριστης ποιότητας χωρίς σχισίµατα, χαλαρά µέρη 
και ελαττώµατα. Το πάχος των φύλλων θα είναι σύµφωνα µε το DIN 4079. 
∆εν επιτρέπονται τρύπες ρόζων. 
Τα φύλλα καπλαµά που επενδύουν τις επιφάνειες των επίπλων ιδιαίτερα δε τις εµφανείς, θα είναι 
επίπεδα και το πάχος τους θα είναι όσο απαιτείται ώστε να αποφεύγεται ο κίνδυνος ρηγµάτωσης. 

 
1.3   Τεχνητή Ξυλεία 
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Τα χρησιµοποιούµενα φύλλα τεχνητής ξυλείας θα καλύπτουν τις απαιτήσεις σε περιεκτικότητα 
φορµαλδεΰδης του Ευρωπαϊκού Προτύπου, ΕΝ 120. 

 
1.3.1  Αντικολλητή ξυλεία (Κόντρα Πλακέ Θαλάσσης) 
 

Οι στρώσεις της κόλλας θα είναι ισοπαχείς και θα εξασφαλίζουν πλήρη και στερεά συγκόλληση 
του τελικού προϊόντος. 
Το πάχος και η ποιότητα καθορίζονται ανάλογα µε την χρήση του ως φέρον ή µη στοιχείο του 
επίπλου. 
Θα καλύπτονται οι απαιτήσεις του DIN 687005, Μέρος 2. 
Όλες οι ενώσεις θα εφαρµόζουν απόλυτα. Περιορισµένη χρήση µικρών παρεµβληµάτων και 
µικρού µεγέθους ρόζοι είναι αποδεκτοί. Οπές ρόζων ή άλλα ελαττώµατα, δεν είναι αποδεκτά. 

 
1.3.2   Πηχοσανίδες (Πλακάζ) 
 

Τα φύλλα πλακάζ θα είναι επίπεδα χωρίς εσοχές ή προεξοχές, και η επιφάνεια θα είναι χωρίς 
ελαττώµατα, αποκολλήσεις ή εµφανείς ενώσεις στα περιθώρια. 
Θα καλύπτονται οι απαιτήσεις του DIN 68705, Μέρος 2. 
Τα εσωτερικά πηχάκια θα είναι από έλατο, πεύκο, αφρικάνικο µαόνι, φιλύρα ή λεύκα και δεν 
θα έχουν κενά, οπές και µεγάλους ή χαλαρούς ρόζους. 
Ο καπλαµάς επένδυσης θα είναι από αφρικάνικο µαόνι οκουµέ ή ανάλογο, πάχους περίπου 
2mm, χωρίς ρόζους, οπές ή διαγώνια νερά µε µηδενικούς αρµούς. 

 
1.3 .3   Μοριοσανίδες 
 

Οι µοριοσανίδες θα πληρούν τις απαιτήσεις του DIN 68761 (Μέρος 1 οg4) ή BS 5669 (τύπος 
1), που αφορούν τις αντοχές σε κάµψη, εφελκυσµό κατά µήκος διόγκωση και ακρίβεια 
διαστάσεων . 
Ακάλυπτες επιφάνειες µοριοσανίδων σε οποιαδήποτε µέρη των επίπλων δεν επιτρέπονται. 
Το ελάχιστο πάχος των µοριοσανίδων για ράφια, ερµάρια, επιφάνειες εργασίας κλπ., 
καθορίζονται ανάλογα µε την απαιτούµενη σε κάθε περίπτωση αντοχή και ακαµψία. 

 
1.3.4   Ινοσανίδες (MDF) 
 

Τα χρησιµοποιούµενα φύλλα ινοσανίδων θα είναι αµερικάνικης προέλευσης, πάχους αναλόγου 
µε την κάθε περίπτωση, οµοιογενή, ισόπαχα χωρίς στρεβλώσεις (πέτσικα). 

 
 
1.4 Συνδετικά υλικά ξύλινα 
 
1.4.1   Καβίλιες επίπεδες (λαµέλες) 
 

Θα είναι από κόντρα πλακέ ή µασίφ ξύλο πάχους τουλάχιστον 4 χλστ. σε σχήµα οβάλ ή 
ορθογωνικό. 

 
1.4.2    Καβίλιες κυλινδρικές 
 

Από ηµίσκληρο ξύλο µε ραβδωτή κατά µήκος επιφάνεια και σταθερή διατοµή 6-10 χλστ. και 
µήκος ίσο τουλάχιστον µε το διπλάσιο του πάχους των συνδεόµενων ξύλινων τεµαχίων. 

 
2. Υλικά συγκόλλησης (κόλλες) 
 

Θα επιλέγονται ανάλογα µε τα συγκολλούµενα υλικά, τις καταπονήσεις κατά τη χρήση των 
επίπλων και δεν θα προσβάλλουν χηµικά τις συγκολλούµενες επιφάνειες. Θα εφαρµόζονται 



 

 

σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή τους και τυχόν υπερχειλίσεις κατά το πρεσάρισµα 
θα αφαιρούνται αµέσως µε τη χρήση κατάλληλου διαλύτη, ώστε οι επιφάνειες των 
συγκολλούµενων στοιχείων να είναι καθαρές. 
Μετά την ξήρανση της χρησιµοποιούµενης κόλλας, τυχόν εµφανή σηµεία της δεν θα 
δηµιουργούν χρωµατικές αντιθέσεις µε τα χρώµατα των συγκολλούµενων επιφανειών. 

 
3. Υλικά επικαλύψεων 
 
3.1 Βερνίκια - Λάκες 
 

Θα παρουσιάζουν καλή πρόσφυση και δεν θα δηµιουργούν φυσαλίδες. Θα έχουν άριστη 
αντοχή στο φως. 
Η επιλογή των κατάλληλων, κατά περίπτωση, υλικών θα γίνεται σύµφωνα µε τις καταπονήσεις 
κατά την χρήση και τις απαιτήσεις αντοχών σε φθορά (βλ. παράρτηµα προδιαγραφών υλικών 
και εργασιών). 

 
Πεδίο εφαρµογής 
Επιφάνειες φυσικής ή τεχνητής ξυλείας. 
Προετοιµασία επιφάνειας 
 
Τα υλικά χρησιµοποιούνται σε απόλυτα λειασµένες, καθαρές και στεγνές επιφάνειες, χωρίς 
ελαττώµατα και χαλαρά µέρη. 
Οι επιφάνειες της φυσικής ξυλείας ή του καπλαµά, αν απαιτείται, χρωµατίζονται προηγουµένως 
στην επιθυµητή απόχρωση ξύλου ή (η ανοιχτόχρωµη ξυλεία και καπλαµάς) µε χρώµα 
διαλυτικού (ανιλίνης), στο επιθυµητό χρώµα. 

 
Εφαρµογή υλικού 
Η εφαρµογή του υλικού γίνεται σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή του ώστε να 
επιτυγχάνονται οι απαιτούµενες µηχανικές, χηµικές κλπ. αντοχές. 
 
Ιδιότητες: 
Άριστη εµφάνιση και οµοιοχρωµία. Επιφάνεια λεία, σατινέ, µη απορροφητική. Πολύ καλές 
χηµικές και µηχανικές ιδιότητες και αντοχή στο φως. 
Ακαυστότητα (υψηλή θερµοκρασία ανάφλεξης και καθυστέρηση µετάδοσης φλόγας). 
Ανθεκτικό σε µακροχρόνια χρήση συνήθων απορρυπαντικών. 
 
Τεχνικά Χαρακτηριστικά: 

 
Επιφάνειες εργασίας, εκτεθειµένες επιφάνειες, ράφια 
 
Αντοχή σε: 
Νερό (ISO 4211) : 24 ώρες 
Λίπη   : 24 ώρες + 
Χαρακιές  : Χαρακιά 8Ν 
Αιθυλική Αλκοόλη : 3Ν 
Καφές   : 6 ώρες 
Θερµότης (ξηρή) : 85 C 
Ακετόνες  : 2 min 
 
 
Επιφάνειες εµφανείς λιγότερο εκτεθειµένες 
 
Αντοχή σε: 
Νερό    : 6 ώρες 
Λίπη   : 25 ώρες + 
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Λίπη/Χαρακιές : Χαρακιά 8Ν 
 

 
 
3.2 Φύλλα συνθετικά 
 

Τα χρησιµοποιούµενα συνθετικά φύλλα θα έχουν επιφάνεια λεία, ηµίστιλπνη, (σατινέ) χωρίς 
διακυµάνσεις πάχους και απόχρωσης. 

 
3.2.1  Φαινοπλαστικά φύλλα (συµπαγή) 

 
Αυτοφερόµενα συµπαγή φύλλα σε πάχος ανάλογο µε τις απαιτούµενες, κατά περίπτωση 
αντοχές και δύο εµφανείς επιφάνειες. 

 
Περιγραφή 
 
Φαινοπλαστικά, συµπαγή φύλλα, ≥10mm, έγχρωµα, σατινέ, που το εσωτερικό τους 
αποτελείται από επάλληλα φύλλα εµποτισµένα µε φαινολικές ρητίνες, ενώ το τελείωµα της 
επιφάνειας κατασκευάζεται από διακοσµητικά φύλλα εµποτισµένα µε συνθετικές ρητίνες 
(µελαµίνη). Τα φύλλα έχουν δύο (2) διακοσµητικές όψεις (εγγυηµένη η µία καλή όψη). 
 
Ιδιότητες 
 
- Είναι αυτοφερόµενο. 
- Υψηλή αντοχή σε κρούσεις. 
- Υψηλή αντίσταση στο νερό και στον ατµό. 
- Αντοχή στην φωτιά (CLASS 1). 
- Ειδικές απαιτήσεις υγιεινής. 
- Απλή και γρήγορη εγκατάσταση. 
- Υψηλή αντοχή σε χηµικά. 
- Υψηλή αντοχή σε οργανικούς διαλύτες. 
- ∆εν εκπέµπει φορµαλδεΰδη. 
 
Καθαρισµός και Συντήρηση 
 
Τα φαινοπλαστικά φύλλα δεν είναι εύθραυστα και δεν απαιτούν ειδική συντήρηση: 
 
1. Φύλλα που είναι λίγο λεκιασµένα καθαρίζονται µε ένα µαλακό, υγρό πανί. 
2. Πιο δύσκολοι λεκέδες αφαιρούνται µε απορρυπαντικά κοινά του εµπορίου που δεν περιέ-

χουν λειαντικά συστατικά. 
3. Επίµονοι λεκέδες όπως µελάνι, στυλό, κραγιόν κλπ. µπορούν να αφαιρεθούν µε οργανικούς 

διαλύτες όπως οινόπνευµα, ακετόνη κλπ. 
4. ∆εν απαιτείται και δεν συνιστάται η χρήση κήρου και άλλων γυαλιστικών υλικών. 

 
3.2.1α  Τεχνικά Χαρακτηριστικά 
 
 
ΕΙ∆ΟΣ ∆ΟΚΙΜΑΣΙΑΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 

Ανοχές ΙSΟ 4586 % ±5% 
Πυκνότης  kg/mc 1.430 
Θερµική αγωγιµότης DIN 52612 W/m0 k 0.25 
Μεταβολή διαστ. (στους 20 
°C) µε µεταβλητή υγρασία 

ISO 4586 % ≤0.1 
≤0.2 



 

 

Αντίσταση στο βραστό νερό 
(2 ώρες σε 100 °C) 

 % ≤2 

Αντίσταση στο νερό  % <1 
Αντοχή στην τριβή ΙSΟ 4586 Αριθµ. Περιστρ. 400 
Αντοχή στις χρώσεις ΙSΟ 4586  Όχι ορατές 

αλλοιώσεις 
Αντοχή στην καύτρα 
τσιγάρου 

ΙSΟ 4586  ∆εν καίγεται  

Αντοχή στο φως ΙSΟ 4586 B1ue Wool Sca1e ≥6 
Εφελκυστική αντοχή ΙSΟ R527 N/mm2 L>100 

T>70 
Αντοχή σε κάµψη ISOR178 N/mm2 L>100 

T>80 
Μέτρο ελαστικότητας 
σε κάµψη  

ΙSΟ R178 N/mm2 L>10.000 
T>8.000 

Θλιπτική αντοχή SIN 53454 N/mm2 >200 
Σκληρότητα κατά Rοckwell ASTM D785 HRE ≥78 
Συντελεστής διαστολής ASTM D696 0C-1 2 x 10-5 
Κατάταξη αντοχής πυρός DIN 4102 (part 1)  B1 
 
3.2.2  Φαινοπλαστικά Φύλλα (τύπου Fοrmica) 
 

Χρησιµοποιούνται ως υλικό επένδυσης επιφανειών και σόκορων πλακών τεχνητής ξυλείας. 
Το πάχος θα είναι ≥0,8mm. 
Οι αφανείς επιφάνειες των πλακών θα επενδύονται µε κατάλληλου πάχους φαινοπλαστικά 
φύλλα, για εξισορρόπηση των επιφανειακών τάσεων. 
Η συγκόλληση - πρόσφυση στις πλάκες θα είναι απόλυτη, η δε επιφάνεια θα είναι χωρίς 
ελαττώµατα, φουσκώµατα κλπ. 
Η ποιότητα των φαινοπλαστικών φύλλων θα ικανοποιεί τις απαιτήσεις αντοχών σε φθορά. 

 
3.2.3. Συνθετικές Ρητίνες (Μελαµίνη) 
 

Χρησιµοποιούνται ως υλικό επικάλυψης φύλλων µοριοσανίδων και θα πρέπει να ικανοποιούν 
τις απαιτήσεις αντοχών σε φθορά. 

 
 
3.2.3α Τεχνικά Χαρακτηριστικά - Υαλοενισχυµένες πολυεστερικές ρητίνες 
    
   
 ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ 30% ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΙΝΕΣ ΥΑΛΟΥ 
 ASTM ISO DIN  ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΒΡΑ∆ΥΦΛΕΓΕΣ 
 
ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΚΦΕΛΚΥΣΤΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ 
ΣΤΗ ΘΡΑΥΣΗ 

D638 528 53455 MPa   

-40 0C     190 170 
23 0C     150 135 
95 0C     88 82 
150 0C     57 60 
ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ ΣΤΗ ΘΡΑΥΣΗ D638 528 53455 %   
-40 0C     2,0 1,8 
23 0C     2,5 2,2 
95 0C     3,5 3,5 
150 0C     3,7 4,0 
ΚΡΟΥΣΤΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ D256 --- --- J/m   
-40 0C     100 90 
23 0C     110 100 
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ΘΕΡΜΙΚΕΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ 
ΣΗΜΕΙΟ ΤΗΞΕΩΣ D34l8 3146 --- °C 225 225 
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ 
ΚΑΜΠΤΙΚΟ ΦΟΡΤΙΟ  
1,8 MPa 

D648 75 53461 °C 208 210 

 
∆ΙΑΦΟΡΑ 
 

      

ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ D790 1183 53479 g/cm 1,52 1,68 
 

ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑ ROCKWELL D785 2039/2 --- --- Μ92  
R121 

Μ88  
R119 

 
4. Περιθώρια ( σόκορα) 
 

Όλες οι ακµές, γωνίες και σόκορα θα είναι κατάλληλα διαµορφωµένες και προστατευµένες ώστε 
να: 
α.  αντέχουν σε κρούσεις και φθορά. 
β. προστατεύουν τα αφανή υλικά από ανεπιθύµητες προσβολές (π.χ. υγρασία, απορρυπαντικά, 

απολυµαντικά κλπ.). 
γ. επιτυγχάνεται εργονοµική µορφή 
δ. είναι τα είδη ασφαλή για τους χρήστες 

 
Τα χρησιµοποιούµενα υλικά ποικίλουν ανάλογα µε τα υλικά κατασκευής, επένδυσης επικάλυψης 
των επιφανειών και µε την θέση τους στο έπιπλο (εµφανή, αφανή εκτεθειµένα ή µη, προσιτά 
στους χρήστες ή µη). 
Η συναρµογή των περιθωρίων µεταξύ τους (αποτµήσεις, γωνίες κ.λ.π) καθώς και µε τα λοιπά σε 
επαφή υλικά θα είναι άριστη. 
∆εν επιτρέπονται ξεφτίσµατα, γρέζια, προεξοχές και ξεχειλίσµατα υλικών συγκόλλησης. Τα υλικά 
στερέωσης θα είναι αφανή. 
Οι προσιτές ακµές θα είναι στρογγυλεµένες µε ακτίνα καµπυλότητας τουλάχιστον 3mm. 

 
4.l.  Περιθώριο Μελαµίνης 
 

Θερµοκολληµένη ταινία στα αφανή σόκορα των µοριοσανίδων που επενδύονται µε µελαµίνη 
πλάτους όσο το πάχος της επενδεδυµένης µοριοσανίδας και πάχους ≥0,4mm. 

 
4.2. Περιθώρια Φαινοπλαστικού Φύλλου 
 

α.  Ταινία επικολλούµενη στα εγκάρσια και στα αφανή σόκορα, φύλλων τεχνητής ξυλείας που 
επενδύονται µε φαινοπλαστικά φύλλα, πλάτους όσο και το πάχος του φύλλου τεχνητής 
ξυλείας και πάχους ≥8mm. 

 
β. Στις διαµήκεις ακµές θυρόφυλλων και επιφανειών εργασίας, το φαινοπλαστικό φύλλο 

επένδυσης της επιφάνειας, πάχους τουλάχιστον 0,8mm, προεκτείνεται καλύπτοντας και το 
σόκορο µε ακτίνα καµπυλότητας ≥0,6mm ή και ειδική εργονοµική διατοµή. 

 
 
4.3. Περιθώρια από διατοµές συνθετικού υλικού 
 

α. ∆ιατοµή από PVC ελάχιστου πάχους 0,6mm στα εµφανή µε εκτιθέµενα σόκορα των 
πλακών τεχνητής ξυλείας, που επενδύονται µε µελαµίνη ή φαινοπλαστικά φύλλα. 

β.1. ∆ιατοµή από ΑΒS ελαχίστου πάχους 2mm ή 
β.2. ∆ιατοµή από PVC ελάχιστου πάχους 3mm και πλάτους όσο η πλάκα µε στρογγυλεµένες 

ακµές ακτίνας καµπυλότητας >0,8mm. 
γ. Εργονοµική διατοµή από PVC ελάχιστου πάχους 9mm και πλάτους όσο η πλάκα µε 



 

 

στρογγυλεµένες ακµές και ελάχιστη ακτίνα καµπυλότητας άνω 9mm. Προβλέπεται στα 
διαµήκη σόκορα των επιφανειών εργασίας ορισµένων τύπων γραφείων. 

δ. ∆ιατοµή από µορφοποιηµένο ενισχυµένο πολυαµίδιο (ΡΑ) ελάχιστου πάχους 5mm και 
πλάτους µεγαλύτερου από την πλάκα, για δηµιουργία περιµετρικά χείλους 
συγκράτησης σκευών και υγρών που τυχόν θα χυθούν στην επιφάνεια. 

 
 
4.4 Περιθώρια από φυσική ή τεχνητή ξυλεία 
 

Χρησιµοποιείται σε πλάκες τεχνητής ξυλείας που επενδύονται µε καπλαµά και βερνικώνονται. 
Ελάχιστο πάχος 5mm στρογγυλεµένες ακµές, πλάτος όσο το συνολικό πάχος της επενδυµένης 
πλάκας και τελείωµα από βερνίκι διαφανές. 
Kατασκευάζεται από: 
α. Φυσική ξυλεία ή 
β. ∆ύο συγγολληµένα φύλλα καπλαµά (ελαχίστου πάχους 2,5mm έκαστο ). 
Του αυτού είδους µε τον καπλαµά που επενδύει την επιφάνεια της πλάκας, και σύµφωνα µε τις 
προδιαγραφές των παραγράφων 1.1. και 1.2. του παρόντος. 

 
 
5. Εργασία 
 
5.l. Υγρασία - Περιεκτικότητα 
 

Η περιεκτικότητα της φυσικής και τεχνητής ξυλείας σε υγρασία κατά την κατεργασία και 
αποθήκευση, θα είναι 8% + 2%. Συγκολλούµενα µέρη θα έχουν το ίδιο ποσοστό υγρασίας. 
'Ολα τα ξύλινα συνδετικά υλικά πριν την εφαρµογή τους θα αποξηραίνονται µε κατάλληλο 
ψήσιµο σε φούρνο. 

 
 
5.2. Επεξεργασία 

 
Η ξυλεία θα υποστεί όλη την απαραίτητη επεξεργασία: γωνίασµα, ξεχόντρισµα, πλάνισµα, κλπ. 
µε τα κατάλληλα µηχανήµατα ώστε να επιτυγχάνονται ξυλοσυνδέσεις απόλυτης επαφής και 
ακρίβειας χωρίς στρεβλώσεις ή άλλες παραµορφώσεις. 
Μεγάλες ξύλινες διατοµές θα κατασκευάζονται σύνθετες από µικρότερα ξύλα συγκολληµένα 
µεταξύ τους µε τόρµους και εντορµίες ή άλλο σύστηµα (FINGER JΟΙΝΤS). 

'Ολοι οι αρµοί θα είναι ίσοι και θα εφαρµόζουν απόλυτα. Σφηνώµατα, γεµίσµατα και 
παραµορφώσεις δεν θα γίνονται δεκτές. 
'Ολες οι βίδες και λοιπά µεταλλικά στοιχεία ( φυράµια, κλπ.) θα είναι χωνευτά και αφανή. 
Οι κόλλες θα επαλείφονται οµοιόµορφα και οι επιφάνειες θα παρουσιάζονται επίπεδες. 
Ξεχειλίσµατα, νερά, ανωµαλίες και κυµατισµοί δεν θα γίνονται δεκτοί. Η λειτουργίa των ίδιων 
των κατασκευαστών αλλά και των διαφόρων µερών τους (συρτάρια, φύλλα, κλπ.) θα είναι 
ευχερής και αθόρυβη. 
Οι εγκοπές για τα εξαρτήµατα στερέωσης και λειτουργίας δεν θα έχουν σκλήθρες, σπασίµατα, 
ανωµαλίες ή άλλα ελαττώµατα και τα εξαρτήµατα θα εφαρµόζουν απόλυτα. 
Η τοποθέτηση και στήριξη των ξύλινων κατασκευών θα γίνει µε ακρίβεια ώστε να µην 
δηµιουργηθούν µόνιµες παραµορφώσεις, άνισοι αρµοί κλπ. Θα εξασφαλίζουν την απαιτούµενη 
στερεότητα και αντοχή στην χρήση και θα στεγανώνουν πλήρως µε τα κατάλληλα υλικά ώστε 
να ανταποκρίνονται στις συνθήκες καθαριότητας και ασηψίας που επιβάλλει η χρήση του κάθε 
χώρου. 
Οι παρουσιαζόµενες τελικές επιφάνειες θα είναι λείες και τελείως κατεργασµένες χωρίς το 
παραµικρό ελάττωµα. 
'Ολα τα εξαρτήµατα λειτουργίας, χειρισµού, προστασίας κλπ. των κατασκευών αυτών θα είναι 
αφαιρετά και αντικαταστάσιµα επί τόπου µε την χρήση απλών εργαλείων (π.χ. βιδωτά και όχι 
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κολλητά) στον µικρότερο δυνατό χρόνο και χωρίς ζηµιές της υπόλοιπης κατασκευής. 
 
 
5.3 Λείανση 
 

'Ολα τα εµφανή µέρη θα είναι λειασµένα ώστε να µην υπάρχουν σκλήθρες, σηµάδια κοπής ή 
άλλα ελαττώµατα. 
Η τελική λείανση θα γίνεται µε γυαλόχαρτο, ανάλογο µε το είδος ξυλείας χωρίς να µένουν ίχνη 
όταν γίνεται κάθετα στα νερά του ξύλου. 

Οι µη στρογγυλεµένες ακµές θα λειαίνονται ώστε να µην είναι αιχµηρές. 
Τα λιγότερο εµφανή ή τα αφανή µέρη θα λειανθούν επίσης ώστε να είναι λεία και καθαρά, 
χωρίς αυτοκόλλητες ταινίες, σηµάδια µολυβιών, σκλήθρες, προεξοχές και άλλα ελαττώµατα. 
Στα πλαίσια ή στοιχεία που ταπετσάρονται όλες οι ακµές που έρχονται σε επαφή µε τα υλικά 
ταπετσαρίας θα είναι κατάλληλα στρογγυλεµένες ή φαλτσοκοµµένες, ώστε τα υφάσµατα και 
υλικά ταπετσαρίας να µην φθείρονται. 

 
 
Β. ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΑ 
 
Στο κεφαλαίο αυτό περιγράφονται τα υλικά και οι εργασίες που αφορούν σκελετούς εµφανείς και 
αφανείς, πετάσµατα πληρώσεως, επιφάνειες εργασίας ή ράφια που κατασκευάζονται από χάλυβα 
ανοξείδωτο ή µη. Τα εξαρτήµατα στερέωσης και λειτουργίας περιγράφονται στο κεφάλαιο ∆ αυτού 
του τεύχους. 
 
1. Υλικά - Γενικά 
 

Θα χρησιµοποιηθούν ανοξείδωτα ή µη χαλυβδόφυλλα, διάτρητα ή µη, συµπαγείς και κοίλες 
διατοµές, µορφής, πάχους και διαστάσεων ανάλογα µε τις απαιτήσεις αντοχών σε καταπονήσεις και 
φθορά. 

Τα χρησιµοποιούµενα υλικά θα είναι καθαρά, χωρίς παραµορφώσεις, ατέλειες ή άλλα 
ελαττώµατα από το εκάστοτε κατάλληλο κράµα. 

 
2. Εργασία 
 

'Ολες οι εργασίες θα εκτελούνται µε την µεγαλύτερη δυνατή επιµέλεια. 
Οι συγκολλήσεις, ανεξάρτητα από τη µέθοδο, θα εξασφαλίζουν τις απαιτήσεις αντοχών , θα είναι
 συνεχείς, χωρίς πόρους, ξεχειλίσµατα, λειασµένες, χωρίς άνωµαλίες ή άλλα ελαττώµατα. 

'Ολες οι συνδέσεις διατοµών υπό γωνία, θα γίνονται κατά την διχοτόµο, είτε µε 
ηλεκτροσυγκόλληση είτε µε ειδικούς συνδέσµους. 
Ελεύθερα άκρα διατοµών θα καλύπτονται είτε µε ηλεκτροσυγκολληµένες τάπες από το ίδιο 
υλικό είτεµε ειδικές καλύπτρες, µεταλλικές ή από συνθετικό υλικό, κατάλληλα 
προσαρµοσµένες. Ορατά µατίσµατα διατοµών (τσοντάρισµα) δεν επιτρέπονται, έστω και αν έχουν εκτελεσθεί µε 
ακρίβεια. 
Προσιτά µέρη των κατασκευών, εµφανή ή αφανή δεν θα έχουν γρέζια ή αιχµηρές ακµές. 

Οι οπές κοχλιώσεων θα είναι ευθυγραµµισµένες µεταξύ τους και θα έχουν τις ελάχιστες 
απαιτούµενες ανοχές. 'Ολοι οι κοχλίες θα έχουν οµαλές επιφάνειες και θα είναι φρεζαριστοί. Οπές, 
εγκοπές και λοιπές υποδοχές για τα εξαρτήµατα στερέωσης και λειτουργίας θα κατασκευάζονται µε 
τα κατάλληλα κατά περίπτωση µηχανήµατα κοπής και διαµόρφωσης, µε την µεγαλύτερη δυνατή 
ακρίβεια, ώστε η εφαρµογή να είναι απόλυτη και η εµφάνιση άρτια. 

Μετά την τελική επεξεργασία της επιφάνειας (γαλβάνισµα, βαφή, επιχρωµίωση κλπ.) ουδεµία 
επέµβαση επιτρέπεται. 

 
 



 

 

3.  Ανοξείδωτος Χάλυβας 
 

 
Περιγραφή 
 
- Χρωµιονικελιούχους ωστενικός χάλυβας, µε µικρή περιεκτικότητα άνθρακα. 
 
Ιδιότητες / Χαρακτηριστικά 
 
− ∆εν βάφεται. 
− Ανθεκτικός στην διάβρωση. 
− Παραµαγνητικός στην ανοπτηµένη κατάσταση, ελαφρά µαγνητικός αν κατεργασθεί εν 

ψυχρώ 
− Καλή συγκολλησιµότητα. 
− Καλή αντίσταση στην περικρυσταλλική διάβρωση. 
− Χρησιµοποιείται και σε πολύ χαµηλές θερµοκρασίες. 

 
 
4. Επιχρωµίωση 
 

Πεδίο εφαρµογής: 
Eπιφάνειες και εξαρτήµατα από σίδηρο. 
 
Μέθοδος κατεργασίας: 
Προετοιµασία επιφάνειας: Λείανση - Κετσάρισµα - Βούρτσισµα - Καθαρισµός Επιορειχάλκωση 
Eπινικέλωση 
Eπιχρωµίωση - Καθαρισµός - Στέγνωµα 
 
Ιδιότητες: 
 
Άριστη εµφάνιση και οµοιογένεια  
Πολύ καλές µηχανικές ιδιότητες  
Αριστη αντοχή στην υγρασία 
 
Τεχνικά χαρακτηριστικά: 
 
Πάχος επιµετάλλευσης συνολικά έως 20 µικρά κατασκευαζόµενο σύµφωνα µε ISΟ 1456 ή 
1457 . 
 
Παρατηρήσεις: 
 
Μετά την εmχρωµίωση δεν επιτρέπεται καµµία επέµβαση στις επιφάνειες (π.χ. διανοίξεις οπών 
κοψίµατα κλπ.). 
Τα Νοσοκοµειακά Είδη που φέρουν επιχρωµιωµένα εξαρτήµατα θα δύναται να πλένονται και 
να απολυµαίνονται στον κλίβανο απολύµανσης κλινών του Νοσοκοµείου χωρίς αλλοίωση των 
ιδιοτήτων τους. 

 
 
5.  Βαφή ηλεκτροστατική φούρνου (µε πούδρα εποξειδική και πολυεστέρα) 
 

Πεδίο εφαρµογής: 
Επιφάνειες και εξαρτήµατα από σίδηρο ή αλουµίνιο. 
 
Τρόπος εφαρµογής: 
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Ηλεκτροστατικά πιστόλια βαφής, µε γεννήτρια αρνητικής πολικότητας και τάση µεταξύ 50 και 
100 KV. 
 
Προετοιµασία επιφάνειας πριν από την βαφή: 
 

Το υλικό χρησιµοποιείται σε απόλυτα καθαρές και στεγνές επιφάνειες, ώστε να επιτυγχάνεται η 
καλύτερη δυνατή πρόσφυση . 

Eπιφάνειες πολύ λιπαρές ή οξειδωµένες απαιτούν ιδιαίτερη κατεργασία όπως αµµοβολή, 
σφυρηλάτηµα κ.α. 
Για εφαρµογές σε σιδηρές επιφάνειες γίνεται απαραίτητα ηλεκτρολυτική επιψευδαργύρωση και 
ξέπλυµα µε απιονισµένο νερό. 
Για εφαρµογές σε αλουµίνιο συνίσταται χρωµάτωση ή φωσφοχρωµάτωση. 

 
Βαφή: 
 
Ηλεκτροστατική κάλυψη επιφάνειας µε πούδρα. Ψήσιµο πολυµερισµός. 
Σκλήρυνση σε φούρνο (200 °C). 
 
Ιδιότητες: 
 
Άριστη εµφάνιση και απόλυτη οµοιοχρωµία. 
Υψηλή ηλεκτροστατική απόδοση: µεγάλη διείσδυση και µικρό πάχος. 
Πολύ καλές µηχανικές ιδιότητες. 
Άριστη αντοχή στην οξείδωση. 
Υψηλή αντοχή στο «κιτρίνισµα» και σε συνθέσεις που δεν κιτρινίζουν, δεν «σβήνει» το χρώµα. 
 
Τ εχνικά χαρακτηριστικά : 
Πάχος επικάλυψης µεταξύ 45- 70 µικρόν. 
 
Μηχανικές ιδιότητες και δοκιµή αντοχής στην οξείδωση : 
 
Οι δοκιµές γίνονται σε απολιπασµένα και φωσφατωµένα τεµάχια λαµαρίνας πάχους 0,6 χλστ. 
και µε πάχος βαφής 60 µικρών. 
Σκληρότης µολυβιού  :  1Η-2Η 
Ευκαµψία (DIN 53152) : Αναλλοίωτα στα 3/l6" 
Σ ταυροειδείς χαραιαές : GTO (100%) 
(Πρόσφυση) DIN 53151) 
Ευκαµψία Erichsen  : 3-9 χλστ. (ανάλογα µε χρώµα και τύπο) 
∆οκιµή κρούσης Gardner : >10-30kg x cm (ανάλογα µε χρώµα και τύπο) 
Ψεκασµός αλατιού  : >500 'Ωρες 
(ΑSΤΜΒ 117)  
Κλωβός υγρασίας  : > 1000 'Ωρες χωρίς να επηρεασθεί. 
(DIN 50017) 
 

 
 

Υπερθέρµανση και αντοχή στο κιτρίνισµα : 
 

Βαφή υψηλής στιλπνότητας που δεν «κιτρινίζει». 
Αντοχή, χωρίς εµφανή αλλαγή χρώµατος περίπου 100 ώρες σε υψηλή θερµοκρασία (80-90 °C). 
Αντοχή σε υπερθέρµανση (180-190 °C) για τριπλάσιο χρόνο από τον χρόνο «ψησίµατος». 

 
Χηµική αντοχή: 

 



 

 

Μεγάλη αντοχή σε αραιά διαλύµµατα ανόργανων και οργανικών οξέων , καυστικής σόδας, 
αµµωνίας, αιθυλικής αλκοόλης, νάφθας, σε τρόφιµα , και σε διαλύµατα κοινών απορυπαντικών. 

Λόγω της περιεκτικότητας της σε εποξειδική ρητίνη δυνατόν να παρουσιάζει τάση κιµωλίωσης όταν 
εκτεθεί σε υπεριώδεις ακτίνες, χωρίς όµως να χάσει τις αντισκωριακές της ιδιότητες. 

 
Παρατηρήσεις: 

 
Μετά την εφαρµογή της βαφής δεν επιτρέπεται ουδεµία επέµβαση στις επιφάνειες που πιθανόν να 
καταστρέψει την συνέχειά της (π.χ. διανοίξεις οπών, κοψίµατα κλπ.). 

 

 
Γ.  ΥΛΙΚΑ ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑΣ 
 
 
1. Γενικά 
 
Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφονται τα υλικά γεµίσµατος και επένδυσης των επίπλων που 
ταπετσάρονται καθώς και η βάση στήριξης αυτών. 
 

2. Βάση Στήριξης 
 

2.1 Βάση Στήριξης ξύλινη πάχους τουλάχιστον 11χιλ. για την έδρα και 9χιλ. για την πλάτη, 
κατασκευασµένη από επάλληλα φύλλα οξυάς, συγκολληµένα υπό πίεση εν θερµώ και, όπου 
απαιτείται, κατάλληλα µορφοποιηµένα. 

 
2.2 Βάση Στήριξης από υαλοενισχυµένες πολυεστερικές ρητίνες 

 
Κατασκευάζεται ως ενιαίο κέλυφος (έδρα-πλάτη) ή σε ανεξάρτητη κελύφη για την έδρα 
και την πλάτη.  
 
 
 

2.2α Τεχνικά Χαρακτηριστικά 
 
 
 ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ 30% ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΙΝΕΣ ΥΑΛΟΥ 

 ASTM ISO DIN  ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΒΡΑ∆ΥΦΛΕΓΕΣ 

 
ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΚΦΕΛΚΥΣΤΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ 
ΣΤΗ ΘΡΑΥΣΗ 

D638 527 53455 MPa   

-40 0C     190 170 
23 0C     150 135 
95 0C     88 82 
150 0C     57 60 
ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ ΣΤΗ 
ΘΡΑΥΣΗ 

D638 527 53455 %   

-40 0C     2,0 1,8 
23 0C     2,5 2,2 
95 0C     3,5 3,5 
150 0C     3,7 4,0 
ΚΡΟΥΣΤΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ D256 --- --- J/m   
-40 0C     100 90 
23 0C     110 100 
ΘΕΡΜΙΚΕΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ       
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ΣΗΜΕΙΟ ΤΗΞΕΩΣ D34l8 3146 --- °C 225 225 
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΤΩ 
ΑΠΟ ΚΑΜΠΤΙΚΟ ΦΟΡΤΙΟ 
1,8 MPa 

D648 75 53461 °C 208 210 

∆ΙΑΦΟΡΑ       
ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ D790 1183 53479 g/cm3 1,52 1,68 
ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑ 
ROCKWELL 

D785 2039/2 --- --- Μ92  
R121 

Μ88  
R119 

 
 
2.3. Βάση στήριξης από ξύλο και υαλοενισχυµένες πολυεστερικές ρητίνες 
 

Κατασκευάζεται σε δύο ανεξάρτητα κελύφη ως εξής: 

Πλάτη (ως παραγρ. 2.1.) και Έδρα (ως παραγρ. 2.2.), µε εξωτερικό κάλλυµα από ΑΒS ή ΑΒS 
επενδεδυµένο µε δερµατίνη. 

 

 

3. Υλικά γεµίσµατος 
 
Το κύpιο χρησιµοποιούµενο υλικό γεµίσµατος των επίπλων που ταπετσάρονται είναι η µαλακή 
διογκωµένη πολυουρεθάνη, σε διάφορες πυκνότητες και πάχη κατά πεpίπτωση, όπως αναλυτικά 
περιγράφεται παρακάτω: 
 
3.1. Καθίσµατα µε ανεξάρτητη έδρα και πλάτη 
 

Χρησιµοποιείται µαλακή διογκωµένη πολυουρεθάνη: 

Πάχους τουλάχιστον 30,50mm ή 65mm (όπως περιγράφεται ανάλογα στις Ειδικές Τεχνικές 
Περιγραφές) και πυκνότητας 30Κg/m3 για την πλάτη και 40kg/m3 για την έδρα. 

Στις περιπτώσεις όπου χρησιµοποιούνται πάχη 50 ή 65mm, ενισχύονται µε ενσωµατωµένο 
συρµάτινο πλέγµα από βέργες διαµέτρου τουλάχιστον 5mm και βρόγχου τουλάχιστον 20mm. 

 
3.2. Καθίσµατα µε ενιαία έδρα και πλάτη 
 

Χρησιµοποιείται µαλακή διογκωµένη πολυουρεθάνη και διαµορφώνεται µαξιλάρι ενιαίο, χυτό, 
ανατοµικής µορφής πάχους τουλάχιστον 50 ή 60mm (όπως περιγράφεται ανάλογα στις Ειδικές 
Τεχνικές Περιγραφές) και πυκνότητας 30-40 kg/m3. 

Ενισχύεται µε ενσωµατωµένο συρµάτινο πλέγµα από βέργες διαµέτρου τουλάχιστον 5mm και 
βρόγχου τουλάχιστον 20mm. 

 
 
4. Υλικά επένδυσης και ύφασµα ταπετσαρίας 
 
Τα χρησιµοποιούµενα, σύµφωνα µε τις ειδικές περιγραφές των ειδών, υλικά επένδυσης των επίπλων 
που ταπετσάρονται είναι: 
 
α. Ύφασµα σύµµεικτο (60% βισκόζη - 40% µαλλί) δύσφλεκτο 
 

Ιδιότητες: 
Ύφασµα µονόχρωµο, υψηλής αντοχής στην τριβή, δύσφλεκτο. 
 

Σύνθεση: 
60% βισκόζη, 40% µαλλί. 



 

 

 
Βάρος: 
Μεγαλύτερο των 400gr/m2. 

 
Τεχνικά χαρακτηριστικά: 
 

Τεστ τριβής κατά MARΤINDALΕ  : > 30.000 κύκλους 
Αντοχή χρώµατος στο φως  : 5[BS 1006 (1978) - ΙSΟ 105- Β02] 
Αντοχή χρώµατος σε τριβή   : Υγρό: 4+, Στενό 4+ [BS 1006 (1978)] 
Αντοχή ραφής    : ≤5χλστ. [BS 3320 (1970)]           
Αναφλεξιµότητα   : ΕΛΟΤ 1303 
 
Κοπή - Ράψιµο: 
Το ύφασµα θα κόβεται σύµφωνα µε τα σχέδια (πατρόν) του κάθε επιπλου και παράλληλα µε 
την ύφανση, µονοκόµµατο, χωρίς τσόντες. 
'Ολες οι ραφές θα είναι ίσες και οµαλές χωρίς πτυχώσεις. 
Το µέγεθος της "βελονιάς" θα είναι κατάλληλο για την ποιότητα του υφάσµατος. 
Στις κοµµένες παρειές του υφάσµατος οι κλωστές θα στερεώνονται µε κόλλα ή θα 
καρικώνονται (σε ύφασµα µε αραιή ύφανση). 
∆εν επιτρέπεται για το ράψιµο ή χρήση κλωστής από100% νάιλον (πολυαµίδιο). 
 
Τρόπος στερέωσης: 
Τα υφάσµατα θα τοποθετούνται ίσια, παράλληλα µε την ύφανση και θα στερεώνονται 
σταθερά και καλά τεντωµένα στα στοιχεία του σκελετού του επίπλου, µε καρφωτικούς 
συνδετήρες ή άλλο κατάλληλο σύστηµα. 
∆εν επιτρέπεται να περισσεύουν κλωστές ή να υπάρχουν εκτεθειµένες κοµµένες παρειές του 
υφάσµατος. 
 

Αν χρησιµοποιηθούν κόλλες, αυτές θα πληρούν τις αντίστοιχες προδιαγραφές.  
∆εν επιτρέπεται κάτω από το ύφασµα να "διαγράφονται" τα στοιχεία ή ενισχύσεις του σκελετού 
(π.χ. ελάσµατα). 

 
 
β. ∆ερµατίνη ( συνθετικό δέρµα), άριστης ποιότητας, ISO 6940: 1984 (επιφανειακή ανάφλεξη) 
 
γ. ∆έρµα (φυσικό) υψηλής αντοχής (20.000 τσακίσεις χωρίς να παρουσιάζει εµφανείς αλλοιώσεις 

- DΙΝ 53340). 
 
Για τον τρόπο κοπής και ραφής των υλικών των παραγράφων β και γ ισχύουν οι προδιαγραφές του 
υλικού της παραγράφου α. 
 
 

∆. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΚΑI ΛΕΙΤΟΥΡΓIΑΣ 
 
1. Γενικά 
 
'Ολα τα  µεταλλικά εξαρτήµατα στερέωσης και λειτουργίας θα έχουν  υποστεί κατάλληλη 
επεξεργασία, ώστε να µην οξειδώνονται (ανοξείδωτα, επιχρωµιωµένα, επικασσιτερωµένα ή 
γαλβανισµένα κατά περίπτωση). Ειδικότερα: 

Φυράµια, εξαρτήµατα σύνδεσης και στερέωσης, µηχανισµοί µανδάλωσης, κλπ. θα είναι αφανείς και θα 
έχουν µέγεθος ανάλογο µε το βάρος των στοιχείων που θα τοποθετηθούν και σύµφωνα µε τους 
πίνακες του κατασκευαστή τους. Μεντεσέδες, µηχανισµοί κύλισης, ανάρτησης, τροχοί κλπ. θα έχουν 
µέγεθος ανάλογο µε το στοιχείο που θα τοποθετηθούν και σύµφωνα µε τους πίνακες του 
κατασκευαστή τους. Μη οξειδούµενοι, αυτολιπαινόµενοι ή λιπαινόµενοι χωρίς να χρειάζεται 
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αποσυναρµολόγησή τους, αντικαταστάσιµοι µε την µεγαλύτερη δυνατή ευκολία και απλά συνήθη 
εργαλεία χωρίς άλλη επέµβαση στην κατασκευή, µε αφαιρούµενους άξονες, ένσφαιρους τριβείς κλπ. 
Θα είναι γενικά ανθεκτικοί, αξιόπιστοι, εύκολοι στον χειρισµό, αθόρυβοι και γενικά κατάλληλοι για την 
προβλεπόµενη χρήση. 
Κλειδαριές, κύλινδροι κλειδαριών, θα είναι άριστης ποιότητας, ασφαλείας, χωνευτού τύπου, µη 
οξειδούµενοι, αξιόπιστοι, εύκολοι στον χειρισµό και θα ανταποκρίνονται στο γενικό σύστηµα κλειδιών. 
Θα παραδοθούν από 2 κλειδιά για κάθε κύλινδρο µε µεταλλικές ετικέτες που θα φέρουν εγχάρακτο 
τον κωδικό αριθµό του θυρόφυλλσυ στο οποίο ανήκουν, καθώς και πλήρης κατάλογος κλειδιών, ειδών 
και χώρων. 
 
 
2. Περιγραφή Εξαρτηµάτων κατά οµάδες ειδών ή στοιχεία των ειδών εξοπλισµού 
 
Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφονται τα εξαρτήµατα τα οποία χρησιµοποιούνται γενικά και αφορούν 
οµάδες ειδών. 
Ειδικά εξαρτήµατα στερέωσης ή και λειτουργίας περιγράφονται στην ειδική περιγραφή του κάθε 
είδους. 
 
2.1 Ερµάρια Ντουλάπες, Βιβλιοθήκες 
 

2.1.1 Θυρόφυλλα Ξύλινα ή Μεταλλικά 
 

 Κάθε θυρόφυλλο φέρει: 
α. Μεντεσέδες αθόρυβους µεταλλικούς, χωνευτούς, ρυθµιζόµενους σε τρεις κατευθύνσεις, 

ανοίγµατος τουλάχιστον 950 και µε ενσωµατωµένο ελατήριο αυτόµατου κλεισίµατος από 
γωνία 130. 
- Θυρόφυλλα έως 90cm ύψος: 2 µεντεσέδες. 
- Θυρόφυλλα πάνω από 90cm ύψος: 3 µεντεσέδες. 

 
β. Κλειδαριά ασφαλείας 

- Απλή, ένα τεµάχιο σε ερµάρια (µονόφυλλα και δίφυλλα) µε µικρό ύψος (έως 90cm). 
- Με σπανιολέτα, ένα τεµάχιο / θυρόφυλλο σε ερµάρια (µονόφυλλα και δίφυλλα) µε 

µεγάλο ύψος (πάνω από 90cm). 
 

γ. Χειρολαβή υψηλής αντοχής, µεταλλική (επιχρωµιωµένη ή χρωµατισµένη µε 
ηλεκτροστατική βαφή φούρνου) ή πλαστική, χωνευτή η εξωτερική, ενσωµατωµένη στην κλειδαριά 
ή µη, εύκολα καθαριζόµενη, χωρίς αιχµηρές ή επικίνδυνες προεξοχές (εξωτερικά και εσωτερικά) . 

 
δ. Ελαστική διατοµή, ένθετη, περιµετρικά της εσωτερικής όψης του φύλλου, ώστε να 
επιτυγχάνεται µαλακό και αθόρυβο κλείσιµο και προστασία του εσωτερικού του ερµαρίου από 
σκόνη. 

 
2.1.2  Στηρίγµατα κινητών ραφιών 

 
Τα πλαϊνά των ερµαρίων φέρουν διπλή σειρά υποδοχών ανά 35mm τουλάχιστον, καθ' όλο το 
ύψος. Στις υποδοχές αυτές τοποθετούνται υψηλής αντοχής, κατάλληλου µεγέθους, µεταλλικά 
στηρίγµατα που στηρίζουν και συγκρατούν τα ράφια στην θέση τους. Η αντοχή του κάθε 
στηρίγµατος θα είναι 80kg. 

 
2.1.3  Σύστηµα αρχειοθέτησης 

 
Σε όσα ερµάρια προβλέπεται, τα ράφια αντικαθίστανται από σύστηµα αρχειοθέτησης 
αναρτηµένων φακέλων Α4. Το σύστηµα αποτελείται από µεταλλικό µηχανισµό κύλισης 
τηλεσκοmκό και πλαίσιο ανάρτησης φακέλων. 



 

 

Ο τηλεσκοπικός µηχανισµός επιτρέπει την πλήρη έξοδο (100%) του πλαισίου ανάρτησης, 
λειτουργεί µε ένσφαιρους τριβείς, είναι αθόρυβος, γαλβανισµένος και ο κάθε ένας έχει αντοχή 
σε κατακόρυφο φορτίο τουλάχιστον 40kg για συνεχή χρήση. 
Το πλαίσιο ανάρτησης φακέλων και τα λοιπά µεταλλικά στοιχεία χρωµατίζονται µε 
ηλεκτροστατική βαφή φούρνου. 

 
 
2.1.4  Πέλµατα - Ρυθµιστές ύψους - Βάση (σοβατεπί) 

 
Σε κάθε γωνία της βάσης των ερµαρίων υπάρχουν πέλµατα µε ρύθµιση ύψους, ώστε να 
επιτυγχάνεται η ορθή έδραση του επίπλου και το σωστό αλφάδιασµα. 
Η ρύθµιση του ύψους θα γίνεται, µε σύνηθες κατσαβίδι, από το εσωτερικό του ερµαρίου µέσω 
οπής που βρίσκεται σε κάθε γωνία της βάσης και καλύπτεται µε πλαστικές τάπες. 
Η αντοχή του κάθε πέλµατος θα είναι 80kg. 
 
∆ιακρίνονται σε: 
 
εµφανή, καλαίσθητα, χρωµατισµένα µε ηλεκτροστατική βαφή φούρνου και η χρήση τους 
επιτρέπεται µόνο σε ερµάρια µε ύψος βάσης από τελικό δάπεδο > 15cm. 
αφανή, τα οποία καλύπτονται περιµετρικά από την πλάτη και τα πλαϊνά του ερµαρίου και στην 
πρόσθια πλευρά από βάση (σοβατεπί) που κουµπώνεται στα πέλµατα και κατασκευάζεται από 
υλικά ανάλογα του ερµαρίου. 
Παρ' όλα αυτά ερµάρια κλπ. που τοποθετούνται σε χώρους µε δάπεδο µοκέτα δεν είναι 
απαραίτητη η ύπαρξη ρυθµιστών ύψους. 

 
 
 
2.2 Συρταροθήκες - Συρτάρια 
 
2.2.1  Εσωτερικό συρταριών κατασκευάζεται σε δύο βάθη, από λαµαρίνα µαύρη, πάχους τουλάχιστον 

0,75mm, κατάλληλα κοµµένη και µορφοποιηµένη σε καλούπι, χρωµατισµένη µε ηλεκτοστατική 
βαφή φούρνου. Τα πλαϊνά των συρταριών µεγάλου βάθους φέρουν κατάλληλες εγκοπές ανά 
20mm για τοποθέτηση εγκάρσιων µεταλλικών διαχωριστικών χρωµατισµένων µε 
ηλεκτροστατική βαφή φούρνου. 

 
2.2.2 Μολυβοθήκες κατασκευάζονται από ενισχυµένο αντιστατικό µορφοποιηµένο πολυστυρένιο, µε 

κατάλληλα διαµορφωµένες θήκες για µικροαντικείµενα. 
 
2.2.3  Μηχανισµοί κύλισης συρταριών - µολυβοθηκών, µεταλλικοί τηλεσκοπικοί, αθόρυβοι, µε 

ένσφαιρους τριβείς, γαλβανισµένοι, που επιτρέπουν το πλήρες άνοιγµα του συρταριού και 
αυτόµατο κλείσιµο από απόσταση 30mm. Κάθε µηχανισµός θα έχει αντοχή σε κατακόρυφο 
φορτίο 40kg για συνεχή χρήση και θα παρέχει δυνατότητα ευχερούς αφαίρεσης του 
συρταριού. 

 
2.2.4 Συστήµατα ασφάλειας χρήστου. 'Ολες οι συρταροθήκες διαθέτουν σύστηµα "κλειδώµατος" του 

ανοίγµατος των συρταριών , ώστε να µην ανοίγουν περισσότερα του ενός κάθε φορά και να 
υπάρχει κίνδυνος τραυµατισµού του χρήστη. 
Επίσης κάθε συρτάρι έχει "stορ" που δεν του επιτρέπει να βγει κατά λάθος από την 
συρταροθήκη. 

 
2.2.5  Κλειδαριά ασφαλείας χωνευτή που µέσω χαλύβδινης µπάρας κλειδώνει όλα τα συρτάρια µαζί. 
 
2.2.6  Ελαστική ένθετη διατοµή περιµετρικά στις µετώπες (πρόσωπα) των συρταριών ώστε να 

επιτυγχάνεται µαλακό και αθόρυβο κλείσιµο και προστασία του εσωτερικού της συρταροθήκης 
από σκόνη. 
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2.2.7  Τροχοί 
 

Στην βάση κάθε συρταροθήκης βιδώνονται 4 τροχοί περιστροφικοί, διπλοί, αθόρυβοι, από 
ενισχυµένο πολυαµίδιο αντοχής τουλάχιστον 50kg ο καθένας, που δεν αφήνουν ίχνη στο 
δάπεδο. 
Οι τροχοί καλύπτονται από την πλάτη, τα πλαϊνά και στην πρόσθια όψη από φάσα υλικού 
όµοιου µε τα των πλαϊνών. 
 
 

2.3 Γραφεία - Τραπέζια κλπ. 
 
2.3.1.  Σύνδεσµοι συναρµολόγησης των διαφόρων στοιχείων των επίπλων κατασκευάζονται από το 

κατάλληλο κατά περίπτωση κράµα τα λοιπά δε σύµφωνα µε την παράγραφο ∆.1 της παρούσας 
περιγραφής. 

 
2.3.2.  Πέλµατα - Ρυθµιστές ύψους 
 

'Όλα τα γραφεία και τα τραπέζια εδράζονται σε τέσσερα τουλάχιστον, πέλµατα από συνθετικό 
υλικό (π.χ. πολυαµίδιο) υψηλής αντοχής αντιολισθητικό, που δεν σηµαδεύει το δάπεδο .Επί 
πλέον και τα τραπέζια µε τέσσερα ( 4 ) πόδια, και όλα τα γραφεία θα φέρουν, ενσωµατωµένο 
σε κάθε πέλµα. 

 
2.3.3. Η ηλεκτροδότηση της επιφάνειας εργασίας, όπου προβλέπεται γίνεται µέσω επισκέψιµων 

καναλιών ασθενών και ισχυρών ρευµάτων. 
Οι κατακόρυφες διαδροµές των καλωδίων ενσωµατώνονται στα ξύλινα πλαϊνά ή στα µεταλλικά 
πόδια του σκελετού. Οι οριζόντιες ευρίσκονται κάτω από την επιφάνεια εργασίας. 
Η έξοδος των καλωδίων γίνεται µέσω οπής στην επιφάνεια εργασίας, που καλύπτεται από τάπα 
σύµφωνα µε τις ειδικές περιγραφές των ειδών. 
Η όλη κατασκευή των καναλιών γίνεται σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς ασφαλείας 
(γείωση κλπ.) και ειδικότερα σε έπιπλα που φέρουν και µεταλλικά στοιχεία δεν θα υπάρχει 
κίνδυνος ηλεκτροπληξίας του χρήστη. 

 
 
2.4 Καθίσµατα Γραφείων - Σκαµπώ 
 
2.4.1  Βάση στήριξης 

Ασφαλείας, πεντακτινωτή, εξωτερικής διαµέτρου περίπου 640mm αποτελούµενη από: 
 

α. Κατακόρυφο χαλύβδινο σωλήνα, διατοµής τουλάχιστον 65mm και πάχους τουλάχιστον 
2,5mm. 

β.  Πέντε ακτίνες από χαλύβδινη διατοµή διαστάσεων τουλάχιστον 30x20x2mm, ενισχυµένες 
µε ισάριθµες αντηρίδες και ηλεκτροσυγκολληµένες στον κατακόρυφο σωλήνα. 

γ. Καλύπτρες από µορφοποιηµένο πολυαµίδιο, ενισχυµένο µε ίνες υάλου, που προστατεύουν 
την (επιχρωµιωµένη ή χρωµατισµένη µε ηλεκτροστατική βαφή φούρνου) επιφάνεια των 
ακτίνων από φθορά. 
Στις άκρες των πέντε (5) ακτίνων, εφαρµόζονται χαλύβδινοι υποδοχείς για την στήριξη των 
αξονίσκων των τροχών. 

 
 
2.4.2  Τροχοί 
 

Κάθε τροχήλατο κάθισµα ή σκαµπό φέρει πέντε(5) δίδυµους περιστροφικούς τροχούς ασφαλείας, 
από πολυαµίδιο, ώστε να εξασφαλίζεται αντοχή της κατασκευής και άριστη κατανοµή του βάρους 



 

 

(10 σηµεία στήριξης). 
Στηρίζονται στις ακτίνες βάσης του καθίσµατος µέσω αξονίσκου υψηλής αντοχής, που 
στερεώνεται σε κατάλληλο χαλύβδινο υποδοχέα. 
Αυτοφρεναριζόµενοι (µε το βάρος του χρήστη) µέσω χαλύβδινου πύρρου, που ενεργεί 
ταυτόχρονα και στους δύοτροχίσκους, εξασφαλίζονταςαντίσταση τουλάχιστον 20Ν στην 
ολίσθηση. 
Αθόρυβοι και κατάλληλοι για σκληρά και µαλακά δάπεδα. 
∆ιαστάσεις εξωτερικές: (πλάτος - ύψος) 65mm. 
∆ιάµετρος τροχίσκων: Φ 55mm. 

 
2.4.3  Μηχανισµός ρύθµισης ύψους έδρας 
 

Η διαδροµή ρύθµισης του ύψους της έδρας είναι τουλάχιστον l00mm, εκτός αν άλλως αναφέρεται 
στις ειδικές περιγραφές των ειδών. 
Eπιτυγχάνεται µέσω αµορτισέρ ασφαλείας, πεπιεσµένου αδρανούς αερίου που: 

- Εξασφαλίζει ελεγχόµενη, αθόρυβη και µαλακή ρύθµιση του ύψους. 
- Φέρει ειδικό ελατήριο απορρόφησης κραδασµών . 
- Έχει αντοχή σε κάµψη τουλάχιστον 2.000.000 ταλαντώσεων. 
- Καλύπτεται µε τηλεσκοπικό ή πτυχωτό κάλυµµα από συνθετικό υλικό, που το προστατεύει 

από την σκόνη. 
Το αµορτισέρ ενεργοποιείται µέσω χειροκίνητου πλευρικού µοχλού, µε εργονοµική λαβή. 

 
 
2.4.4  Σύστηµα περιστροφής 
 

Το σύστηµα περιστροφής επιτρέπει την ευχερή, συνεχή, µαλακή, αθόρυβη, ελεύθερη περιστροφή 
του καθίσµατος ακόµα και όταν είναι φορτισµένο µε το βάρος του χρήστη. 

 
2.4.5  Μηχανισµοί ρύθµισης θέσης πλάτης 
 

Οι µηχανισµοί επιτρέπουν αφενός µεν την ρύθµιση του ύψους της πλάτης, αφετέρου δε την 
ρύθµιση της κλίσης αυτής συγχρονισµένα, ώστε να εξασφαλίζεται ιδανική ανατοµική εργονοµική 
θέση της πλάτης, ανάλογα µε την επιθυµία και την σωµατική διάπλαση του χρήστη. 

Η λειτουργία θα είναι ευχερής, ελεγχόµενη, συνεχής, αθόρυβη και µαλακή. 
Η ενεργοποίηση των µηχανισµών θα γίνεται χειροκίνητα, µέσω πλευρικών µοχλών, µε 
εργονοµική λαβή. 
Η αντοχή σε κάµψη θα είναι τουλάχιστον 2.000.000 ταλαντώσεις. 
Η στήριξη των µηχανισµών και των αρθρωτών στοιχείων της πλάτης θα καλύπτει τις 
προδιαγραφές ασφαλείας. 
Οι µηχανισµοί καλύπτονται µε πτυχωτό κάλυµµα από συνθετικό υλικό. 
Το µήκος διαδροµής ύψους της πλάτης είναι τουλάχιστον 200mm εκτός αν άλλως αναφέρεται 
στις ειδικές περιγραφές των ειδών (τεύχος 5.1.). 

 
2.4.6  Μηχανισµός ανάκλησης (RELΑΧ) 
 

Ο µηχανισµός ανάκλησης στηρίζεται στο κάτω µέρος της έδρας του καθίσµατος σε τέσσερις 
τουλάχιστον κατάλληλες χαλύβδινες υποδοχές µε ισάριθµες βίδες τύπου ALLEN διατοµής 
τουλάχιστον Μ 8 x 40 mm. 

Eπιτρέπει µέσω ενός µόνον µοχλού την: 

− Ρύθµιση του ύψους της έδρας. 
− Συνεχή ανάκληση έδρας - πλάτης, ασφαλίζοντας σε οποιαδήποτε θέση. 

(Η ένταση της ανάκλησης, µέσω ειδικού σφιγκτήρα, δύναται να προσαρµοσθεί στο βάρος 
του χρήστη). 

− Σταθεροποίηση του καθίσµατος στην θέση εργασίας. 
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Συνδυάζεται µε έδρα δίσπαστη, ώστε κατά την ανάκληση, το εµπρός τµήµα της να έρχεται σε 
οριζόντια θέση, µειώνοντας την πίεση στην κάτω παρειά των µηρών του χρήστη. 

− Επίσης συνδυάζεται µε µηχανισµούς ρύθµισης θέσης πλάτης που επιτρέπουν την: ρύθµισης 
του ύψους 

− ρύθµιση της κλίσης 
− µετακίνηση εµπρός - πίσω, ακολουθώντας την κίνηση της πλάτης του χρήστη.  

Η λειτουργία των µηχανισµών είναι ευχερής, ελεγχόµενη, συνεχής, αθόρυβη, µαλακή. Οι αντοχές 
των µηχανισµών των αθρωτών τµηµάτων και των στοιχείων στήριξης της κατασκευής καλύπτουν 
τις προδιαγραφές ασφαλείας. 

 

Ε. ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 
 
1. Γενικά 
 
Το κεφάλαιο αυτό περιλαµβάνει τα γενικά χαρακτηριστικά των διαφόρων συνθετικών υλικών 
(πλαστικά, πολυµερή κλπ.) που χρησιµοποιούνται για την κατασκευή διαφόρων ειδών ή για τµήµατα - 
εξαρτήµατα αυτών . 
Τα φαινοπλαστικά φύλλα και η µελαµίνη περιγράφονται στο κεφάλαιο Α. ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ παρ. 3.2. 
Τα υλικά ταπετσαρίας (γεµίσµατα ) περιγράφονται στο κεφάλαιο Γ. 
Λόγω της πληθώρας συνθετικών υλικών στην αγορά µε παρόµοιες µηχανικές, χηµικές κλπ. ιδιότητες, 
το χρησιµοποιούµενο κατά περίπτωση συνθετικό υλικό, αναφέρεται ενδεικτικά στις ειδικές περιγραφές 
των ειδών (τεύχος 5.1.). 
Κατά συνέπεια είναι δυνατή η χρήση άλλων υλικών που αποδεδειγµένα καλύπτουν τις απαιτήσεις 
αντοχών εµφάνισης κλπ. 
 
2. Ιδιότητες υλικών 
 
2.1 Χαρακτηριστικά εmφάνειας 
 

Λεία και γυαλιστερή (όπου για λειτουργικούς λόγους απαιτείται αντιολισθηρή επιφάνεια, θα 
είναι εύκολα καθαριζόµενη). 
Υψηλής, σκληρότητας (να µην χαράζεται µε το νύχι). 
Χαµηλή απορρόφηση νερού. 
Να µην είναι εύκολη η αποµάκρυνση φλούδας λόγω τριβής ή κακής πρόσφυσης ή ανάπτυξης 
επιφανειακών τάσεων µεταξύ των διαφορετικών (εάν υπάρχουν) στρωµάτων του υλικού. 
Να µην παρουσιάζονται δυσάρεστα φαινόµενα λόγω αυξηµένου ηλεκτροστατικού φορτίου 
(π.χ. συγκέντρωση σκόνης). 

 
2.2 Χηµικές Ιδιότητες 
 

Θα είναι ανθεκτικά: 
στην επίδραση διαλυµάτων οξέων, βάσεων και αλάτων 
σε Οργανικούς διαλύτες (αιθυλική αλκοόλη, ακετόνη κλπ.) 
σε λιπαρές ύλες και κηρούς 
σε µακροχρόνια χρήση των συνήθων απορρυπαντικών και απολυµαντικών. 

 
2.3 Βιολογικές Ιδιότητες 

Να µην αποτελούν τροφικό µέσο για µικροοργανισµούς και κατά συνέπεια, να µην 
προσβάλλονται από αυτούς. 
Να µην υπάρχουν πόροι που να επιτρέπουν την διείσδυση των µικροοργανισµών. 

 
2.4 Συµπεριφορά σε σχέση µε το νερό (ρόφηση νερού ) 
 



 

 

Να είναι υδρόφοβα και κατά συνέπεια να µην διογκώνονται όταν βυθισθούν σε νερό ή 
βραχούν µε αυτό. 

Η ολική απορρόφηση νερού σε θερµοκρασία δωµατίου να είναι µικρότερη του 0,1%. Χαµηλή 
διαπερατότητα νερού και υδρατµών σε θερµοκρασία δωµατίου. 

 
 
2.5 Αντίσταση στην Θερµότητα 
 

Ανθεκτικά στην επίδραση διαλυµάτων (υγρών) υψηλής θερµοκρασίας. Σταθεροποιηµένα στην 
θερµότητα επί µακρά χρονικά διαστήµατα. 

 
2.6 Αντίσταση στην φωτιά 

Απαιτείται τα υλικά να λειτουργούν σαν επιβραδυντές φλόγας (f1ame retardant) Καιόµενα να 
µην ελκύουν δηλητηριώδη αέρια. 
Υψηλή θερµοκρασία ανάφλεξης (ignition temperature). 

 
2.7 Σταθερότητα στο φως 
 

Ικανοποιητική αντοχή και σταθερότητα των χρωµάτων στο ορατό φως αλλά και στην υπεριώδη 
(UV) ακτινοβολία. 

 
2.8 Μηχανικές Ιδιότητες 
 

Θα χρησιµοποιούνται τα κατάλληλων αντοχών υλικά (µε απαιτούµενα, πρόσµικτα, και υλικά 
ενισχύσεων), ανάλογα µε τις αναµενόµενες καταποιήσεις και σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του 
κατασκευαστή ή του προµηθευτή τους. 

 
2.9 Μορφή - Συναρµολόγηση 
 

Η µορφή όλων των ειδών και εξαρτηµάτων από συνθετικά υλικά θα: 
Καλύπτει τις απαιτήσεις της εργονοµίας. 
Εξασφαλίζει ευχερή καθαρισµό όλων των εµφανών, εκτεθειµένων ή µη επιφανειών. 
Τα µέρη των ειδών από συνθετικά υλικά, σε συνδυασµό και µε τα υπόλοιπα τµήµατα και 
εξαρτήµατα από άλλα υλικά θα εξασφαλίζουν τις απαιτούµενες αντοχές στις αναµενόµενες 
καταπατήσεις. 
∆εν επιτρέπεται η χρήση υλικών στερέωσης ή συναρµολόγησης που τυχόν µειώνουν τις 
αντοχές ή αλλοιώνουν τις ιδιότητες των συνθετικών υλικών. 

π.χ. Τα κελύφη των καθισµάτων από πολυπροπυλένιο (ΡΡ) δεν θα έρχονται σε επαφή µε χαλκό, 
µαγγάνιο ή κοβάλτιο (αν δεν περιέχει το ΡΡ τους κατάλληλους σταθεροποιητές). 

 
 
Η.   ΑΝΟΧΕΣ 
 
Οι επιτρεπόµενες ανοχές που αφορούν τις γενικές εξωτερικές διαστάσεις των ειδών αναφέρονται στο 
τεύχος "Ειδικές Περιγραφές Ειδών". 
 
∆εν επιτρέπεται καµία ανοχή για εξαρτήµατα και λοιπά στοιχεία του ίδιου τεµαχίου. Κατά την 
τοποθέτηση των ειδών, µεµονωµένα ή σε συνδυασµό µεταξύ των δεν επιτρέπονται αποκλίσεις 
µεγαλύτερες του 1mm κατακόρυφα για ύψος 2,5m και των 2mm οριζόντια για µήκος 4,0m. 
 
 
 
ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ – ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
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Επεξηγήσεις τεύχους ειδικών τεχνικών περιγραφών 
 
Το τεύχος αυτό περιλαµβάνει όλες τις Ειδικές Τεχνικές Περιγραφές των ειδών Ξενοδοχειακού 
Εξοπλισµού καθώς και τα υλικά και τον τρόπο κατασκευής αυτών. 
Για τα υλικά και τις εργασίες που χάριν συντοµίας παραλείπονται (π.χ. σόκορα) ή αναφέρονται µόνο 
µε την µορφή ορισµών (π.χ. µοριοσανίδα), ισχύουν οι αναλυτικές περιγραφές του τεύχους των 
ΓΕΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΩΝ - ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. 
 
Η ταξινόµηση των ειδών έγινε µε βάση τον αύξοντα αριθµό (Z0,Z1,Z2...). 
 
Οι αναφερόµενες διαστάσεις των περιγραφόµενων ειδών είναι δυνατόν να δεχθούν διακυµάνσεις ± 
5% οι οποίες όµως δεν θα επηρεάζουν: 
     -     τη λειτουργικότητα των ειδών 
     -     την εργονοµία των ειδών 

 -     τη χρήση για την οποία προορίζονται 
 -     την ποιότητα ή την αντοχή τους 
 -      τη δυνατότητα τοποθέτησής τους 
 -      τη σχέση τους µε άλλα είδη µε τα οποία συνδυάζονται. 
 

Ειδικά σε ότι αφορά τα ράφια, όπου οι ποσότητες δίνονται σε µέτρα µήκους και όχι µε τον αριθµό των 
τεµαχίων, το οριστικό µήκος ενδέχεται να διαφέρει από το ονοµαστικό, ανάλογα µε το module του 
κατασκευαστή και το µέγεθος του χώρου, µε τη σύµφωνη γνώµη και της Επίβλεψης. 
 
Η αναφορά σε συγκεκριµένους τύπους του εµπορίου καθώς και η εµφάνιση φωτογραφικών 
απεικονίσεων, γίνεται µε σκοπό τον καθορισµό ενός αντιπροσωπευτικού ολοκληρωµένου δείγµατος, 
που περιλαµβάνει τα ελάχιστα χαρακτηριστικά που απαιτούνται από την σχετική Τεχνική Περιγραφή 
και δεν αποτελεί σύσταση. 
 
Τα είδη θα πρέπει να είναι βιοµηχανικής σειράς, δοκιµασµένα σε µαζική παραγωγή, καθώς και στην 
χρήση τους σε χώρους µεγάλης επισκεψιµότητας. 
 
Οι χρωµατισµοί θα επιλεγούν κατόπιν συνεννοήσεως µε την υπηρεσία. 
Για όλα τα είδη µπορεί να ζητηθεί δείγµα. 
Σε περίπτωση ανακολουθίας των κωδικών των ειδών ή του τίτλου τους, στα τεύχη της 
δηµοπράτησης, υπερισχύουν αυτοί που βρίσκονται στους  Πίνακες  ειδών και ποσοτήτων. 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 

ΕΙ∆ΟΣ:  ΚΩ∆ΙΚΟΣ: 
ΓΡΑΦΕΙΟ  ΜΕ ΜΙΑ ΣΥΡΤΑΡΟΘΗΚΗ   Ζ1Α02 
 
ΕΙΚΟΝΑ: ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 



 

 

  

 

140x80x74h cm 
 
 
 

 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: 
Εξυπηρετεί τις λειτουργικές ανάγκες του προσωπικού του Νοσοκοµείου 

 
 
 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 
Αποτελείται από τα εξής µέρη: 
Επιφάνεια Εργασίας (τεµ. 1): Κατασκευάζεται από ινοσανίδα (MDF) ή µοριοσανίδα υψηλής 
πιέσεως 3 στρώσεων, πάχους 25 χιλιοστών, επενδυµένη αµφιπλεύρως µε µελαµινικό, laminate 
πάχους 0,3mm σε χρώµα αποµίµησης καπλαµά οξυάς. Περιµετρικά, η επιφάνεια εργασίας έχει 
ταινία ABS, πάχους 3mm στρογγυλεµένη σε όλες τις ακµές και γωνίες. 
Από την κάτω όψη της επιφάνειας εργασίας, βρίσκονται ενσωµατωµένες, φωλιές µε σπείρωµα, 
για τη σύνδεση της επιφάνειας εργασίας µε τα µεταλλικά πόδια του γραφείου. Η σύνδεση 
πραγµατοποιείται µε τη χρήση των κατάλληλων βιδών τύπου “allen”. 
Μεταλλικό Πόδι τύπου ανεστραµένου «Η» (τεµ. 2):  Λυόµενη µεταλλική κατασκευή, η οποία 
αποτελείται από τα εξής µέρη: 
- Βάση µεταλλικού ποδιού: είναι διαστάσεων 680x90hmm περίπου. Κατασκευάζεται από χα-

λύβδινη λαµαρίνα πάχους 2mm διαµορφωµένη καταλλήλως. Εντός της βάσης υπάρχουν εν-
σωµατωµένα πέλµατα. Το πέλµα είναι υψηλής ανθεκτικότητας PVC µε αντιολισθητικές και 
προστατευτικές, για το δάπεδο, ιδιότητες. 

- Κορµός µεταλλικού ποδιού: είναι διαστάσεων 130x35x545hmm περίπου. Αποτελείται από 
την εσωτερική µεταλλική καλύπτρα, η οποία κατασκευάζεται από χαλύβδινη λαµαρίνα πάχο-
υς 2mm, διαµορφωµένη καταλλήλως. Επί της εσωτερικής µεταλλικής καλύπτρας, υπάρχουν 
ειδικά διαµορφωµένες οπές, για την είσοδο και έξοδο των καλωδίων των ισχυρών και ασθε-
νών ρευµάτων. 

-   Άνω τµήµα µεταλλικού ποδιού: Είναι διαστάσεων 480x10h mm περίπου. Κατασκευάζεται από 
χαλύβδινη λαµαρίνα πάχους 2mm, διαµορφωµένη καταλλήλως. 
Τα ανωτέρω τρία τµήµατα συναρµολογούνται µεταξύ τους, µε τη χρήση καταλλήλων βιδών 
τύπου “allen”. 
Τα τρία µεταλλικά τµήµατα του ποδιού µπορούν να έχουν µόνιµη σύνδεση µε αφανή 
ηλεκτροσυγκόλληση. 
 
Τα µεταλλικά πόδια του γραφείου, µπορεί να µην έχουν ισοµήκη πέλµατα αρκεί να µην 
επηρεάζεται η λειτουργικότητα και η εργονοµία τους. 
 

Καλύπτρα µεταλλικού ποδιού (τεµ. 2): Κατασκευάζεται από χαλύβδινη λαµαρίνα πάχους 0,8mm, 
διαµορφωµένη καταλλήλως, έτσι ώστε να προσαρµόζεται στον κορµό του µεταλλικού ποδιού. Η 
καλύπτρα του µεταλλικού ποδιού µπορεί να αφαιρείται και να επανατοποθετείται πολύ εύκολα, 
χωρίς τη χρήση εργαλείων, έτσι ώστε να 
είναι δυνατή η εύχερης πρόσβαση στα καλώδια που είναι τοποθετηµένα εντός του µεταλλικού 
ποδιού.  
 
Μετώπη : Περιγράφεται στην συνέχεια του τεύχους 
 



96 

 
Η βαφή όλων των ανωτέρω µεταλλικών µερών είναι οµοιογενής, µη τοξική, υψίστης µηχανικής 
αντοχής εποξεικής ρητίνης 2 συστατικών, εφαρµοσµένη µε τη µέθοδο ηλεκτροστατικού 
ψεκασµού και στέγνωµα σε φούρνο υψηλής θερµοκρασίας. 
Μεταλλική Τραβέρσα (τεµ. 1): Η µεταλλική τραβέρσα χρησιµοποιείται για να συνδεθούν µεταξύ 
τους, τα µεταλλικά πόδια του γραφείου. Είναι ορθογωνικής διατοµής και κατασκευάζεται από 
χαλύβδινη λαµαρίνα πάχους 1,5 και 2mm, διαµορφωµένη καταλλήλως. ∆ιαθέτει, στα δύο άκρα 
της, ειδικά διαµορφωµένα «άγκιστρα» σύσφιξης και προσαρµογής στα µεταλλικά πόδια. Επίσης, 
η µεταλλική τραβέρσα, διαθέτει ειδικά διαµορφωµένες οπές και πρόσθετες ενσωµατωµένες 
καλύπτρες, για την διευθέτηση των καλωδίων. 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

ΕΙ∆ΟΣ:  ΚΩ∆ΙΚΟΣ: 
ΣΥΡΤΑΡΟΘΗΚΗ ΜΕ ΤΡΙΑ ΣΥΡΤΑΡΙΑ   
 
ΕΙΚΟΝΑ: ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 
  

 

45x60 cm 
 
 
 

 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: 
Εξυπηρετεί τις λειτουργικές ανάγκες του προσωπικού του Νοσοκοµείου. 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 
Αποτελείται από τα εξής µέρη: 
Σώµα συρταριέρας (τεµ. 1) Καπάκι: Κατασκευάζεται από ινοσανίδα (MDF) ή µοριοσανίδα 
υψηλής πιέσεως 3 στρώσεων, πάχους 25 χιλιοστών, επενδυµένη στις εξωτερικές τουλάχιστον 
επιφάνειες, αµφιπλεύρως µε µελαµινικό, laminate πάχους 0,3mm σε χρώµα αποµίµησης 
καπλαµά οξυάς. Περιµετρικά, η επιφάνεια εργασίας έχει ταινία ABS, πάχους 3mm 
στρογγυλεµένη σε όλες τις ακµές και γωνίες. Η υφή και το χρώµα της τελικής επιφάνειας θα είναι 
εναρµονισµένη µε τα γραφεία.  
Σώµα συρταριέρας (τεµ. 1) – πλαϊνά, βάση, πλάτη:  Κατασκευάζονται από ινοσανίδα (MDF) ή 
µοριοσανίδα υψηλής πιέσεως  3 στρώσεων, πάχους 18mm, επενδυµένη αµφιπλεύρως µε 
µελαµίνη laminate πάχους 0,3mm. σε χρώµα αποµίµησης καπλαµά οξυάς  
Υπάρχουν περιµετρικά ταινίες ABS πάχους 0,5mm, στρογγυλεµένες σε όλες τις ακµές και 
γωνίες. Η υφή και το χρώµα της τελικής επιφάνειας θα είναι εναρµονισµένη µε τα γραφεία. 
Μολυβοθήκη : κατασκευάζεται από ενισχυµένο αντιστατικό µορφοποιηµένο πολυστυρένιο, µε 
κατάλληλα διαµορφωµένες θήκες για µικροαντικείµενα. 
Εσωτερικό συρταριών: Κατασκευάζεται σε δύο βάθη, από λαµαρίνα µαύρη, πάχους τουλάχιστον 
0,75mm, κατάλληλα κοµµένη και µορφοποιηµένη σε καλούπι, χρωµατισµένη µε ηλεκτροστατική 
βαφή φούρνου .  Τα πλαινα των συρταριών µεγάλου βάθους φέρουν κατάλληλες εγκοπές ανά 
20mm  για τοποθέτηση εγκάρσιων µεταλλικών διαχωριστικών χρωµατισµένων µε 
ηλεκτροστατική βαφή φούρνου. Γίνεται αποδεκτή και κατασκευή από πλαστικό 
χυτοπρεσσαριστό υλικό υψηλής αντοχής. 
Οι οδηγοί των συρταριών είναι «βαρέως τύπου» και κατασκευάζονται από χαλύβδινα ελάσµατα 
πάχους 2mm, ανοξείδωτα και διαθέτουν νάυλον ρουλεµάν ολίσθησης, τα οποία εξασφαλίζουν τη 
σταθερή, οµαλή και αθόρυβη λειτουργία των συρταριών. Οι οδηγοί των συρταριών βάφονται µε 
εποξειδική ρητίνη σε βαφείο ηλεκτροστατικού ψεκασµού. Οι οδηγοί των συρταριών προσφέρουν 
άνοιγµα του συρταριού κατά 85%. Περίπου. 
 
Η αντοχή σε βάρος των συρταριών είναι ≥≥≥≥30 κιλά για στατικό και µεταφερόµενο 
φορτίο. 
 
 
Μετώπες συρταριών (τεµ. 4): Οι µετώπες των συρταριών, περιέχουν  εργονοµική χειρολαβή.   Οι 
µετώπες θα έχουν τελική επιφάνεια που θα είναι εναρµονισµένες και της ίδιας βιοµηχανικής 
σειράς µε τα γραφεία. 
Κεντρική κλειδαριά ασφαλείας (τεµ. 1): Η συρταριέρα διαθέτει κεντρική κλειδαριά ασφαλείας, η 
οποία κλειδώνει συγχρόνως και τη µολυβοθήκη και τα συρτάρια και αποτελείται από τα εξής 
µέρη: τον κύλινδρο ασφαλείας, τη µπάρα αλουµινίου.    
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Τροχοί ασφαλείας (τεµ. 4): ∆ίδυµοι περιστρεφόµενοι τροχοί ασφαλείας, κατασκευασµένοι από 
ανθεκτικό νάϋλον υλικό. Προσαρµόζονται στο σώµα της συρταριέρας.  
Είναι ίδιας βιοµηχανικής σειράς µε τα γραφεία : Ζ1Α02,  
 
 
 
 
 
   



 

 

 

ΕΙ∆ΟΣ:   
ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΑΝΑΡΤΩΜΕΝΗ ΜΕΤΩΠΗ    
 
ΕΙΚΟΝΑ: ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 
  

 
 

 

 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: 
Συνδυάζεται µε τα γραφεία του προσωπικού του Νοσοκοµείου (Ζ1Α02) 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 
Κατασκευάζεται από χαλύβδινη λαµαρίνα διαµορφωµένη καταλλήλως. Φέρει οπές κατάλληλες 
για να βιδωθεί στη κάτω όψη της επιφάνειας εργασίας των γραφείων. 
Η ανάρτηση µπορεί να γίνει και µε διαφορετικό τρόπο, αρκεί να εξασφαλίζεται η ευστάθεια, η 
ακαµψία και η αισθητική του γραφείου. 
Έχει οµοιογενή βαφή, µη τοξική, υψίστης µηχανικής αντοχής εποξεικής ρητίνης δύο συστατικών 
εφαρµοσµένη µε την µέθοδο ηλεκτροστατικού ψεκασµού και στέγνωµα σε φούρνο υψηλής 
θερµοκρασίας. 
 
Είναι ίδιας βιοµηχανικής σειράς µε τα ΓΡΑΦΕΙΑ (Ζ1Α02) 
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ΕΙ∆ΟΣ:  ΚΩ∆ΙΚΟΣ: 
ΕΡΜΑΡΙΟ ΠΛΕΥΡΙΚΟ  Ζ1Γ00 
 
ΕΙΚΟΝΑ: ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 
  

 
 

80x41x80h cm 

 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: 
Εξυπηρετεί τις ανάγκες του προσωπικού του Κέντρου. 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 
Καπάκι (τεµ. 1): Κατασκευάζεται από ινοσανίδα (MDF) ή µοριοσανίδα υψηλής πιέσεως τριών 
στρώσεων, πάχους 25 χιλ., επενδυµένη αµφιπλεύρως µε µελαµινικό laminate πάχους 0,3χιλ. σε 
χρώµα αποµίµησης καπλαµά οξιάς 
. Περιθώρια: Στο µήκος έχει ταινία ABS πάχους 3 χιλ. στρογγυλεµένη σε όλες τις ακµές και 
γωνίες. Στο πλάτος έχει ταινία ABS πάχους 0,5 χιλ. και στις δύο πλευρές, στρογγυλεµένες σε 
όλες τις ακµές και γωνίες. Η υφή και το χρώµα της τελικής επιφάνειας θα είναι εναρµονισµένη µε 
τα γραφεία. 
Υποδοχές σύνδεσης: Υπάρχουν όλες οι απαραίτητες οπές για την υποδοχή των συνδετικών 
εξαρτηµάτων όπως π.χ. στηρίγµατα κινητών ραφιών, µεντεσέδες, οδηγοί αρχειοθηκών κ.λπ. 
Πλαϊνά (τεµ. 2): Κατασκευάζονται από ινοσανίδα (MDF) ή µοριοσανίδα υψηλής πιέσεως 3 
στρώσεων, πάχους 18 χιλ., επενδυµένη αµφιπλεύρως µε µελαµίνη laminate  πάχους 0,3χιλ σε 
χρώµα αποµίµησης καπλαµά οξυάς. Περιθώρια: Με την ίδια τεχνοτροπία υπάρχουν 
περιµετρικά, ταινίες ABS πάχους 0,5χιλ. στρογγυλεµένες σε όλες τις ακµές και γωνίες. Η υφή και 
το χρώµα της τελικής επιφάνειας θα είναι εναρµονισµένη µε τα γραφεία και θα περιγράφεται 
επακριβώς στην χρωµατική µελέτη του κτιρίου. 
Βάση (τεµ. 1): Κατασκευάζεται από ινοσανίδα (MDF) ή µοριοσανίδα υψηλής πιέσεως 3 
στρώσεων, πάχους 18 χιλ., επενδυµένη αµφιπλεύρως µε µελαµίνη laminate πάχους 0,3 χιλ σε 
χρώµα αποµίµησης καπλαµά οξυάς. Περιθώρια: Με την ίδια τεχνοτροπία υπάρχουν περιµετρικά 
ταινίες ABS πάχους 0,5 χιλ. στρογγυλεµένες σε όλες τις ακµές και γωνίες. 
Πλάτη (τεµ. 1): Κατασκευάζεται από ινοσανίδα (MDF) ή µοριοσανίδα υψηλής πιέσεως τριών 
στρώσεων, πάχους 18 χιλ., επενδυµένη αµφιπλεύρως µε µελαµίνη laminate πάχους 0,3 χιλ σε 
χρώµα αποµίµησης καπλαµά οξυάς. 
Περιθώρια: Με την ίδια τεχνοτροπία υπάρχουν περιµετρικά, ταινίες ABS πάχους 0,5 χιλ. 
στρογγυλεµένες µε ακτίνα R 0,5 χιλ. σε όλες τις ακµές και γωνίες. 
Ράφι κινητό (τεµ. 2): Κατασκευάζεται από ινοσανίδα (MDF) ή µοριοσανίδα υψηλής πιέσεως 
τριών στρώσεων, πάχους 18 χιλ., επενδυµένη αµφιπλεύρως µε µελαµίνη laminate πάχους 0,3 
χιλ σε χρώµα αποµίµησης καπλαµά οξυάς. 
Περιθώρια: Με την ίδια τεχνοτροπία υπάρχουν περιµετρικά, ταινίες ABS πάχους 0,5 χιλ. 
στρογγυλεµένες σε όλες τις ακµές και γωνίες. Το κινητό ράφι λόγω της υποδοµής προδιάτρησης 
των πλαϊνών των ερµαρίων, έχει δυνατότητα κάθετης µετακίνησης ανά 32 χιλ, µε την χρήση 
καλαίσθητων ανοξείδωτων µεταλλικών στηριγµάτων. 
Συνδετικά εξαρτήµατα ανοξείδωτα: Η τελική συναρµολόγηση, γίνεται σωστά, ταχύτατα και 
στέρεα µε ανοξείδωτα εξαρτήµατα σύνδεσης. 
Πέλµατα (τεµ. 4): Πέλµατα έδρασης, κατασκευασµένα από ανθεκτικό πλαστικό υλικό, µε 
δυνατότητα ρύθµισης του ύψους. 



 

 

Πόρτες (τεµ. 2): Κατασκευάζεται από ινοσανίδα (MDF) ή µοριοσανίδα υψηλής πιέσεως τριών 
στρώσεων, πάχους 18 χιλ. επενδυµένη αµφιπλεύρως µε µελαµίνη laminate πάχους 0,3χιλ σε 
χρώµα αποµίµησης καπλαµά οξυάς. Περιθώρια: Με την ίδια τεχνοτροπία υπάρχουν 
περιµετρικά, ταινίες ABS πάχους 3 χιλ. µε στρογγυλεµένες µε ακτίνα R 3 χιλ. σε όλες τις ακµές 
και γωνίες. Η υφή και το χρώµα της τελικής επιφάνειας θα είναι εναρµονισµένη µε τα γραφεία.  
Πόµολο-Κλειδαριά ασφαλείας (µε σπανιολέτα): Αποτελείται από τα εξής µέρη: Μεταλλικό 
πόµολο µε «αφαλό» κλειδαριάς, που συνδέεται µε το σώµα της κλειδαριάς, σώµα κλειδαριάς, 
βέργα – σπανιολέτα, γάντζος βέργας – σπανιολέτας, στήριγµα – άγκιστρο συγκράτησης της 
βέργας – σπανιολέτας. 
Μπινί πλαστικό (σε όλο το µήκος των πορτών): Πλαστικό πηχάκι – Μπινί τοποθετείται εσωτερικά 
και σε όλο το µήκος της αριστερής πόρτας των ερµαρίων, για να εξασφαλισθεί τόσο η 
καθαριότητα του εσωτερικού χώρου των ερµαρίων (ελεύθερο σκόνης), όσο και η αθόρυβη 
λειτουργία των πορτών κατά το άνοιγµα και κλείσιµό τους. 
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ΕΙ∆ΟΣ:  ΚΩ∆ΙΚΟΣ: 
ΝΤΟΥΛΑΠΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ  ΖΙΔ00 
 
ΕΙΚΟΝΑ: ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 
  

 
 

80x41x200h cm 

 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: 
Εξυπηρετεί τις ανάγκες του προσωπικού του Νοσοκοµείου 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 
Καπάκι (τεµ. 1): Κατασκευάζεται από ινοσανίδα (MDF) ή µοριοσανίδα υψηλής πιέσεως τριών 
στρώσεων, πάχους 25 χιλ., επενδυµένη αµφιπλεύρως µε µελαµινικό laminate πάχους 0,3χιλ σε 
χρώµα αποµίµησης καπλαµά οξιάς . Περιθώρια: Στο µήκος έχει ταινία ABS πάχους 3 χιλ. 
στρογγυλεµένη σε όλες τις ακµές και γωνίες. Στο πλάτος έχει ταινία πάχους 0,5 χιλ. και στις δύο 
πλευρές, στρογγυλεµένες. σε όλες τις ακµές και γωνίες. Η υφή και το χρώµα της τελικής 
επιφάνειας θα είναι εναρµονισµένη µε τα γραφεία.  
Υποδοχή σύνδεσης: Υπάρχουν όλες οι απαραίτητες οπές για την υποδοχή των συνδετικών 
εξαρτηµάτων όπως π.χ. στηρίγµατα κινητών ραφιών, µεντεσέδες, οδηγοί, αρχειοθήκες κλπ. 
Πλαϊνά (τεµ. 2): Κατασκευάζονται από ινοσανίδα (MDF) ή µοριοσανίδα υψηλής πιέσεως 3 
στρώσεων, πάχους 18 χιλ., επενδυµένη αµφιπλεύρως µε µελαµίνη laminate  πάχους 0,3χιλ σε 
χρώµα αποµίµησης καπλαµά οξιάς. Περιθώρια: Με την ίδια τεχνοτροπία υπάρχουν περιµετρικά, 
ταινίες ABS πάχους 0,5χιλ. στρογγυλεµένες σε όλες τις ακµές και γωνίες. Η υφή και το χρώµα 
της τελικής επιφάνειας θα είναι εναρµονισµένη µε τα γραφεία και θα περιγράφεται επακριβώς 
στην χρωµατική µελέτη του κτιρίου. 
Βάση (τεµ. 1): Κατασκευάζεται από ινοσανίδα (MDF) ή µοριοσανίδα υψηλής πιέσεως 3 
στρώσεων, πάχους 18 χιλ., επενδυµένη αµφιπλεύρως µε µελαµίνη laminate πάχους 0,3 χιλ. 
Περιθώρια: Με την ίδια τεχνοτροπία υπάρχουν περιµετρικά ταινίες ABS πάχους 0,5 χιλ. 
στρογγυλεµένες σε όλες τις ακµές και γωνίες. 
Πλάτη (τεµ. 1): Κατασκευάζεται από ινοσανίδα (MDF) ή µοριοσανίδα υψηλής πιέσεως τριών 
στρώσεων, πάχους 18 χιλ., επενδυµένη αµφιπλεύρως µε µελαµίνη laminate πάχους 0,3 χιλ. 
Περιθώρια: Με την ίδια τεχνοτροπία υπάρχουν περιµετρικά, ταινίες πάχους 0,5 χιλ. 
στρογγυλεµένες σε όλες τις ακµές και γωνίες. 
Ράφι κινητό (τεµ. 5): Κατασκευάζεται από ινοσανίδα (MDF) ή µοριοσανίδα υψηλής πιέσεως 
τριών στρώσεων, πάχους 18 χιλ., επενδυµένη αµφιπλεύρως µε µελαµίνη laminate πάχους 0,3 
χιλ σε χρώµα αποµίµησης καπλαµά οξιάς. 
Περιθώρια: Με την ίδια τεχνοτροπία υπάρχουν περιµετρικά, ταινίες ABS πάχους 0,5 χιλ.  
στρογγυλεµένες σε όλες τις ακµές και γωνίες. Το κινητό ράφι λόγω της υποδοµής προδιάτρησης 
των πλαϊνών των ερµαρίων, έχει δυνατότητα κάθετης µετακίνησης ανά 32 χιλ, µε την χρήση 
καλαίσθητων ανοξείδωτων µεταλλικών στηριγµάτων. 
Συνδετικά εξαρτήµατα ανοξείδωτα: Η τελική συναρµολόγηση, γίνεται σωστά, ταχύτατα και 
στέρεα µε ανοξείδωτα εξαρτήµατα σύνδεσης. 
Πέλµατα (τεµ. 4): Πέλµατα έδρασης, κατασκευασµένα από ανθεκτικό νάυλον υλικό, µε 
δυνατότητα ρύθµισης το ύψους.  
Πόρτες (τεµ. 2): Κατασκευάζεται από ινοσανίδα (MDF) ή µοριοσανίδα υψηλής πιέσεως τριών 
στρώσεων, πάχους 18 χιλ. επενδυµένη αµφιπλεύρως µε µελαµίνη laminate πάχους 0,3χιλ σε 



 

 

χρώµα αποµίµησης καπλαµά οξιάς. Περιθώρια: Με την ίδια τεχνοτροπία υπάρχουν περιµετρικά, 
ταινίες ABS πάχους 3 χιλ. µε στρογγυλεµένες µε ακτίνα R 3 χιλ. σε όλες τις ακµές και γωνίες. Η 
υφή και το χρώµα της τελικής επιφάνειας θα είναι εναρµονισµένη µε τα γραφεία. Τα θυρόφυλλα 
θα έχουν δυνατότητα ανοίγµατος ≥ 180ο .  
 
Πόµολο-Κλειδαριά ασφαλείας (µε σπανιολέτα): Αποτελείται από τα εξής µέρη: Πόµολο «αφαλό» 
κλειδαριάς, κατασκευασµένο από ανοξείδωτο ατσάλι, συνδέεται µε το σώµα της κλειδαριάς και 
δέχεται τα κλειδιά, σώµα κλειδαριάς, βέργα – σπανιολέτα, γάντζος βέργας – σπανιολέτας, 
στήριγµα – άγκιστρο συγκράτησης της βέργας – σπανιολέτας. 
Μπινί πλαστικό (σε όλο το µήκος των πορτών): Πλαστικό πηχάκι – Μπινί τοποθετείται εσωτερικά 
και σε όλο το µήκος της αριστερής πόρτας των ερµαρίων, για να εξασφαλισθεί τόσο η 
καθαριότητα του εσωτερικού χώρου των ερµαρίων (ελεύθερο σκόνης), όσο και η αθόρυβη 
λειτουργία των πορτών κατά το άνοιγµα και κλείσιµό τους. 
Είναι ίδιας βιοµηχανικής σειράς µε το: ΕΡΜΑΡΙΟ ΠΛΕΥΡΙΚΟ Ζ1Γ00,  
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ΕΙ∆ΟΣ:  ΚΩ∆ΙΚΟΣ: 
ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ - ΟΜΠΡΕΛΟΘΗΚΗ  Ζ1Η01 
 
ΕΙΚΟΝΑ: ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 
  

 

Φ40cm 170h cm 

 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: 
Εξυπηρετεί γενικές ανάγκες προσωπικού, ασθενών και επισκεπτών. 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 
Μεταλλικός κατακόρυφος σωλήνας, που εδράζεται σε κυκλικής µορφής βάση 
ώστε να στέκεται ελεύθερα στο χώρο. Στο άνω άκρο του φέρει τέσσερα ζεύγη 
γάντζων από διαµορφωµένη µεταλλική βέργα υψηλής αντοχής. Κάθε ζεύγος 
αποτελείται από ένα µικρό γάντζο µε κλίση προς τα πάνω και ένα µεγάλο (π.χ. 
σχήµα θηλιάς, κλπ.) για την ανάρτηση βαρειών ρούχων. Ο τρόπος στήριξης των 
γάντζων επί του σωλήνα δεν είναι ορατός. 
Στο κάτω µέρος υπάρχει εξάρτηµα από προπυλένιο για την τοποθέτηση των 
οµπρελών. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ΕΙ∆ΟΣ: 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΜΕΣΑΙΟΣ

 
ΕΙΚΟΝΑ: 
  

 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: 
Εξυπηρετεί γενικές ανάγκες προσωπικού

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

επίτοιχος, µε
πάχους περίπου
µελαµινικό laminate, 
πλάτους 5 εκ
mm, χρωµατισµένο
 
Eχει δυνατότητα
την µεγάλη πλευρά
οποίο τοποθετείται
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΜΕΣΑΙΟΣ  

∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

 

120Χ
 

ανάγκες προσωπικού, ασθενών και επισκεπτών. 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Πίνακας ανακοινώσεων αυτοφερόµενος
, µε πλάτη από µοριοσανίδα µέσης πυκνότητας

πάχους περίπου 3mm, πλαίσιο από µοριοσανίδα, επενδεδυµένη
µελαµινικό laminate, σε χρώµα αποµίµησης καπλαµά
πλάτους 5 εκ. και επιφάνεια από χαρτοπολτό (insulite) 

χρωµατισµένο µε πλαστικό χρώµα. 

χει δυνατότητα ανάρτησης στον τοίχο είτε από την µικρή
την µεγάλη πλευρά του ανάλογα µε τις διαστάσεις του
οποίο τοποθετείται. 

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ: 

 Ζ1Θ00 

∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 
120Χ80 

ανακοινώσεων αυτοφερόµενος, 
µέσης πυκνότητας (ΜDF) 

µοριοσανίδα, επενδεδυµένη µε 
αποµίµησης καπλαµά οξιάς, 

χαρτοπολτό (insulite) πάχους 12 

είτε από την µικρή είτε από 
διαστάσεις του χώρου στον 
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ΕΙ∆ΟΣ:  ΚΩ∆ΙΚΟΣ: 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΣΠΡΟΣ ΜΙΚΡΟΣ  Ζ1Θ10 
 
ΕΙΚΟΝΑ: ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 
  

 

120x60 cm 

 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: 
Πίνακας για αναγραφή σηµειώσεων µε µαρκαδόρο 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 
Πίνακας µε επιφάνεια από µελαµίνη ανθεκτική σε πιέσεις και χαράξεις. Λεπτό πλαίσιο 
ανοδιοµένου αλουµινίου µε στρογγυλεµένες ακµές. Η επιφάνεια θα πρέπει να είναι λεία και να 
καθαρίζεται εύκολα µε σφουγγάρι χωρίς να αφήνει ίχνη. Στο κάτω µέρος θα φέρει χείλος για 
συγκράτηση µαρκαδόρου και σπόγγου. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ΕΙ∆ΟΣ:  ΚΩ∆ΙΚΟΣ: 
ΤΡΑΠΕΖΙ ΘΑΛΑΜΩΝ   Ζ2Α06 
 
ΕΙΚΟΝΑ: ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 
  

 

80χ60χ45Η 

 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: 
 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 
 Λυόµενη κατασκευή η οποία αποτελείται από τα εξής: 
1. Επιφάνεια       
2. Πλαϊνά            
3. Ράφι                
4. Συνδετικά εξαρτήµατα ανοξείδωτα 

 
1. Επιφάνεια :  Kατασκευάζεται από ινοσανίδα (MDF) ή µοριοσανίδα υψηλής πιέσεως 3 
στρώσεων, πάχους 25 χιλιοστών, επενδεδυµένη αµφιπλεύρως µε µελαµινικό laminate πάχους 
0,3 χιλ.  
Περιθώρια: Περιµετρικά, η επιφάνεια εργασίας έχει ταινίες ABS, πάχους 3χιλ. στρογγυλεµένες 
µε ακτίνα R 3χιλ. σε όλες τις ακµές και γωνίες.  
Υποδοχές σύνδεσης: Από την κάτω όψη της επιφάνειας εργασίας, βρίσκονται ενσωµατωµένες 
µέσα στην επιφάνεια, φωλιές µε σπείρωµα, µέσα στις οποίες βιδώνονται τα εξαρτήµατα 
σύνδεσης ( ανοξείδωτα φεράµια) της επιφάνειας µε τα πλαϊνά και τη βάση. 
 
2. Πλαϊνά: Kατακευάζονται από ινοσανίδα (MDF) ή µοριοσανίδα  υψηλής  πιέσεως 3 
στρώσεων,  πάχους 25 χιλ., επενδεδυµένη αµφιπλεύρως µε µελαµίνη laminate πάχους 0,3 χιλ. 
(πρότυπα ΕΝ-311/324). 
Περιθώρια: Με την ίδια τεχνοτροπία, υπάρχουν περιµετρικά ταινίες ABS πάχους 3χιλ., 
στρογγυλεµένες µε ακτίνα R 3 χιλ. σε όλες τις ακµές και γωνίες. 
Υποδοχές σύνδεσης: Υπάρχουν όλες οι απαραίτητες οπές για την υποδοχή των συνδετικών 
εξαρτηµάτων. 
Ρεγουλατόροι ύψους: Στο κάτω µέρος, το κάθε πλαϊνό καταλήγει σε δύο πέλµατα από ανθεκτικό 
υλικό µε δυνατότητα ρύθµισης ύψους. 
 
Ράφι: Kατακευάζεται από ινοσανίδα (MDF) ή µοριοσανίδα  υψηλής  πιέσεως 3 στρώσεων,  
πάχους 25 χιλ., επενδεδυµένη αµφιπλεύρως µε µελαµίνη laminate πάχους 0,3 χιλ 
Περιθώρια: Με την ίδια τεχνοτροπία, υπάρχουν περιµετρικά ταινίες ABS πάχους 3χιλ., 
στρογγυλεµένες µε ακτίνα R 3 χιλ. σε όλες τις ακµές και γωνίες. 
Υποδοχές σύνδεσης: Υπάρχουν όλες οι απαραίτητες οπές για την υποδοχή των συνδετικών 
εξαρτηµάτων. 
 
Συνδετικά εξαρτήµατα: H τελική συναρµολόγηση, γίνεται σωστά, ταχύτατα και στέρεα µε τα 
εξαρτήµατα σύνδεσης (Φεράµια,Πείρους, Φωλιές-υποδοχές. Ρεγουλατόρους, Καβίλλιες) 
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ΕΙ∆ΟΣ:  ΚΩ∆ΙΚΟΣ: 
ΤΡΑΠΕΖΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 4 ΑΤΟΜΩΝ   Ζ2Α10 
 
ΕΙΚΟΝΑ: ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 
  

 

140χ80χ75Η 

 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 
 
 
 

Τετράγωνο τραπέζι γενικής χρήσης 4 ατόµων. 
 
Τρόπος κατασκευής  
 
Επιφάνεια :  Από ινοσανίδα (MDF) ή µοριοσανίδα πάχους ≥ 25 mm, αµφίπλευρα 

επενδεδυµένη µε µελαµινικό laminate σε χρώµα αποµίµισης καπλαµά οξιάς 
και σόκορα από PVC. Η επιφάνεια στηρίζεται σε µεταλλικό τελάρο. 

 Πόδια :  Τέσσερα πόδια από χαλύβδινες κοίλες διατοµές Φ 6cm και συνολικής 
αντοχής ∼ 60 kg/mm2. Η στήριξη γίνεται πάνω στο µεταλλικό τελάρο. 

Τα πόδια φέρουν αντιολισθηρά πέλµατα από πολυαµίδιο και χρωµατίζονται µε χρώµιο. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ΕΙ∆ΟΣ:  ΚΩ∆ΙΚΟΣ: 
ΚΑΘΙΣΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΜΠΡΑΤΣΑ  Ζ2Β00 
 
ΕΙΚΟΝΑ: ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 
  

                               

πλάτη 48x81h cm          
έδρα 52x52x46 cm 

 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: 
Καλύπτει γενικές λειτουργικές ανάγκες, προσωπικού, ασθενών και επισκεπτών 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 
Κάθισµα µε σύµµεικτο µεταλλικό και ξύλινο ή σκελετό και υπόστρωµα πολυουρεθάνης στην 
έδρα και την πλάτη. Τα ξύλινα στοιχεία µπορούννα αντικατασταθούν από ανάλογα στοιχεία από 
πολυπροπυλενιο 
Η έδρα: είναι τετράγωνη µε πλευρά περίπου 52 cm µε µικρή κύρτωση για 
εργονοµικούς λόγους και είναι επενδυµένη µε πολυουρεθάνη (δερµατίνη). Έχει 
απόσταση από το πάτωµα περίπου 46 cm  
Η πλάτη: είναι γενικά τετράγωνη µε ευθειογενής ακµές και ελαφριά κλίση στο 
ύψος της µέσης και προς τα πίσω για εργονοµικούς λόγους. Η άνω ακµή της 
πλάτης είναι σε ύψος περίπου 80 cm και δεν αφήνει κενό µε το κάθισµα. Είναι 
επενδυµένη αµφίπλευρα και στα πλαϊνά της µε πολυουρεθάνη (δερµατίνη) 
∆ιαθέτει σταθερή σύνδεση µε τον κορµό της καρέκλας. Τα πόδια είναι από χυτό 
αλουµίνιο και έχουν εποξειδική βαφή ή από χαλύβδινο επινικελωµένο σωλήνα. 
Καταλήγουν σε πέλµατα που διαθέτουν προστασία δαπέδου. Οι καρέκλες θα είναι 
δυνατόν να στοιβαχτούν (stackable). 
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ΕΙ∆ΟΣ:  ΚΩ∆ΙΚΟΣ: 
ΚΑΘΙΣΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΜΠΡΑΤΣΑ   

Z2Β13 
 
ΕΙΚΟΝΑ: ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 
  

 

                                                                           

 
 
πλάτη 50x80h cm          
έδρα 50x50x45cm 
 

 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: 
Καλύπτει τις λειτουργικές ανάγκες του προσωπικού  

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 
Κάθισµα µε πλάτη χωρίς µπράτσα που αποτελείται από τα εξής µέρη: 
Έδρα: Εσωτερικός χαλύβδινος σωληνωτός σκελετός, γέµιση πολυουρεθάνης και επένδυση 
υφάσµατος στην άνω πλευρά και στα πλαϊνά. Έχει σχήµα στρογγυλεµένου τετραγώνου µε 
πλευρά ≥50εκ. 
Πλάτη: Εσωτερικός χαλύβδινος σωληνωτός σκελετός, γέµιση πολυουρεθάνης και 
επένδυση υφάσµατος αµφίπλευρα και στα πλαϊνά. Έχει σχήµα τραπεζίου µε 
ευθυογενείς ακµές και εργονοµική κάµψη στο ύψος της µέσης.  
Βάση: Σταθερή βάση στήριξης από επιχρωµιωµένο µεταλλικό σωλήνα (τύπου S). 
Στηρίζεται σε 4 πλαστικά αντιολισθητικά πέλµατα. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ΕΙ∆ΟΣ:  ΚΩ∆ΙΚΟΣ: 
ΚΑΘΙΣΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΕ ΜΠΡΑΤΣΑ ΚΥΛΙΟΜΕΝΟ  

Z2Β11 
 

 
ΕΙΚΟΝΑ: ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 
  

 

                                                                           

 
 
 

 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 
Τρόπος λειτουργίας και κατασκευής 
Σκελετός :  Βάση στήριξης πεντακτινωτή, µε πέντε δίδυµους τροχούς από 

πολυαµίδιο. Φέρει καλύπτρες από συνθετικό υλικό. Χρωµατίζεται µε 
ηλεκτροστατική βαφή φούρνου. 

Μηχανισµοί :  Μηχανισµός και µοχλός ρύθµισης ύψους έδρας µε διαδροµή ≥ 150 
mm, η οποία επιτυγχάνεται µέσω αµορτισέρ. 
Μηχανισµός και µοχλός ρύθµισης κλίσεων πλάτης µε δυνατότητα 
και ενδιάµεσων θέσεων ανάκλισης ανάλογα µε το βάρος του 
καθηµένου. Ο µηχανισµός καλύπτεται µε πτυχωτή καλύπτρα από 
συνθετική ύλη. 
Μηχανισµός και µοχλός ρύθµισης ύψους πλάτης µε διαδροµή 
σύµφωνη µε τα Ευρωπαϊκά και διεθνή πρώτυπα. Η ρύθµιση 
κλίσεων και ύψους πλάτης επιτυγχάνεται µηχανικά µε κοχλίες. 

Πλάτη, κέλυφος :  από υαλοενισχυµένη πολυεστερική ρητίνη, ή άλλο αντίστοιχης 
αντοχής υλικό. 

Γέµισµα :  Τα κελύφη τόσο της πλάτης όσο και της έδρας φέρουν γέµισµα από 
καλουπωτό λάστιχο µαλακής διογκωµένης πολυουθεράνης πάχους 
≥50 mm το οποίο επενδύεται µε δερµατίνη. 

Μπράτσα από ηµίσκληρη πολυουρεθάνη ενισχυµένη µε µεταλλικό σκελετό. Βιδώνονται 
στο κέλυφος της έδρας. 
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ΕΙ∆ΟΣ:  ΚΩ∆ΙΚΟΣ: 
ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΣΥΝ∆ΕΟΜΕΝΑ 2 ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙ  Z2Θ00 
 
ΕΙΚΟΝΑ: ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 
  

 

195x90-98h cm 

 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: 
Καλύπτει γενικές λειτουργικές απαιτήσεις αναµονών 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 
Καθίσµατα επί δοκού µε τραπέζι. 
Καθίσµατα: ∆ιαµορφωµένη λαµαρίνα µε ευθυογενής ακµές αλλά µε εργονοµικές καµπύλες Η 
λαµαρίνα έχει εποξειδικό τελείωµα αλουµινίου. ∆ιαστάσεις καθίσµατος: 55πλ.x 64β x 45 υ. 
∆οκός: Από χάλυβα µε εποξειδικό τελείωµα αλουµινίου και ορθογωνικής διατοµής. Οι απολήξεις 
θα καλύπτονται από πλαστικά κάλυπτρα. 
Πόδια: Με κυλινδρικό κορµό και υποδοχή για την δοκό. ∆ιπλά καµπύλα πόδια 
ηλεκτροσυγκοληµένα στον κορµό που καταλήγουν σε πέλµατα µε προστατευτικά για το δάπεδο 
παρεµβύσµατα. Έχουν εποξειδικό τελείωµα αλουµινίου.  
Τα πόδια δεν επιτρέπουν στην πλάτη να ακουµπήσει στον τοίχο. 
 
Τραπέζι: Επίπεδη λαµαρίνα µε εποξειδικό τελείωµα αλουµινίου. ∆ιαστάσεις: 55x43 cm. 
Τα καθίσµατα, τα πόδια και το τραπέζι στερεώνονται στην δοκό µε κατάλληλα στηρίγµατα και 
εξαρτήµατα. Η σύσφιξή τους γύρω από την δοκό γίνεται µε βίδες τύπου allen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ΕΙ∆ΟΣ:  ΚΩ∆ΙΚΟΣ: 
ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΣΥΝ∆ΕΟΜΕΝΑ 3 ΑΤΟΜΩΝ  Ζ2Θ01 
 
ΕΙΚΟΝΑ: ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 
  

 
 
 
ΩΣ Ζ2Θ00 ΑΛΛΑ ΜΕ 3 ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΧΩΡΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙ 

195 x 90 – 98h cm 

 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: 
Καλύπτει γενικές λειτουργικές απαιτήσεις αναµονών 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 
Καθίσµατα επί δοκού. 
Καθίσµατα: ∆ιαµορφωµένη λαµαρίνα µε ευθυογενής ακµές αλλά µε εργονοµικές 
καµπύλες. Η λαµαρίνα έχει εποξειδικό τελείωµα αλουµινίου. ∆ιαστάσεις 
καθίσµατος: 55πλ.x 64β x 45 υ. 
∆οκός: Από χάλυβα µε εποξειδικό τελείωµα αλουµινίου  και ορθογωνικής 
διατοµής.Οι απολήξεις καλύπτονται από πλαστικά κάλυπτρα. 
Πόδια: Με κυλινδρικό κορµό και υποδοχή για την δοκό. ∆ιπλά καµπύλα πόδια 
ηλεκτροσυγκοληµένα στον κορµό που καταλήγουν σε πέλµατα µε προστατευτικά 
για το δάπεδο παρεµβύσµατα. Έχουν εποξειδικό τελείωµα αλουµινίου. 
Τα πόδια δεν επιτρέπουν στην πλάτη να ακουµπήσει στον τοίχο. 
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ΕΙ∆ΟΣ:  ΚΩ∆ΙΚΟΣ: 
ΚΑΘΙΣΜΑ ΣΥΝ∆ΕΟΜΕΝΟ 1 ΑΤΟΜΟΥ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΙ  Ζ2Θ03 
 
ΕΙΚΟΝΑ: ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 
  

 
 
 
ΩΣ Ζ2Θ04 ΑΛΛΑ ΜΕ ΕΝΑ ΚΑΘΙΣΜΑ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙ 

130 χ90-98h 

 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: 
Καλύπτει γενικές λειτουργικές απαιτήσεις αναµονών 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 
Καθίσµατα επί δοκού µε τραπέζι. 
Καθίσµατα: ∆ιαµορφωµένη λαµαρίνα µε ευθυογενής ακµές αλλά µε εργονοµικές 
καµπύλες Η λαµαρίνα έχει εποξειδικό τελείωµα αλουµινίου. ∆ιαστάσεις 
καθίσµατος: 55πλ.x 64β x 45 υ. 
∆οκός: Από χάλυβα µε εποξειδικό τελείωµα αλουµινίου και ορθογωνικής 
διατοµής. Οι απολήξεις καλύπτονται από πλαστικά κάλυπτρα. 
Πόδια: Με κυλινδρικό κορµό και υποδοχή για την δοκό. ∆ιπλά καµπύλα πόδια 
ηλεκτροσυγκοληµένα στον κορµό που καταλήγουν σε πέλµατα µε προστατευτικά 
για το δάπεδο παρεµβύσµατα. Έχουν εποξειδικό τελείωµα αλουµινίου. 
Τα πόδια δεν επιτρέπουν στην πλάτη να ακουµπήσει στον τοίχο. 
 
Τραπέζι: Επίπεδη λαµαρίνα µε εποξειδικό τελείωµα αλουµινίου. ∆ιαστάσεις: 
55x43 cm. 
Τα καθίσµατα, τα πόδια και το τραπέζι στερεώνονται στην δοκό µε κατάλληλα 
στηρίγµατα και εξαρτήµατα. Η σύσφιξή τους γύρω από την δοκό γίνεται µε βίδες 
τύπου allen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ΕΙ∆ΟΣ:  ΚΩ∆ΙΚΟΣ: 
ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΣΥΝ∆ΕΟΜΕΝΑ 2 ΑΤΟΜΩΝ  Ζ2Θ04 
 
ΕΙΚΟΝΑ: ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 
  

 
 
 
ΩΣ Ζ2Θ00 ΑΛΛΑ ΧΩΡΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙ 

130 χ90-98h 

 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: 
Καλύπτει γενικές λειτουργικές απαιτήσεις αναµονών 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 
Καθίσµατα επί δοκού µε τραπέζι. 
Καθίσµατα: ∆ιαµορφωµένη λαµαρίνα µε ευθυογενής ακµές αλλά µε εργονοµικές 
καµπύλες. Η λαµαρίνα έχει εποξειδικό τελείωµα αλουµινίου. ∆ιαστάσεις 
καθίσµατος: 55πλ.x 64β x 45 υ. 
∆οκός: Από χάλυβα µε εποξειδικό τελείωµα αλουµινίου και ορθογωνικής 
διατοµής. Οι απολήξεις καλύπτονται από πλαστικά κάλυπτρα. 
Πόδια: Με κυλινδρικό κορµό και υποδοχή για την δοκό. ∆ιπλά καµπύλα πόδια 
ηλεκτροσυγκοληµένα στον κορµό που καταλήγουν σε πέλµατα µε προστατευτικά 
για το δάπεδο παρεµβύσµατα. Έχουν εποξειδικό τελείωµα αλουµινίου. 
Τα πόδια δεν επιτρέπουν στην πλάτη να ακουµπήσει στον τοίχο. 
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ΕΙ∆ΟΣ:  ΚΩ∆ΙΚΟΣ: 
ΠΑΓΚΟΣ ΑΠΟ∆ΥΤΗΡΙΟΥ  Z2K16 
 
ΕΙΚΟΝΑ: ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 
  

 

100x38~45x40h cm 

 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: 
Πάγκος που χρησιµοποιείται στα αποδυτήρια για την χρήση ατόµων που αλλάζουν ένδυση ή υπόδηση 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 
Πάγκος αποδυτηρίου µε µεταλλική βάση και επιφάνεια καθίσµατος από PVC. Η βάση κατασκευάζεται 
από κοίλες διατοµές διαστάσεων ≥40x20x2mm, τα ελεύθερα άκρα των οποίων καλύπτονται µε άριστης 
ποιότητας και εφαρµογής πλαστικές τάπες. Η µορφή της είναι τέτοια που να εξασφαλίζει την απόλυτη 
σταθερότητα του πάγκου. Η επιφάνεια του καθίσµατος είναι εύκολα πλενόµενη και καθαριζόµενη. 
Ο πάγκος έχει συνολική αντοχή σε βάρος ≥400kgr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ΕΙ∆ΟΣ:  ΚΩ∆ΙΚΟΣ: 
ΣΚΑΛΑΚΙ ΤΡΙΩΝ ΒΑΘΜΙ∆ΩΝ   Ζ2Λ00 
 
ΕΙΚΟΝΑ: ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 
  

 
 

 

 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: 
Σκαλάκι γενικής χρήσης για όλο το κτίριο 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 
Πτυσσόµενο σκαλάκι τριών βαθµίδων από αλουµίνιο. 
Είναι ελαφρύ ώστε να είναι ευχερής η µεταφορά του. 
Στο κάτω µέρος των ποδιών του φέρει πέλµατα από ενισχυµένο πολυαµίδιο. 
Ύψος τελευταίας βαθµίδας 60cm περίπου. 
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ΕΙ∆ΟΣ:  ΚΩ∆ΙΚΟΣ: 
ΚΑ∆ΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ  Z3A00 
 
ΕΙΚΟΝΑ: ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 
  

 

Φ 33cm 88h cm 

 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: 
Σε αναµονές γενικά 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 
Κυλινδρικός κάδος από φύλλο ανοξείδωτου χάλυβα µε ηµισφαιρικό αφαιρούµενο καπάκι για την αλλαγή 
σακκούλων. Το ηµισφαιρικό καπάκι διαθέτει κυκλική οπή µε ανοξείδωτο καπάκι που κλείνει αυτόµατα 
µε έλασµα (push-top). Το καπάκι ανοίγει προς τα µέσα µε ελαφριά ώθηση του χεριού. Ο κάδος διαθέτει 
ελαστική βάση για προστασία δαπέδων. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ΕΙ∆ΟΣ:  ΚΩ∆ΙΚΟΣ: 
ΚΑ∆ΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ  Ζ3Α01 
 
ΕΙΚΟΝΑ: ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 
  

 

Φ 25   37h cm 

 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: 
Εξυπηρετεί θέσεις εργασίας 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 
Κυλινδρικός κάδος από ανοξείδωτο φύλλο χάλυβα χωρίς καπάκι µε γυριστή απόληξη στο χείλος του. 
∆ιαθέτει πλαστική βάση για προστασία δαπέδου. 
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ΕΙ∆ΟΣ:  ΚΩ∆ΙΚΟΣ: 
ΚΑ∆ΟΣ  ΜΕΓΑΛΟΣ ΠΟ∆ΟΚΙΝΗΤΟΣ  Ζ3Α22 
 
ΕΙΚΟΝΑ: ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 
  

 
 

65h cm 

 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: 
Κάδος απορριµµάτων γενικής χρήσης 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 
Κάδος µεταλλικός  µε καπάκι µε αντιοξειδωτική προστασία και βαφή φούρνου χωρητικότητας κατ’ 
ελάχιστον 20lt και ύψους περίπου 55cm. 
Να διαθέτει εσωτερικό κάδο ή µηχανισµό συγκράτησης σακούλας. 
Να διαθέτει πετάλ για το άνοιγµα του καπακιού, σχεδίασης και κατασκευής για υψηλή µηχανική αντοχή. 
Βάση του να φέρει αντιολισθητικά πέλµατα. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ΕΙ∆ΟΣ:  ΚΩ∆ΙΚΟΣ: 
ΚΑ∆ΟΣ  ΜΕΣΑΙΟΣ ΠΟ∆ΟΚΙΝΗΤΟΣ  Ζ3Α23 
 
ΕΙΚΟΝΑ: ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 
  

 
 

55h cm 

 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: 
Κάδος απορριµµάτων γενικής χρήσης 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 
Κάδος µεταλλικός  µε καπάκι µε αντιοξειδωτική προστασία και βαφή φούρνου χωρητικότητας κατ’ 
ελάχιστον 20lt και ύψους περίπου 55cm. 
Να διαθέτει εσωτερικό κάδο ή µηχανισµό συγκράτησης σακούλας. 
Να διαθέτει πετάλ για το άνοιγµα του καπακιού, σχεδίασης και κατασκευής για υψηλή µηχανική αντοχή. 
Βάση του να φέρει αντιολισθητικά πέλµατα. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



122 

ΕΙ∆ΟΣ:  ΚΩ∆ΙΚΟΣ: 
ΡΑΦΙΑ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΜΟΝΑ 50 εκ.  Z3B15 
 
ΕΙΚΟΝΑ: ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 
 
 
 

 

 

 
Βάθος 50Χ200Η 

 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 
 
 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

Ράφια αποθήκης, κατασκευασµένα από λαµαρίνα ψυχρής εξέλασης 
και χρωµατισµένα µε ηλεκτροστατική βαφή φούρνου. 
Αποτελούνται από διάτρητα γωνιακά ελάσµατα, έξι καθ’ ύψος 
µεταλλικές επιφάνειες µε περιµετρική αναδίπλωση, που βιδώνονται 
σε αυτά, καθώς και όλα τα απαιτούµενα εξαρτήµατα σύνδεσης, 
στερέωσης, ακαµψίας και έδρασης. 
Το µήκος των ραφιών είναι µεταβλητό, ανάλογα µε τις ανάγκες του 
χώρου που εξυπηρετούν, αλλά η απόσταση µεταξύ των 
ορθοστατών είναι πάντα ≥ 80 cm. 

Η κατασκευή είναι απλούστατη και ταχύτατη στην συναρµολόγηση της και έχει µεγάλη 
αντοχή σε βάρος. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ΕΙ∆ΟΣ:  ΚΩ∆ΙΚΟΣ: 
ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ MEΓAΛO  Ζ3Γ51 
 
ΕΙΚΟΝΑ: ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 
  

 

50x 80x 80h cm 

 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: 
Για γενική χρήση µεταφοράς υλικών – σκευών  στα τµήµατα 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 
Τροχήλατο γενικής χρήσης µεγάλο, βαρέως τύπου, κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι µε δύο 
επιφάνειες για τοποθέτηση αντικειµένων συνολικού βάρους άνω των 100kg µε λαβές οδήγησης. 
Να διαθέτει 4 τροχούς ανάλογης αντοχής εκ των οποίων τουλάχιστον οι δύο να είναι 
περιστρεφόµενης στήριξης. ∆ιαστάσεων ~50cm x 80cm µε ύψος ~80cm 
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ΕΙ∆ΟΣ:  ΚΩ∆ΙΚΟΣ: 
ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑΣ  Ζ3Γ10 
 
ΕΙΚΟΝΑ: ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 
  

 

70x90x105 h cm 

 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: 
Τροχήλατο χρήσης καθαριστριών για πλήρη εξυπηρέτηση της λειτουργίας καθαρισµού των 
χώρων. 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 
 
Η βάση του τροχήλατου να είναι από αλουµίνιο, µε τέσσερις περιστρεφόµενους τροχούς 
διαστάσεων 75 mm. 
Να φέρει ορθοστάτη ο οποίος να έχει σύστηµα τοποθέτησης σακούλας απορριµµάτων και 
καπάκι πλαστικό. 
Να φέρει ένα κουβά πλαστικό µε πλαστική λαβή 25 lt  περίπου. 
Να φέρει πρέσα σφουγγαρίστρας γαλβανισµένη. 
Να φέρει δύο καλάθια 8-10 λίτρα περίπου το καθένα, διαφορετικού χρώµατος. 
Να έχει καλάθι µικρό για αποθήκευση υλικών. 
Να φέρει στήριγµα σκούπας. 
∆ιαστάσεις 100 Χ 50 Χ 100 (υ) περίπου. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ΕΙ∆ΟΣ:  ΚΩ∆ΙΚΟΣ: 
ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΒΑΣΗ ΜΟΝΗ ΓΙΑ ΣΑΚΟΥΛΕΣ  Ζ3Γ61 
 
ΕΙΚΟΝΑ: ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 
  

 

40x53x90h cm 

 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: 
Για χρήση µεταφοράς ακάθαρτων 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 
Τροχήλατη βάση, µονή, για σακούλες. Κατασκευή από ανοξείδωτο ατσάλι, µε 
ειδικό µηχανισµό για την τοποθέτηση και συγκράτηση ενός σάκκου µε πλαστικό 
καπάκι, ποδοκίνητο, σταθεροποιούµενο στην ανοικτή θέση. 
Να διαθέτει 4 τροχούς περιστρεφόµενης στήριξης και βάσης διαστάσεων βάσης µέχρι 40cm x 
53 cm και ύψος µέχρι 90 cm. Στην βάση περιµετρικά έχει ελαστική ταινία για προστασία 
κρούσεων. 
Να συνοδεύεται από 10 σάκκους ιµατισµού. 
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ΕΙ∆ΟΣ:  ΚΩ∆ΙΚΟΣ: 
ΚΑΡΟΤΣΙ ∆ΙΤΡΟΧΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ   Ζ3Γ81 
 
ΕΙΚΟΝΑ: ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 
  

 

45x35x130h cm     
Βάρος 60gr 

 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: 
Για χρήση µετακίνησης βαρέων αντικειµένων  εντός του κτιρίου 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 
Καρότσι µεταφοράς δεµάτων τροχήλατο φέρουσας ικανότητας ≥250kgr. Κατασκευάζεται από 
κατάλληλο κράµα µετάλλων ώστε να µην οξειδώνεται αλλά και να έχει µικρό βάρος. Φέρει δύο 
πίσω τροχούς που διευκολύνουν την µετακίνηση του ενώ η µορφή του είναι τέτοια που να 
καθιστά ευχερή την χρήση του σε βαθµίδες. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ΕΙ∆ΟΣ:  ΚΩ∆ΙΚΟΣ: 
ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΜΕ ΒΑΣΗ  Ζ4Δ06 
 
ΕΙΚΟΝΑ: ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 
  

 

 

 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: 
Φωτοαντιγραφικό για χαρτί µέγιστου µεγέθους Α3 µε αυτόµατο τροφοδότη σελιδοποιητή και 
βάση τροχήλατη 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 
Είναι µικρού µεγέθους για να µην έχει µεγάλες απαιτήσεις σε χώρο, απλό στη χρήση µε 
µειωµένα επίπεδα θορύβου σε κατάσταση λειτουργίας και αναµονής. 
Τεχνικά Χαρακτηριστικά: 

- Μέθοδος φωτοαντιγράφισης: Έµµεση ξηρογραφική φωτοαντιγραφική µέθοδος 
- Τύπος: Επιτραπέζιος / Σχεδιασµός τύπου αχιβάδας 
- Τύπος τραπεζιού πρωτοτύπου: Σταθερό τραπέζι 
- Μέγεθος πρωτοτύπου: Μέγιστο Α3 
- Μέγεθος χαρτιού φωτοαντιγράφισης: Μέγιστο Α3. Ελάχιστο Α5 
- Τροφοδοσία χαρτιού: Κασέτα 500 φύλλων 
- Βάρος χαρτιού φωτοαντιγράφησης: Κασέτα τροφοδοσίας 64-80gr/m2 
- Τροφοδοσίας bypass: 64-130gr/m2 
- Ταχύτητα φωτοαντιγράφισης: 20 αντίγραφα το λεπτό 
- Πολλαπλή φωτοαντιγράφηση: 1 έως 999 αντίγραφα 
- Αναπαραγωγή πρωτοτύπου: Zoom: 50% - 200% µε κλίµακα 1% 
- Προεπιλεγµένες αναλογίες: 50%, 71%, 82%, 100%, 122%, 141%, 200% και 1 µνήµη 
- Χρόνος προθέρµανσης: µηδενισµός 
- Χρόνος παραγωγής πρώτου αντιγράφου: Περίπου 8 δευτερόλεπτα (Α4) 
- Ρυθµιστής φωτεινότητας: Μέθοδος αυτόµατης ρύθµισης φωτεινότητας και χειροκίνητος 

διακόπτης 
- Ρυθµιστής ροής toner: Μέθοδος αυτόµατης ροής toner διάρκεια toner 16.500 αντίγραφα 
- Μετρητής: Μηχανικός 6ψήφιος µετρητής συνόλου αντιγράφων. 

Κλίµακα 200m 50% έως 2001 
 

 
 
 

Ο Πρόεδρος & ∆ιευθύνων Σύµβουλος 
 
 

Ηρακλής Κ. ∆ρούλιας 
 
                                                                                     

Αθήνα, Σεπτέµβριος 2015 
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ΜΕΡΟΣ Γ 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
 

ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
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ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ Α.Ε. 

 
 
 

 

 

ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:   ΠΟΛΥ∆ΥΝΑΜΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ      

                                                         ΙΑΤΡΕΙΟ ΛΕΧΑΙΝΩΝ ΗΛΕΙΑΣ 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:       ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΠΟΛΥ∆ΥΝΑΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ 

ΛΕΧΑΙΝΩΝ ΗΛΕΙΑΣ 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 372.727,27 € 

 

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ:         Ε.Π. «∆υτική Ελλάδα – Πελοπόννησος 

                                                                  – Ιόνιοι  Νήσοι»  

                                                                  (Ε.Τ.Π.Α)Κωδ. 2011ΣΕ09190007ΣΑΕ0919 

 

 

 

 

 

 
 
 

ΣΧΕ∆ΙΟ   ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
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Στην Αθήνα σήµερα   …………………., µεταξύ των κάτωθι συµβαλλοµένων: 

 
1. αφενός της εταιρείας µε την επωνυµία «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ Α.Ε.» (εφεξής «Αναθέτο-
υσα Αρχή»), που εδρεύει στην  Αθήνα, οδός Φαβιέρου 30 (Τ.Κ. 10438), ΑΦΜ 997476340 – ∆ΟΥ 
ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, όπως εκπροσωπείται νόµιµα για την υπογραφή της παρούσας από το ∆ιευθύνοντα 
Σύµβουλό της κ. .......................................  

 
και 
 

2. αφετέρου τ…………………………………………………… …………………µε έδρα …… ………,  …… …….. 
ΑΦΜ .........................∆ΟΥ ............................................ όπως εκπροσωπείται νόµιµα για την 
υπογραφή της παρούσας από …….. 

 
 
Έχοντας υπόψη:  
 
 
Α.  Τους όρους του διεθνούς δηµόσιου διαγωνισµού (ανοιχτή διαδικασία) µε κριτήριο επιλογής και 

κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή, που προκήρυξε η Αναθέτουσα Αρχή για την ανάδειξη 
αναδόχου για την «Προµήθεια - εγκατάσταση εξοπλισµού του Πολυδύναµου 
Περιφερειακού Ιατρείου Λεχαινών Ηλείας» (εφεξής «έργο»), σύµφωνα µε την από 
…/…/….. σχετική ∆ιακήρυξη της εταιρείας ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ Α.Ε. (εφεξής «∆ιακήρυξη»). 

 
Β.  Τον διαγωνισµό που διεξήχθη στην Αθήνα την ../../….., ηµεροµηνία κατά την οποία οι 

ενδιαφερόµενοι προσήλθαν και κατέθεσαν τις προσφορές τους κατά τα οριζόµενα στην ως άνω 
∆ιακήρυξη.  

 
Γ.  Το Απόσπασµα πρακτικών της υπ’ αρ……..συνεδρίασης/…………… επί του……...θέµατος του ∆.Σ. 

της εταιρείας ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ Α.Ε. µε το οποίο  έγινε δεκτή η εισήγηση της Επιτροπής 
∆ιαγωνισµού και εγκρίθηκε η κατακύρωση του έργου στον Ανάδοχο, σύµφωνα µε την προσφορά 
του. 

 
∆.  Την υπ’ αριθµ. …………………… ∆ιατύπωση Σύµφωνης Γνώµης για το Σχέδιο Σύµβασης από την 

Ενδιάµεση ∆ιαχειριστική Αρχή ∆υτικής Ελλάδας. 
 
Ε.  Την υπ’ αριθµ. ……………… Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης της Τράπεζας 

«……………...............», ποσού …………………ΕΥΡΩ, την οποία υπέβαλε ο Ανάδοχος για την καλή 
και εµπρόθεσµη εκτέλεση της παρούσας, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Άρθρο 3 του Κεφαλαίου 
∆ της ∆ιακήρυξης. 

 
 
 
 
 
 

Συµφωνούνται τα ακόλουθα: 
 
 
 



 

 

 
 
 

 
 
ΑΡΘΡΟ 1 
Αντικείµενο 
 
Αντικείµενο της Σύµβασης είναι η Προµήθεια – Εγκατάσταση Εξοπλισµού του Πολυδύναµου 
Περιφερειακού Ιατρείου Λεχαινών Ηλείας όπως αναλυτικά αναφέρεται στην υπ΄ αριθ. ….. ∆ιακήρυξη 
και τα παραρτήµατα αυτής, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας σύµβασης. 
 
 
 
ΑΡΘΡΟ 2 
Αµοιβή αναδόχου – πληρωµές 
 
1. Το συνολικό τίµηµα του αντικειµένου της Σύµβασης αυτής (εφεξής «Συµβατικό Τίµηµα») 

ορίζεται και συνοµολογείται στο ποσό των ΕΥΡΩ…………….. (µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.) 
και θα καταβληθεί ως ακολούθως: 

 
- Ποσό έως το 30% του συνολικού συµβατικού τιµήµατος δύναται να χορηγηθεί ως έντοκη 

προκαταβολή. 
Η Εγγύηση προκαταβολής στην περίπτωση χορήγησης προκαταβολής είναι ισόποση µε την 
προκαταβολή. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καλύπτει και την παροχή ισόποσης προκαταβολής 
(συµπεριλαµβανοµένου και των τόκων) προς τον ανάδοχο, χωρίς να απαιτείται η κατάθεση 
εγγύησης προκαταβολής. Σε περίπτωση χορήγησης µεγαλύτερου ύψους προκαταβολής, αυτή 
λαµβάνεται µε την κατάθεση από τον ανάδοχο εγγύησης προκαταβολής που θα καλύπτει τη 
διαφορά µεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της 
καταβαλλοµένης προκαταβολής συµπεριλαµβανοµένων και των τόκων.  

- Ποσό ίσο µε το 70% της συµβατικής αξίας των ειδών, εκτός αν έχει χορηγηθεί προκαταβολή 
οπότε θα καταβληθεί το υπόλοιπο ποσό έως το 70% της συµβατικής αξίας, που θα χορηγηθεί 
µετά την τοποθέτηση των ειδών του εξοπλισµού στους χώρους και στις θέσεις που θα υποδε-
ιχθούν από την εταιρεία ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ Α.Ε.. 
Εάν συντρέξει περίπτωση αποθήκευσης µε εντολή της εταιρείας ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ Α.Ε., 
το ποσό θα καταβληθεί µε την αποθήκευση. 
Ως συµβατική αξία των ειδών ορίζεται η τιµή η οποία προκύπτει από την ανάλυση του 
προϋπολογισµού στον πίνακα ειδών και ποσοτήτων που περιλαµβάνεται στα τεύχη «ΜΕΛΕΤΗ 
ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» και «ΜΕΛΕΤΗ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» 
διαµορφωµένη κατά το ποσοστό έκπτωσης της οικονοµικής προσφοράς για το σύνολο της 
προµήθειας. 

- Το υπόλοιπο ποσό, ήτοι 30% του συνολικού συµβατικού τιµήµατος, θα χορηγηθεί µετά την 
υπογραφή του Πρωτοκόλλου  Παραλαβής του εξοπλισµού, που θα πραγµατοποιηθεί µετά την 
ολοκλήρωση της προµήθειας και εγκατάστασης του συνόλου των ειδών του συµβατικού κα-
ταλόγου.  

  
Ο  Ανάδοχος δηλώνει ότι κατάρτισε την προσφορά του βάσει προϋπολογισµού της όλης δαπάνης 
και της αµοιβής του προµήθεια, εγκατάσταση των ειδών εξοπλισµού και θέση αυτών σε λειτουργία 
και ότι έλαβε υπόψη του και τις τυχόν ανατιµήσεις, ότι εγγυάται την ακρίβεια του προϋπολογισµού 
του αυτού, σύµφωνα µε την διάταξη του άρθρου 696 του ΑΚ και παραιτείται ανεπιφύλακτα από 
κάθε αξίωσή του για αναπροσαρµογή ή αύξηση της αµοιβής του µέχρι την ηµέρα παραλαβής. 

 
2. Κάθε πληρωµή στον προµηθευτή πλην της προκαταβολής θα γίνεται µε την προσκόµιση των 

αναφεροµένων στο άρθρο 35 του Π∆ 118/2007 δικαιολογητικών, καθώς και προσφάτων 
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πιστοποιητικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 3 
Παράδοση – Παραλαβή Προµήθειας  
 
Ο ανάδοχος του εξοπλισµού είναι υποχρεωµένος να αναλάβει όλες τις εργασίες, σε όσα είδη 
απαιτείται, που είναι απαραίτητες για την εγκατάστασή τους, ώστε αυτά να είναι έτοιµα για κανονική 
λειτουργία και χρήση. Τυχόν αποξηλώσεις, προσθήκες,  τροποποιήσεις ή επεµβάσεις, απαραίτητες για 
την εγκατάσταση των ειδών, ώστε αυτά να είναι έτοιµα για κανονική λειτουργία και χρήση, είναι 
αυτονόητο ότι περιλαµβάνονται στις παρούσες συµβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου, ο οποίος 
δηλώνει ρητώς µε την Προσφορά του και µε υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 που πρέπει να 
περιλαµβάνεται σ’ αυτή, του ότι επιθεώρησε τους χώρους, ήλεγξε τις εγκαταστάσεις και την επάρκεια 
τους και έλαβε γνώση της υφισταµένης κατάστασης και συνυπολόγισε το αντίστοιχο τίµηµα για τις 
απαιτούµενες εργασίες, µετατροπές, προσθήκες και λοιπά συναφή, που απαιτούνται για την άρτια, 
ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία των µηχανηµάτων, στην προσφορά του. 
 
Η εταιρεία ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ Α.Ε.  εάν κρίνει σκόπιµο µπορεί να ζητήσει δείγµατα των προς 
παράδοση ειδών σε χώρους επιλογής της. Για την παράδοση της προµήθειας και τις ρήτρες τυχόν 
καθυστέρησης ισχύουν τα εξής: 
Η παράδοσή της θα γίνει σταδιακά σύµφωνα µε το αναλυτικό χρονοδιάγραµµα που θα υποβάλει ο 
ανάδοχος εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από την υπογραφή της παρούσας και το οποίο θα 
εγκριθεί από την εταιρεία ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ Α.Ε. εντός είκοσι (20) ηµερών από την υποβολή 
του.  
Στην περίπτωση που κατά τη φάση της προσκόµισής του, είδος της προσφοράς δεν παράγεται πλέον, 
ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίσει το µοντέλο του ίδιου κατασκευαστή που έχει 
αντικαταστήσει το αποσυρθέν και έχει τις ίδιες κατ’ ελάχιστον δυνατότητες, χωρίς πρόσθετη 
οικονοµική απαίτηση.  
 
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος, µέσα στις επιµέρους προθεσµίες που θα καθορίζονται από το ως άνω 
χρονοδιάγραµµα να προµηθεύσει και εγκαταστήσει σταδιακά τα είδη του εξοπλισµού και να 
ενηµερώσει εγγράφως επ’ αυτού την εταιρεία ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ Α.Ε. Με την ολοκλήρωση της 
εγκατάστασης του εξοπλισµού ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει φάκελο µε πρωτότυπα δελτία 
δοκιµών για όλα τα είδη του συµβατικού καταλόγου εξοπλισµού, υπογεγραµµένα από κατάλληλα 
εξουσιοδοτηµένο Τεχνικό, στα οποία θα πιστοποιείται ότι έχουν γίνει µε επιτυχία όλες οι απαραίτητες 
δοκιµές λειτουργίας και ασφάλειας, σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου. Από την 
επόµενη ηµέρα της έγγραφης ενηµέρωσης, επί της ολοκλήρωσης εγκατάστασης του εξοπλισµού και 
προκειµένου να γίνει η οριστική του παραλαβή, η αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής, προβαίνει στον 
έλεγχό του. Ο ανάδοχος κατά το χρονικό διάστηµα ελέγχου οφείλει να παράσχει κάθε δυνατή 
πληροφορία ή διευκρίνηση που θα χρειαστεί η αρµόδια Επιτροπή και να διευκολύνει µε κάθε τρόπο το 
έργο της. 
Η Επιτροπή ελέγχει αν τα είδη του Εξοπλισµού  είναι άρτια σύµφωνα µε τις απαιτήσεις και τις ανάγκες 
της εταιρείας ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ Α.Ε. και αν έχουν εκπληρωθεί όλες οι συµβατικές υποχρεώσεις 
του Αναδόχου. 
Η έγκριση ή απόρριψη τµήµατος ή ολοκλήρου της προµήθειας από την αρµόδια Επιτροπή και ύστερα 
από τον προαναφερθέντα έλεγχο, γνωστοποιείται, µε τις κατάλληλες αιτιολογήσεις ή παρατηρήσεις, 
εγγράφως στον Ανάδοχο. 
 
Η εταιρεία ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωµα να ελέγχει σταδιακά και να καθοδηγεί 
την εξέλιξη της εγκατάστασης του εξοπλισµού. Αν παρέλθει η συµφωνηµένη ηµεροµηνία 
ολοκλήρωσης του έργου, συµπεριλαµβανόµενου και του χρόνου τυχόν παρατάσεων, χωρίς η 
προµήθεια να έχει παραδοθεί, η εταιρεία ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ Α.Ε. έχει το δικαίωµα να κηρύξει 
έκπτωτο τον Ανάδοχο σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο  7 της παρούσας. 
 



 

 

Κανένα από τα δύο µέρη δεν ευθύνεται για καθυστερήσεις αν αυτές οφείλονται σε γεγονότα 
ανωτέρας βίας.  
 
Πριν από την κατάρτιση και υπογραφή του Πρωτοκόλλου Παραλαβής και µετά την τοποθέτηση των 
ειδών στις τελικές τους θέσεις, πραγµατοποιείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος των ειδών του πα-
ραδοτέου εξοπλισµού από την ορισθησοµένη για τον σκοπό αυτό Επιτροπή, εντός της συµβατικής 
προθεσµίας ή ύστερα από έγγραφη ειδοποίηση του αναδόχου και συντάσσεται σχετικό Πρωτόκολλο 
Ελέγχου. Ευθύνη του αναδόχου είναι να εξασφαλίσει τα αναλώσιµα υλικά  και ό,τι άλλο απαιτηθεί για 
τη διενέργεια του ποιοτικού ελέγχου. 
 

 Το Πρωτόκολλο Ελέγχου πρέπει να συνταχθεί εντός µηνός από την έγγραφη ειδοποίηση του 
αναδόχου και το Πρωτόκολλο Παραλαβής συντάσσεται εντός µηνός από την εκπλήρωση όλων των 
τυχόν αναφεροµένων παρατηρήσεων, σε συνέχεια σχετικής ειδοποίησης του αναδόχου. Στο 
Πρωτόκολλο Ελέγχου καθορίζεται και ο χρόνος αποκατάστασης των παρατηρήσεων. 
 
Η συνολική διάρκεια εγγύησης της προµήθειας είναι 24 µήνες από την υπογραφή του Πρωτοκόλλου 
Παραλαβής. Κατά το διάστηµα αυτό ο ανάδοχος ευθύνεται για τυχόν πραγµατικά ελαττώµατα των 
ειδών του εξοπλισµού που θα παραδώσει, τα οποία θα αποκαλυφθούν µετά την παραλαβή τους µε το 
οικείο πρωτόκολλο ή για τυχόν νοµικά ελαττώµατά τους. Με την υπογραφή του Πρωτοκόλλου 
Παραλαβής, ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει χρηµατική εγγύηση ή να προσκοµίσει εγγυητική 
επιστολή Καλής Λειτουργίας και ∆ιατήρησης, ποσού ίσου µε το 5% του ποσού της Σύµβασης (χωρίς 
Φ.Π.Α.) και ισχύος δύο (2) ετών από την υπογραφή του προαναφερθέντος Πρωτοκόλλου, 
επιφυλασσοµένων των δικαιωµάτων της εταιρείας ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ Α.Ε. από τυχόν πραγµατικά 
και κρυφά ελαττώµατα. Η επιστροφή της εγγυητικής επιστολής Καλής Λειτουργίας και ∆ιατήρησης, 
ενεργείται µε εντολή της αρµόδιας ∆ιεύθυνσης της εταιρείας ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ Α.Ε. προς την 
Τράπεζα, µετά τη λήξη του χρόνου της 24µηνης εγγύησης και τη διαπίστωση ότι όλος ο εξοπλισµός 
βρίσκεται σε καλή λειτουργική κατάσταση. 
 
Κατά το διάστηµα των δύο ετών εγγύησης της προµήθειας και µε εξαίρεση βλάβες που οφείλονται σε 
µη ενδεδειγµένη χρήση ή εξωγενείς παράγοντες που δεν σχετίζονται µε τη χρήση ή ελάττωµα 
οφειλόµενο σε κακή ποιότητα ή κατασκευή (σεισµοί, πυρκαγιές κ.λ.π.), η διατήρηση των ειδών 
εξοπλισµού σε πλήρη λειτουργική κατάσταση αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου, στο 
πλαίσιο του συµβατικού τιµήµατος της προµήθειας. Στην προαναφερθείσα υποχρέωση 
συµπεριλαµβάνεται και η αντικατάσταση οποιουδήποτε ανταλλακτικού και εξαρτήµατος απαιτηθεί για 
τη διατήρηση των ειδών εξοπλισµού σε πλήρη λειτουργική κατάσταση. 
 
Στην περίπτωση που η εταιρεία θεωρεί πως κάποια βλάβη είδους εξοπλισµού οφείλεται σε µη 
ενδεδειγµένη χρήση ή εξωγενείς παράγοντες που δεν σχετίζονται µε τη χρήση ή ελάττωµα 
οφειλόµενο σε κακή ποιότητα ή κατασκευή (σεισµοί, πυρκαγιές κ.λ.π.), οφείλει να ενηµερώνει 
σχετικώς αυθηµερόν και εγγράφως το Νοσοκοµείο. Σε περίπτωση που το Νοσοκοµείο έχει αντίρρηση 
και θεωρεί πως η αποκατάσταση της βλάβης εµπίπτει στις υποχρεώσεις του αναδόχου, κοινοποιεί 
εγγράφως σ’ αυτόν την αντίρρησή του και δίδει σχετική εντολή αποκατάστασης. Από την κοινοποίηση 
της εντολής αρχίζει και ο υπολογισµός του χρόνου ακινητοποίησης του µηχανήµατος. Ο ανάδοχος 
υποχρεούται σε άµεση αποκατάσταση της βλάβης και η επίλυση της διαφοράς θα γίνει σύµγωνα µε τις 
προβλέψεις του άρθρου 9 Επίλυση ∆ιαφορών, της Σύµβασης Προµήθειας - Εγκατάστασης. 
 
Εις ό,τι αφορά στις υποχρεώσεις του αναδόχου για το χρονικό διάστηµα της εγγύησης ισχύουν τα 
ακόλουθα: 
Ο συνολικός χρόνος µη λειτουργίας (ακινητοποίησης) κάθε µηχανήµατος λόγω βλάβης, κατά τη 
διάρκεια ενός πλήρους συµβατικού έτους, δεν µπορεί να υπερβαίνει τις 15 ηµερολογιακές ηµέρες. Ο 
χρόνος ακινητοποίησης του µηχανήµατος υπολογίζεται από τη βεβαιωµένη γνωστοποίηση της βλάβης 
στην εταιρεία και η αποκατάσταση της βλάβης βεβαιώνεται µε την υπογραφή σχετικού πρωτοκόλου 
από εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπο του νοσοσκοµείου. ∆εν γίνεται προσµέτρηση στο χρόνο 
ακινητοποίησης του µηχανήµατος εφόσον η αποκατάσταση της βλάβης γίνει το αργότερο εντός της 
επόµενης ηµέρας από την ειδοποίηση της εταιρείας καθώς και σε περιπτώσεις που η καθυστέρηση 
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οφείλεται αποδεδειγµένα σε λόγους ανωτέρας βίας. Ως ανωτέρα βία νοείται οποιοδήποτε συµβάν ή 
γεγονός πέραν του λογικού ελέγχου εκατέρου των συµβαλλοµένων µερών, συνεπεία του οποίου δεν 
είναι δυνατόν να ζητηθεί απ' αυτό λογικώς να εκτελέσει τις υποχρεώσεις του. 
 
Το χρονικό διάστηµα σε ηµέρες που κάποιο Μηχάνηµα θα βρίσκεται εκτός λειτουργίας πέραν του 
προαναφερθέντος διαστήµατος των 15 ηµερολογιακών ηµερών, πολλαπλασιασµένο επί τρία (3), θα 
προστίθεται στο χρόνο εγγύησης του µηχανήµατος. 
 
Κατά την ολοκλήρωση του χρόνου εγγύησης, ο εξοπλισµός πρέπει να βρίσκεται σε πλήρη λειτουργική 
κατάσταση. 
 
Η εταιρεία ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ Α.Ε. επιφυλάσσεται των δικαιωµάτων της από τυχόν 
πραγµατικά και κρυφά ελαττώµατα. 
 
Ως προς αυτή την ευθύνη του Αναδόχου, εφαρµογή έχουν οι διατάξεις των άρθρων 516, 540, 541, 
543, 548, 549, 557 ΑΚ. 
 
Ο  Ανάδοχος µε την υπογραφή του Πρωτοκόλλου Παραλαβής των ειδών του εξοπλισµού, µεταβιβάζει 
στην Αναθέτουσα Αρχή, την πλήρη κυριότητα, νοµή και κατοχή τους, ακόµη και στην περίπτωση κατά 
την οποία δεν θα έχει πληρωθεί την ηµέρα αυτή, ολόκληρο το τίµηµα σύµφωνα µε το άρθρο 2 της 
παρούσας. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 4 
Υποκατάσταση – Εκχώρηση 
 
Ο  Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει ο ίδιος όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την παρούσα 
Σύµβαση και δεν δικαιούται να υποκατασταθεί από άλλον στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών του 
αυτών ή να εκχωρήσει µε οποιοδήποτε τρόπο σε άλλον τα δικαιώµατά του από την Σύµβαση αυτή, 
εκτός εάν υπάρχει σχετική έγγραφη έγκριση από την Αναθέτουσα Αρχή. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 5 
∆ιάρκεια Σύµβασης 
 
1. Η διάρκεια της παρούσας σύµβασης από την υπογραφή της, ορίζεται σε τέσσερις (4) µήνες 

σύµφωνα µε το εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα και τα ειδικότερα που αναφέρονται στο άρθρο 3. 
 
2. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος, µέσα στις προθεσµίες που θα καθορίζονται από το ως άνω 

χρονοδιάγραµµα, για κάθε σταδιακή παράδοση να ενηµερώνει εγγράφως επ’ αυτής, την εταιρεία 
ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ Α.Ε.   

 
 
ΑΡΘΡΟ 6 
Παράταση – Ποινικές Ρήτρες εκπρόθεσµης παράδοσης  
 
Παράταση της συνολικής προθεσµίας ή τροποποίηση του εγκεκριµένου χρονοδιαγράµµατος 
εγκρίνονται από το ∆.Σ. της Αναθέτουσας Αρχής στις ακόλουθες περιπτώσεις:  
  
α) όταν η καθυστέρηση που προκύπτει δεν οφείλεται αποκλειστικά σε υπαιτιότητα του Αναδόχου  
β) Όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. Επισηµαίνεται ότι σε περίπτωση µη εκπλήρωσης από τον 

Ανάδοχο των υποχρεώσεων που έχει από την παρούσα λόγω ανωτέρας βίας, η απόδειξη του 
περιστατικού της ανωτέρας βίας βαρύνει τον ίδιο αποκλειστικά. Για τον λόγο αυτό οφείλει µέσα 
σε αποκλειστική προθεσµία είκοσι (20) ηµερών από την ηµέρα που συνέβη το περιστατικό της 
ανωτέρας βίας να το γνωστοποιήσει εγγράφως στην Αναθέτουσα Αρχή προσκοµίζοντας 



 

 

παράλληλα και όλα τα αποδεικτικά στοιχεία του περιστατικού αυτού. Η τυχόν παράλειψή του τον 
αποστερεί από το δικαίωµα επίκλησης ανωτέρας βίας για την µη εµπρόθεσµη εκπλήρωση των 
υποχρεώσεών του. 

 
Σε περίπτωση υπαιτιότητας του αναδόχου µπορεί να χορηγηθεί παράταση της προθεσµίας σύµφωνα 
µε τις ρυθµίσεις του άρθρου αυτού,  επιβαλλοµένης όµως ποινικής ρήτρας ως ακολούθως: 
 
1% του Συµβατικού τιµήµατος, για κάθε πλήρη ηµερολογιακή εβδοµάδα, για τις πρώτες πέντε (5) 
εβδοµάδες και 2% του Συµβατικού τιµήµατος για τις επόµενες πέντε (5) εβδοµάδες  και µέχρι 
συνολικού ποσοστού 15%, για την περίπτωση υπέρβασης τόσο της συνολικής προθεσµίας όσο και 
των επιµέρους προθεσµιών παράδοσης που αναφέρονται στο εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα του 
άρθρου 3.  

 
Οι ποινικές ρήτρες επιβάλλονται µε απόφαση του ∆.Σ. της εταιρείας ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ Α.Ε. και 
παρακρατούνται από την αµέσως επόµενη πληρωµή  ή/και από την τελική πληρωµή. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 7 
Έκπτωση αναδόχου 
 
Ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος όταν δεν παραδώσει σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας ή 
αντικαταστήσει τα συµβατικά υλικά όπως του έχει υποδειχθεί από την Επιτροπή Παραλαβής ή δεν 
επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά εµπροθέσµως. 
 
Στον Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύµβαση επιβάλλεται, µε απόφαση του ∆.Σ. της 
εταιρείας ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ Α.Ε. κατάπτωση ολική ή µερική της εγγύησης καλής εκτέλεσης της 
σύµβασης, χωρίς άλλη διαδικασία ή δικαστική ενέργεια. ∆εν αποκλείεται αξίωση της Αναθέτουσας 
Αρχής για αποζηµίωση. 
 
Επίσης, η Αναθέτουσα Αρχή µπορεί να αποφασίσει και να επιβάλλει διαζευκτικά ή αθροιστικά τις 
ακόλουθες κυρώσεις : 
 
α.  Προµήθεια του υλικού σε βάρος του εκπτώτου Αναδόχου είτε από τους υπόλοιπους 

διαγωνιζόµενους που είχαν λάβει µέρος στον διαγωνισµό, είτε µε διενέργεια διαγωνισµού, είτε µε 
διαπραγµάτευση, αν συντρέχουν οι σχετικές προϋποθέσεις. Κάθε άµεση ή έµµεση προκαλούµενη 
ζηµία της εταιρείας ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ Α.Ε. ή τυχόν διαφέρον που θα προκύψει, 
καταλογίζεται σε βάρος του εκπτώτου Αναδόχου. Ο καταλογισµός αυτός γίνεται ακόµη και στην 
περίπτωση που δεν πραγµατοποιείται νέα προµήθεια του υλικού, κατά τα παραπάνω οριζόµενα. 
Στην περίπτωση αυτή, ο υπολογισµός του καταλογιζόµενου ποσού γίνεται µε βάση κάθε στοιχείο, 
κατά την κρίση του αρµοδίου οργάνου και µε βάση τις αρχές της καλής πίστης και των 
συναλλακτικών ηθών.  

 
β.  Προσωρινός ή οριστικός αποκλεισµός του προµηθευτή από το σύνολο των προµηθειών της 

εταιρείας ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ Α.Ε. και κοινοποίηση της απόφασης αυτής και των  λόγω που 
οδήγησαν σε αυτήν στο αρµόδιο όργανο του Υπουργείου Ανάπτυξης.  

 
γ.   Είσπραξη εντόκως της τυχόν προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύµβαση 

Ανάδοχο, είτε από ποσόν που τυχόν δικαιούται να λάβει, είτε µε κατάθεση του ποσού από τον 
ίδιο, είτε µε κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισµός των τόκων γίνεται από την 
ηµεροµηνία λήψης της προκαταβολής από τον Ανάδοχο µέχρι την ηµεροµηνία έκδοσης της 
απόφασης κήρυξής του εκπτώτου, µε το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από 
δικαιοπραξία, από την ηµεροµηνία δε αυτή και µέχρι της επιστροφής της, µε το ισχύον κάθε φορά 
επιτόκιο για τόκο υπερηµερίας. 
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ΑΡΘΡΟ 8 
Λοιπές Υποχρεώσεις Αναδόχου 
 
Κατά την µεταφορά, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία των ειδών εξοπλισµού, ο Ανάδοχος οφείλει 
να καταβάλει κάθε επιµέλεια και φροντίδα, ώστε να µην προκαλέσει οποιαδήποτε τυχόν ζηµία στο 
χώρο ή σε εγκαταστάσεις - εξοπλισµό του χώρου που θα τοποθετηθεί ή σε άλλους χώρους, 
ευθυνόµενος για την αποκατάσταση των τυχόν αυτών ζηµιών ή απωλειών. 
Ο  Ανάδοχος υποχρεούται µε δαπάνες του και µε ευθύνη του να συναποκοµίσει από τον χώρο του 
Νοσοκοµείου όλα τα υλικά συσκευασίας των ειδών του εξοπλισµού και να παραδώσει τους  χώρους 
του Νοσοκοµείου ελεύθερους και καθαρούς. 
Ειδικώς για τα είδη εξοπλισµού ιονιζουσών ακτινοβολιών για τα οποία απαιτείται έκδοση άδειας 
λειτουργίας, ο ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στη διενέργεια του εκ του νόµου προβλεπόµενου 
ελέγχου ασφαλούς λειτουργίας για το σύνολο της εγκατάστασης. Η σχετική έκθεση ελέγχου 
ασφαλούς λειτουργίας θα πρέπει να έχει παραδοθεί πριν τη διενέργεια της παραλαβής του 
εξοπλισµού.   Ο Ανάδοχος  υποχρεούται να εκπαιδεύσει το προσωπικό του Νοσοκοµείου στην λειτουργία, χρήση και 
συντήρηση των ειδών του εξοπλισµού, µε τους ακόλουθους όρους: 
 
1. Η παροχή εκπαίδευσης θα γίνεται ανά οµάδα εξοπλισµού εντός της περιόδου εγγύησης των δύο 

(2) ετών και κατόπιν σχετικού αιτήµατος των χρηστών. 
2. Το πρόγραµµα εκπαίδευσης θα εκπονηθεί σε συνεννόηση µε τους χρήστες. Πέραν του σταδίου 

εκπαίδευσης πριν την έναρξη λειτουργίας του εξοπλισµού, θα υπάρξει και δεύτερο στάδιο, υπό 
µορφήν εκπαιδευτικής παρουσίας ειδικού συµβούλου  κατά την φάση της έναρξης λειτουργίας του 
εξοπλισµού.  

3. Η εκπαίδευση θα γίνεται υποχρεωτικά στην Ελληνική Γλώσσα.  
4. Στους χρήστες θα πρέπει να παραδοθούν τεχνικά φυλλάδια λειτουργίας και συντήρησης στην Ελ-

ληνική Γλώσσα καθώς και τα αποδεικτικά πιστοποίησης των παραδοθέντων ειδών. 
 Επίσης ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να κατασκευάσει και να τοποθετήσει στο έργο  

ενηµερωτική ταµπέλα για την χρηµατοδότηση του έργου από το ΕΣΠΑ 2007-2013 σύµφωνα µε 
το υπόδειγµα που θα δοθεί.   

 
ΑΡΘΡΟ 9 
Επίλυση διαφορών 

 
Αρµόδια για την επίλυση τυχόν διαφορών ως προς την ερµηνεία ή εκπλήρωση των όρων της 
παρούσας Σύµβασης, των όρων της ∆ιακήρυξης και των λοιπών συµβατικών τευχών, είναι τα 
∆ικαστήρια των Αθηνών. 
 
Επισηµαίνεται ότι δεν αποκλείεται η επίλυση των διαφορών µε φιλικό διακανονισµό ή εξώδικο – 
δικαστικό διακανονισµό – συµβιβασµό µεταξύ Αναδόχου και Αναθέτουσας Αρχής, κατόπιν αιτήµατος 
ενός εκ των συµβαλλοµένων σε κάθε στάδιο επιλύσεως της διαφοράς, ακόµη και µετά την έκδοση 
αµετακλήτου δικαστικής αποφάσεως.   
 
 
ΑΡΘΡΟ 10 
Σύµβαση και Συµβατικά Τεύχη 
 
Η παρούσα Σύµβαση αποτελεί ενιαίο σύνολο µε τα συνηµµένα σε αυτήν παραρτήµατα, τεύχη, µελέτες και 
λοιπά έγγραφα (εφεξής «Συµβατικά Τεύχη»).  
 
Το κείµενο της παρούσας υπερισχύει κάθε άλλου κειµένου στο οποίο αυτή στηρίζεται. 
 
Κατά τα λοιπά, η σειρά ισχύος των Συµβατικών Τευχών ορίζεται ως εξής:  

 
1. Σύµβαση.  



 

 

2. Συγγραφή Υποχρεώσεων. 
3. ∆ιακήρυξη.  
4. Πίνακες Ειδών και Ποσοτήτων. 
5. Τεχνικές Περιγραφές – Προδιαγραφές. 
6. Μελέτη Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισµού. 
7. Προσφορά του Αναδόχου. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 11 
Εφαρµοστέο δίκαιο 
 
Η εκπλήρωση των συµβατικών υποχρεώσεων σύµφωνα µε την παρούσα και τα Συµβατικά Τεύχη 
διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 513 επ. ΑΚ. Συµπληρωµατικά για όσα θέµατα δεν ρυθµίζονται 
από την παρούσα σχετικά µε την εκτέλεσή εφαρµόζονται αναλογικά όσα προβλέπονται στο Π.∆. 
118/2007.  

             
Αυτά συµφωνήσαµε και υπογράφουµε την παρούσα Σύµβαση σε πέντε (6) όµοια πρωτότυπα από τα 
οποία τρία (4) κράτησε η εταιρεία ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ Α.Ε. και δύο (2) ο Ανάδοχος. 

 
 

 
                                  ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 
Για την εταιρεία ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ Α.Ε.                               Για τον Ανάδοχο 
 

Ο Πρόεδρος & ∆ιευθύνων Σύµβουλος 
 
 

                         Ηρακλής ∆ρούλιας                                                     
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 
 

ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 
 



 

 

 

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ Α.Ε. 

 
 
 

 

 

ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:   ΠΟΛΥ∆ΥΝΑΜΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ      

                                                         ΙΑΤΡΕΙΟ ΛΕΧΑΙΝΩΝ ΗΛΕΙΑΣ 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:       ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΠΟΛΥ∆ΥΝΑΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ 

ΛΕΧΑΙΝΩΝ ΗΛΕΙΑΣ 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 372.727,27 € 

 

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ:         Ε.Π. «∆υτική Ελλάδα – Πελοπόννησος 

                                                                  – Ιόνιοι  Νήσοι»  

                          (Ε.Τ.Π.Α)Κωδ. 2011ΣΕ09190007ΣΑΕ0919  

                                                                                                                                                                
 
 
 
 
 
 

ΣΧΕ∆ΙΟ 
 
 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
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ΑΡΘΡΟ 1 
Αντικείµενο 
 
Με την παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων (Σ.Υ.) ρυθµίζονται θέµατα και λεπτοµέρειες που διέπουν 
την: «Προµήθεια - εγκατάσταση εξοπλισµού Πολυδύναµου Περιφερειακού Ιατρείου 
Λεχαινών Ηλείας» (εφεξής «έργο»). 
 
 
ΑΡΘΡΟ 2 
∆ιοίκηση του έργου– Παρακολούθηση του έργου   
 
2.1. Το έργο επιβλέπει και διοικεί η εταιρεία ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ Α.Ε. µε τα εντεταλµένα όργανά 

της σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4199/2013 (ΦΕΚ 216Α/2013).  
 
 2.2. Κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου και κατά την κρίση της, η εταιρεία ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ 

ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ Α.Ε. µπορεί να συγκαλεί συσκέψεις στα γραφεία της στην Αθήνα ή οπουδήποτε 
αλλού κριθεί σκόπιµο.  Στις συσκέψεις αυτές ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να παρίσταται ο 
ίδιος ή µε τον υπεύθυνο εκπρόσωπό του και όλα τα αρµόδια πρόσωπα. 

 
2.3.   Ο ανάδοχος του έργου αλληλογραφεί µόνο µε την Υπηρεσία ή µέσω αυτής.  Οποιοδήποτε 

έγγραφό του σχετικά µε την εκτέλεση της σύµβασης προς άλλη αρχή δεν παράγει κανένα 
αποτέλεσµα υπέρ του αναδόχου παρά µόνο άν περιέλθει στην έδρα της Υπηρεσίας εντός των 
νοµίµων προθεσµιών και  από τότε που θα περιέλθει σ' αυτήν. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 3 
Παράδοση – Παραλαβή Προµήθειας  
Ο ανάδοχος του εξοπλισµού είναι υποχρεωµένος να αναλάβει όλες τις εργασίες, σε όσα είδη 
απαιτείται, που είναι απαραίτητες για την εγκατάστασή τους, ώστε αυτά να είναι έτοιµα για κανονική 
λειτουργία και χρήση. Τυχόν αποξηλώσεις, προσθήκες,  τροποποιήσεις ή επεµβάσεις, απαραίτητες για 
την εγκατάσταση των ειδών, ώστε αυτά να είναι έτοιµα για κανονική λειτουργία και χρήση, είναι 
αυτονόητο ότι περιλαµβάνονται στις παρούσες συµβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου, ο οποίος 
δηλώνει ρητώς µε την Προσφορά του και µε υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 που πρέπει να 
περιλαµβάνεται σ’ αυτή, του ότι επιθεώρησε τους χώρους, ήλεγξε τις εγκαταστάσεις και την επάρκεια 
τους και έλαβε γνώση της υφισταµένης κατάστασης και συνυπολόγισε το αντίστοιχο τίµηµα για τις 
απαιτούµενες εργασίες, µετατροπές, προσθήκες και λοιπά συναφή, που απαιτούνται για την άρτια, 
ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία των µηχανηµάτων, στην προσφορά του. 
 
Η εταιρεία ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ Α.Ε. εάν κρίνει σκόπιµο µπορεί να ζητήσει δείγµατα των προς 
παράδοση ειδών σε χώρους επιλογής της.                            
Για την παράδοση της προµήθειας και τις ρήτρες τυχόν καθυστέρησης ισχύουν τα εξής: 
 
Η παράδοσή της θα γίνει σταδιακά σύµφωνα µε το αναλυτικό χρονοδιάγραµµα που θα υποβάλει ο 
ανάδοχος εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από την υπογραφή της Σύµβασης και το οποίο θα 
εγκριθεί από την εταιρεία ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ Α.Ε. εντός είκοσι (20) ηµερών από την υποβολή 
του.  
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Στην περίπτωση που κατά τη φάση της προσκόµισής του, είδος της προσφοράς δεν παράγεται πλέον, 
ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίσει το µοντέλο του ίδιου κατασκευαστή που έχει 
αντικαταστήσει το αποσυρθέν και έχει τις ίδιες κατ’ ελάχιστον δυνατότητες, χωρίς πρόσθετη 
οικονοµική απαίτηση. 
  
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος, µέσα στις επιµέρους προθεσµίες που θα καθορίζονται από το ως 
άνω χρονοδιάγραµµα να προµηθεύσει και εγκαταστήσει σταδιακά τα είδη του εξοπλισµού και να 
ενηµερώσει εγγράφως επ’ αυτού, την εταιρεία ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ Α.Ε. Με την ολοκλήρωση της 
εγκατάστασης του εξοπλισµού ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει φάκελο µε πρωτότυπα δελτία 
δοκιµών για όλα τα είδη του συµβατικού καταλόγου εξοπλισµού, υπογεγραµµένα από κατάλληλα 
εξουσιοδοτηµένο Τεχνικό, στα οποία θα πιστοποιείται ότι έχουν γίνει µε επιτυχία όλες οι απαραίτητες 
δοκιµές λειτουργίας και ασφάλειας, σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου. Από την 
επόµενη ηµέρα της έγγραφης ενηµέρωσης, επί της ολοκλήρωσης εγκατάστασης του εξοπλισµού και 
προκειµένου να γίνει η οριστική του παραλαβή, η αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής προβαίνει στον 
έλεγχό του. Ο ανάδοχος κατά το χρονικό διάστηµα ελέγχου οφείλει να παράσχει κάθε δυνατή 
πληροφορία ή διευκρίνηση που θα χρειαστεί η αρµόδια Επιτροπή και να διευκολύνει µε κάθε τρόπο 
το έργο της. 
Η Επιτροπή ελέγχει αν τα είδη του Εξοπλισµού είναι άρτια σύµφωνα µε τις απαιτήσεις και τις ανάγκες 
της εταιρείας ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ Α.Ε. και αν έχουν εκπληρωθεί όλες οι συµβατικές υποχρεώσεις 
του Αναδόχου. 
Η έγκριση ή απόρριψη τµήµατος ή ολοκλήρου της προµήθειας από την αρµόδια Επιτροπή και ύστερα 
από τον προαναφερθέντα έλεγχο, γνωστοποιείται, µε τις κατάλληλες αιτιολογήσεις ή παρατηρήσεις, 
εγγράφως στον Ανάδοχο. 
Η εταιρεία ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωµα να ελέγχει σταδιακά και να καθοδηγεί 
την εξέλιξη της εγκατάστασης του εξοπλισµού. Αν παρέλθει η συµφωνηµένη ηµεροµηνία 
ολοκλήρωσης του έργου, συµπεριλαµβανόµενου και του χρόνου τυχόν παρατάσεων, χωρίς η 
προµήθεια να έχει παραδοθεί, η εταιρεία ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ Α.Ε. έχει το δικαίωµα να κηρύξει 
έκπτωτο τον Ανάδοχο σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο  6 της παρούσας. 

Κανένα από τα δύο µέρη δεν ευθύνεται για καθυστερήσεις αν αυτές οφείλονται σε γεγονότα 
ανωτέρας βίας.  
 
Πριν από την κατάρτιση και υπογραφή του Πρωτοκόλλου Παραλαβής και µετά την τοποθέτηση των 
ειδών στις τελικές τους θέσεις, πραγµατοποιείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος των ειδών του πα-
ραδοτέου εξοπλισµού από την ορισθησοµένη για τον σκοπό αυτό Επιτροπή, εντός της συµβατικής 
προθεσµίας ή ύστερα από έγγραφη ειδοποίηση του αναδόχου και συντάσεται σχετικό Πρωτόκολλο 
Ελέγχου. Ευθύνη του αναδόχου είναι να εξασφαλίσει τα αναλώσιµα υλικά  και ό,τι άλλο απαιτηθεί για 
τη διενέργεια του ποιοτικού ελέγχου. 
 

 Το Πρωτόκολλο Ελέγχου πρέπει να συνταχθεί εντός µηνός από την έγγραφη ειδοποίηση του 
αναδόχου και το Πρωτόκολλο Παραλαβής συντάσσεται εντός µηνός από την εκπλήρωση όλων των 
τυχόν αναφεροµένων παρατηρήσεων, σε συνέχεια σχετικής ειδοποίησης του αναδόχου. Στο 
Πρωτόκολλο Ελέγχου καθορίζεται και ο χρόνος αποκατάστασης των παρατηρήσεων. 

 
Η συνολική διάρκεια εγγύησης της προµήθειας είναι 24 µήνες από την υπογραφή του Πρωτοκόλλου 
Παραλαβής. Κατά το διάστηµα αυτό ο ανάδοχος ευθύνεται για τυχόν πραγµατικά ελαττώµατα των 
ειδών του εξοπλισµού που θα παραδώσει, τα οποία θα αποκαλυφθούν µετά την παραλαβή τους µε το 
οικείο πρωτόκολλο ή για τυχόν νοµικά ελαττώµατά τους. Με την υπογραφή του Πρωτοκόλλου 
Παραλαβής, ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει χρηµατική εγγύηση ή να προσκοµίσει εγγυητική 
επιστολή Καλής Λειτουργίας και ∆ιατήρησης, ποσού ίσου µε το 5% του ποσού της Σύµβασης (χωρίς 
Φ.Π.Α.) και ισχύος δύο (2) ετών από την υπογραφή του προαναφερθέντος Πρωτοκόλλου, 
επιφυλασσοµένων των δικαιωµάτων της εταιρείας ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ Α.Ε. από τυχόν πραγµατικά 
και κρυφά ελαττώµατα. Η επιστροφή της εγγυητικής επιστολής Καλής Λειτουργίας και ∆ιατήρησης, 
ενεργείται µε εντολή της αρµόδιας ∆ιεύθυνσης της εταιρείας ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ Α.Ε. προς την 



 

 

Τράπεζα, µετά τη λήξη του χρόνου της 24µηνης εγγύησης και τη διαπίστωση ότι όλος ο εξοπλισµός 
βρίσκεται σε καλή λειτουργική κατάσταση. 
 
Κατά το διάστηµα των δύο ετών εγγύησης της προµήθειας και µε εξαίρεση βλάβες που οφείλονται σε 
µη ενδεδειγµένη χρήση ή εξωγενείς παράγοντες που δεν σχετίζονται µε τη χρήση ή ελάττωµα 
οφειλόµενο σε κακή ποιότητα ή κατασκευή (σεισµοί, πυρκαγιές κ.λπ.), η διατήρηση των ειδών 
εξοπλισµού σε πλήρη λειτουργική κατάσταση αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου, στο 
πλαίσιο του συµβατικού τιµήµατος της προµήθειας. Στην προαναφερθείσα υποχρέωση 
συµπεριλαµβάνεται και η αντικατάσταση οποιουδήποτε ανταλλακτικού και εξαρτήµατος απαιτηθεί για 
τη διατήρηση των ειδών εξοπλισµού σε πλήρη λειτουργική κατάσταση. 

Στην περίπτωση που η εταιρεία θεωρεί πως κάποια βλάβη είδους εξοπλισµού οφείλεται σε µη 

ενδεδειγµένη χρήση ή εξωγενείς παράγοντες που δεν σχετίζονται µε τη χρήση ή ελάττωµα 

οφειλόµενο σε κακή ποιότητα ή κατασκευή (σεισµοί, πυρκαγιές κ.λ.π.), οφείλει να ενηµερώνει 

σχετικώς αυθηµερόν και εγγράφως το Νοσοκοµείο. Σε περίπτωση που το Νοσοκοµείο έχει αντίρρηση 

και θεωρεί πως η αποκατάσταση της βλάβης εµπίπτει στις υποχρεώσεις του αναδόχου, κοινοποιεί 

εγγράφως σ’ αυτόν την αντίρρησή του και δίδει σχετική εντολή αποκατάστασης. Από την κοινοποίηση 

της εντολής αρχίζει και ο υπολογισµός του χρόνου ακινητοποίησης του µηχανήµατος. Ο ανάδοχος 

υποχρεούται σε άµεση αποκατάσταση της βλάβης και η επίλυση της διαφοράς θα γίνει σύµγωνα µε τις 

προβλέψεις του άρθρου 9 Επίλυση ∆ιαφορών, της Σύµβασης Προµήθειας - Εγκατάστασης. 

 
Εις ό,τι αφορά στις υποχρεώσεις του αναδόχου για το χρονικό διάστηµα της εγγύησης ισχύουν τα 
ακόλουθα: 
 

Ο συνολικός χρόνος µη λειτουργίας (ακινητοποίησης) κάθε µηχανήµατος λόγω βλάβης, κατά τη 

διάρκεια ενός πλήρους συµβατικού έτους, δεν µπορεί να υπερβαίνει τις 15 ηµερολογιακές ηµέρες. Ο 

χρόνος ακινητοποίησης του µηχανήµατος υπολογίζεται από τη βεβαιωµένη γνωστοποίηση της βλάβης 

στην εταιρεία και η αποκατάσταση της βλάβης βεβαιώνεται µε την υπογραφή σχετικού πρωτοκόλλου 

από εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπο του νοσοκοµείου. ∆εν γίνεται προσµέτρηση στο χρόνο 

ακινητοποίησης του µηχανήµατος εφόσον η αποκατάσταση της βλάβης γίνει το αργότερο εντός της 

επόµενης ηµέρας από την ειδοποίηση της εταιρείας καθώς και σε περιπτώσεις που η καθυστέρηση 

οφείλεται αποδεδειγµένα σε λόγους ανωτέρας βίας. Ως ανωτέρα βία νοείται οποιοδήποτε συµβάν ή 

γεγονός πέραν του λογικού ελέγχου εκατέρου των συµβαλλοµένων µερών, συνεπεία του οποίου δεν 

είναι δυνατόν να ζητηθεί απ' αυτό λογικώς να εκτελέσει τις υποχρεώσεις του. 

 

Το χρονικό διάστηµα σε ηµέρες που κάποιο Μηχάνηµα θα βρίσκεται εκτός λειτουργίας πέραν του 

προαναφερθέντος διαστήµατος των 15 ηµερολογιακών ηµερών, πολλαπλασιασµένο επί τρία (3), θα 

προστίθεται στο χρόνο εγγύησης του µηχανήµατος. 

 

Κατά την ολοκλήρωση του χρόνου εγγύησης, ο εξοπλισµός πρέπει να βρίσκεται σε πλήρη λειτουργική 

κατάσταση. 
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Η εταιρεία ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ Α.Ε. επιφυλάσσεται των δικαιωµάτων της από τυχόν πραγµατικά 
και κρυφά ελαττώµατα. 
 
Ως προς αυτή την ευθύνη του Αναδόχου, εφαρµογή έχουν οι διατάξεις των άρθρων 516, 540, 541, 
543, 548, 549, 557 ΑΚ. 
 
Ο  Ανάδοχος µε την υπογραφή του Πρωτοκόλλου Παραλαβής των ειδών του εξοπλισµού, µεταβιβάζει 
στην Αναθέτουσα Αρχή, την πλήρη κυριότητα, νοµή και κατοχή τους, ακόµη και στην περίπτωση κατά 
την οποία δεν θα έχει πληρωθεί την ηµέρα αυτή, ολόκληρο το τίµηµα σύµφωνα µε το άρθρο 2 της 
Σύµβασης. 

 
ΑΡΘΡΟ 4 
Παράταση – Ποινικές Ρήτρες εκπρόθεσµης παράδοσης  
 
Παράταση της συνολικής προθεσµίας ή τροποποίηση του εγκεκριµένου χρονοδιαγράµµατος 
εγκρίνονται από το ∆.Σ. της Αναθέτουσας Αρχής στις ακόλουθες περιπτώσεις:  

  

α) όταν η καθυστέρηση που προκύπτει δεν οφείλεται αποκλειστικά σε υπαιτιότητα του Αναδόχου  

β) Όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. Επισηµαίνεται ότι σε περίπτωση µη εκπλήρωσης από τον 
Ανάδοχο των υποχρεώσεων που έχει από την Σύµβαση λόγω ανωτέρας βίας, η απόδειξη του 
περιστατικού της ανωτέρας βίας βαρύνει τον ίδιο αποκλειστικά. Για τον λόγο αυτό οφείλει µέσα 
σε αποκλειστική προθεσµία είκοσι (20) ηµερών από την ηµέρα που συνέβη το περιστατικό της 
ανωτέρας βίας να το γνωστοποιήσει εγγράφως στην Αναθέτουσα Αρχή προσκοµίζοντας 
παράλληλα και όλα τα αποδεικτικά στοιχεία του περιστατικού αυτού. Η τυχόν παράλειψή του τον 
αποστερεί από το δικαίωµα επίκλησης ανωτέρας βίας για την µη εµπρόθεσµη εκπλήρωση των 
υποχρεώσεών του. 

 
Σε περίπτωση υπαιτιότητας του αναδόχου µπορεί να χορηγηθεί παράταση της προθεσµίας σύµφωνα 
µε τις ρυθµίσεις του άρθρου αυτού,  επιβαλλοµένης όµως ποινικής ρήτρας ως ακολούθως: 
 
1% του Συµβατικού τιµήµατος, για κάθε πλήρη ηµερολογιακή εβδοµάδα, για τις πρώτες πέντε (5) 
εβδοµάδες και 2% του Συµβατικού τιµήµατος για τις επόµενες πέντε (5) εβδοµάδες  και µέχρι 
συνολικού ποσοστού 15%, για την περίπτωση υπέρβασης τόσο της συνολικής προθεσµίας όσο και 
των επιµέρους προθεσµιών παράδοσης που αναφέρονται στο εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα του 
άρθρου 3.  

 
Οι ποινικές ρήτρες επιβάλλονται µε απόφαση του ∆.Σ. της εταιρείας ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ Α.Ε. και 
παρακρατούνται από την αµέσως επόµενη πληρωµή  ή/και από την τελική πληρωµή. 

 
ΑΡΘΡΟ 5 
Βλάβες στο έργο – Αποζηµιώσεις 
 
Για οποιεσδήποτε βλάβες που µπορεί να προκληθούν στο έργο και οφείλονται σε υπαιτιότητα, 
παράλειψη ή ανεπιτηδειότητα του αναδόχου ή των υπεργολάβων του ή σε τυχαίο γεγονός, δεν 
δικαιολογείται ούτε παράταση της συµβατικής προθεσµίας αποπεράτωσης του έργου, ούτε 
αποζηµίωση. Ο ανάδοχος οφείλει να αποκαταστήσει τις βλάβες µε δικές του δαπάνες και χωρίς 
καθυστέρηση. 
 

ΑΡΘΡΟ 6 
Έκπτωση αναδόχου 
 



 

 

Ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος όταν δεν παραδώσει σύµφωνα µε τους όρους της Σύµβασης ή 
αντικαταστήσει τα συµβατικά υλικά όπως του έχει υποδειχθεί από την Επιτροπή Παραλαβής ή δεν 
επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά εµπροθέσµως. 
 
Στον Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύµβαση επιβάλλεται, µε απόφαση του ∆.Σ. της 
εταιρείας ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ Α.Ε. κατάπτωση ολική ή µερική της εγγύησης καλής εκτέλεσης της 
σύµβασης, χωρίς άλλη διαδικασία ή δικαστική ενέργεια. ∆εν αποκλείεται αξίωση της Αναθέτουσας 
Αρχής για αποζηµίωση. 
Επίσης, η Αναθέτουσα Αρχή µπορεί να αποφασίσει και να επιβάλλει διαζευκτικά ή αθροιστικά τις 
ακόλουθες κυρώσεις : 
 
α.  Προµήθεια του υλικού σε βάρος του εκπτώτου Αναδόχου είτε από τους υπόλοιπους 

διαγωνιζόµενους που είχαν λάβει µέρος στον διαγωνισµό, είτε µε διενέργεια διαγωνισµού, είτε µε 
διαπραγµάτευση, αν συντρέχουν οι σχετικές προϋποθέσεις. Κάθε άµεση ή έµµεση προκαλούµενη 
ζηµία της εταιρείας ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ Α.Ε. ή τυχόν διαφέρον που θα προκύψει, 
καταλογίζεται σε βάρος του εκπτώτου Αναδόχου. Ο καταλογισµός αυτός γίνεται ακόµη και στην 
περίπτωση που δεν πραγµατοποιείται νέα προµήθεια του υλικού, κατά τα παραπάνω οριζόµενα. 
Στην περίπτωση αυτή, ο υπολογισµός του καταλογιζόµενου ποσού γίνεται µε βάση κάθε στοιχείο, 
κατά την κρίση του αρµοδίου οργάνου και µε βάση τις αρχές της καλής πίστης και των 
συναλλακτικών ηθών.  

 
β.  Προσωρινός ή οριστικός αποκλεισµός του προµηθευτή από το σύνολο των προµηθειών της 

εταιρείας ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ Α.Ε. και κοινοποίηση της απόφασης αυτής και των  λόγω που 
οδήγησαν σε αυτήν στο αρµόδιο όργανο του Υπουργείου Ανάπτυξης.  

 
γ.   Είσπραξη εντόκως της τυχόν προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύµβαση 

Ανάδοχο, είτε από ποσόν που τυχόν δικαιούται να λάβει, είτε µε κατάθεση του ποσού από τον 
ίδιο, είτε µε κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισµός των τόκων γίνεται από την 
ηµεροµηνία λήψης της προκαταβολής από τον Ανάδοχο µέχρι την ηµεροµηνία έκδοσης της 
απόφασης κήρυξής του εκπτώτου, µε το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από 
δικαιοπραξία, από την ηµεροµηνία δε αυτή και µέχρι της επιστροφής της, µε το ισχύον κάθε φορά 
επιτόκιο για τόκο υπερηµερίας. 

 
ΑΡΘΡΟ 7 
Λοιπές Υποχρεώσεις Αναδόχου 
 
Κατά την µεταφορά, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία των ειδών εξοπλισµού, ο Ανάδοχος οφείλει 
να καταβάλει κάθε επιµέλεια και φροντίδα, ώστε να µην προκαλέσει οποιαδήποτε τυχόν ζηµία στο 
χώρο ή σε εγκαταστάσεις - εξοπλισµό του χώρου που θα τοποθετηθεί ή σε άλλους χώρους, 
ευθυνόµενος για την αποκατάσταση των τυχόν αυτών ζηµιών ή απωλειών. 
Ο  Ανάδοχος υποχρεούται µε δαπάνες του και µε ευθύνη του να συναποκοµίσει από τον χώρο του 
Νοσοκοµείου όλα τα υλικά συσκευασίας των ειδών του εξοπλισµού και να παραδώσει τους  χώρους 
του Νοσοκοµείου ελεύθερους και καθαρούς. 

Ο Ανάδοχος  υποχρεούται να εκπαιδεύσει το προσωπικό του Νοσοκοµείου στην λειτουργία, χρήση και 
συντήρηση των ειδών του εξοπλισµού, µε τους ακόλουθους όρους: 

1. Η παροχή εκπαίδευσης θα γίνεται ανά οµάδα εξοπλισµού εντός της περιόδου εγγύησης των 
δύο (2) ετών και κατόπιν σχετικού αιτήµατος των χρηστών. 

2. Το πρόγραµµα εκπαίδευσης θα εκπονηθεί σε συνεννόηση µε τους χρήστες. Πέραν του σταδίου 
εκπαίδευσης πριν την έναρξη λειτουργίας του εξοπλισµού, θα υπάρξει και δεύτερο στάδιο, υπό 
µορφήν εκπαιδευτικής παρουσίας ειδικού συµβούλου  κατά την φάση της έναρξης λειτουργίας του 
εξοπλισµού.  

3. Η εκπαίδευση θα γίνεται υποχρεωτικά στην Ελληνική Γλώσσα.  
4. Στους χρήστες θα πρέπει να παραδοθούν τεχνικά φυλλάδια λειτουργίας και συντήρησης στην Ελ-

ληνική Γλώσσα. 
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Επίσης ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να κατασκευάσει και να τοποθετήσει στο έργο ενηµερωτική 
ταµπέλα για την χρηµατοδότηση του έργου από το ΕΣΠΑ 2007-2013 σύµφωνα µε το υπόδειγµα που 
θα δοθεί.   

 
ΑΡΘΡΟ 8 
Εγγυητικές Επιστολές 
 
Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη – µέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης  ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, ή στα κράτη – µέρη της Συµφωνίας 
∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκοσµίου 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 Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να παρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου 
Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού ποσού.  
 
Θα απευθύνονται στον εργοδότη (ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ Α.Ε.), θα αναφέρουν τα στοιχεία του 
αναδόχου, τον τίτλο του έργου, το ποσό και θα περιλαµβάνουν τον όρο ότι ο εγγυητής παραιτείται 
του δικαιώµατος της διζήσεως και της διαιρέσεως, καθώς και από οποιοδήποτε δικαίωµα του από τα 
άρθρα 852-856, 862, 863, 867-869 Α.Κ. και αναλαµβάνει ανεπιφύλακτα την υποχρέωση να καταβάλει 
το ποσό της εγγύησης χωρίς καµία ένσταση ή αντίρρηση µέσα σε τρείς (3) ηµέρες από την σχετική 
ειδοποίηση. 
 
ΑΡΘΡΟ 9 
Συµβατικά Τεύχη 
 
Η σειρά ισχύος των Συµβατικών Τευχών ορίζεται ως εξής:  
1. Σύµβαση.  
2. Συγγραφή Υποχρεώσεων. 
3. ∆ιακήρυξη.  
4. Πίνακες Ειδών και Ποσοτήτων. 
5. Τεχνικές Περιγραφές – Προδιαγραφές. 
6. Μελέτη Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισµού και Μελέτη Ξενοδοχειακού Εξοπλισµού  
7. Προσφορά του Αναδόχου. 

 
 
 

                                  ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 
 
 
Για την εταιρεία ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ Α.Ε.                               Για τον Ανάδοχο 
 

Ο Πρόεδρος & ∆ιευθύνων Σύµβουλος 
 
 
 
             Ηρακλής ∆ρούλιας                                                           ……………….        



 

 

ΜΕΡΟΣ ∆΄:  ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΝΤΥΠΩΝ 
 
 
 
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 1: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 2: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (για την περίπτωση που ο 

Υποψήφιος είναι Ένωση Οικονοµικών Φορέων – Σύµπραξη) 
 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 3: ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 4: ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 5: ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 1 
 
 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
 
του Υποψηφίου ............................................................................................. 
 
 
Αθήνα …………………….. 
 
 
Προς:  ............................... 
 
 
Αξιότιµοι κύριοι, 
 
 
Σύµφωνα µε το Τεύχος Ανοιχτού ∆ιαγωνισµού για την ανάθεση της Σύµβασης παροχής προµηθειών 
µε τίτλο «......................... ................. ..............................», υποβάλλουµε συνηµµένα Φάκελο 
Προσφοράς. 
 
 
 
 
Ο Νόµιµος Εκπρόσωπος 
 
 
 
 
Υπογραφή 
Στοιχεία Νόµιµου Εκπροσώπου 
Ονοµατεπώνυµο: .................................. 
Τηλ.: .................................. 
Fax.: .................................. 
E-mail: .................................. 



 

 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 2 
(Για την περίπτωση που ο Υποψήφιος είναι Ένωση Οικονοµικών Φορέων – Σύµπραξη – 
Κοινοπραξία ) 
 
 
 
 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
 
του Υποψηφίου ............................................................................................. 
 
 
 
Αθήνα ……………………….. 
 
 
 
Προς:  ............................... 
 
 
 
 
Αξιότιµοι κύριοι, 
 
 
Σύµφωνα µε το Τεύχος Ανοιχτού ∆ιαγωνισµού για την ανάθεση της σύµβασης παροχής προµηθειών 
µε τίτλο «............ .......................................... ..................», υποβάλλουµε συνηµµένα Φάκελο 
Προσφοράς. 
Η ένωση µας έχει ως Συντονιστή .................................................... (πλήρη στοιχεία του φορέα) και 
αποτελείται από τους κάτωθι Οικονοµικούς φορείς: 
Οικονοµικός φορέας 1 (Πλήρη στοιχεία) 
Οικονοµικός φορέας 2 (Πλήρη στοιχεία) 
Οικονοµικός φορέας Ν (Πλήρη στοιχεία) 
 
 
 
 
Ο Νόµιµος εκπρόσωπος 
Υπογραφή 
 
 
 
 
Στοιχεία Νόµιµου Εκπροσώπου 
Ονοµατεπώνυµο: .................................. 
Τηλ.: .................................. 
Fax.: .................................. 
E-mail: .................................. 
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EΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
      
Ονοµασία Τράπεζας  …………………….. 
Κατάστηµα   …………………….. 
(∆/νση οδός – αριθµός Τ.Κ. fax) 

Ηµεροµηνία έκδοσης  ………………… 
ΕΥΡΩ  …………………..…………………. 

 
ΠΡΟΣ 
ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ Α.Ε. 
ΦΑΒΙΕΡΟΥ 30 
Τ.Κ. 10438 ΑΘΗΝΑ 
 
 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΡΙΘΜ._______________ 
ΠΟΣΟΥ ……………. 
 
Σας γνωρίζουµε ότι εγγυώµεθα µε την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι 
του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι του ποσού …………€ υπέρ 
...............................................…, για την συµµετοχή τους στο διενεργούµενο διαγωνισµό της 
…………….. ή σε τυχόν επαναλήψεις αυτού για το έργο: «Προµήθεια – Εγκατάσταση 
Εξοπλισµού Πολυδύναµου Περιφερειακού Ιατρείου Λεχαινών Ηλείας», προϋπολογισµού 
372.727,27 €. 
 
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 10 µήνες από την επόµενη µέρα της διενέργειας του διαγωνισµού.   
 
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσόν των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο και 
στα Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου 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. 



 

 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 4 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 
Ονοµασία Τράπεζας  …………………….. 
Κατάστηµα   …………………….. 
(∆/νση οδός – αριθµός Τ.Κ. fax) 

Ηµεροµηνία έκδοσης  ………………… 
ΕΥΡΩ  …………………..…………………. 

 
ΠΡΟΣ 
ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ 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 το 
έργο:  
 
«Προµήθεια – Εγκατάσταση Εξοπλισµού Πολυδύναµου Περιφερειακού Ιατρείου Λεχαινών 
Ηλείας» 
 
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 ∆ηµόσιο και 
στα Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου 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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ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
 
Ονοµασία Τράπεζας  …………………….. 
Κατάστηµα   …………………….. 
(∆/νση οδός – αριθµός Τ.Κ. fax) 

Ηµεροµηνία έκδοσης  ………………… 
ΕΥΡΩ  …………………..…………………. 

 
ΠΡΟΣ 
ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ 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 ………………………………………………………… ∆ιεύθυνση 
…………………………………………………………………………………………………………. για  την καλή 
λειτουργία των παραδοθέντων υπ’ αυτής ειδών της µε αριθµό …………………. Σύµβασης, που 
υπέγραψε µαζί σας η εν λόγω εταιρία για την «Προµήθεια – Εγκατάσταση Εξοπλισµού 
Πολυδύναµου Περιφερειακού Ιατρείου Λεχαινών Ηλείας» (αριθ. ∆/ξης …./…../……) 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 ∆ηµόσιο και 
ΝΠ∆∆, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που 
έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά µας. 
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