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Αθήνα,  13.07.2018 
Αρ. Πρωτ.: 9889 

ΑΔΑΜ:  

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

Η εταιρεία «Κτιριακές Υποδομές Ανώνυμη Εταιρία» προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με 

κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΕΝ12845, ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ ΚΑΙ Ν/Γ 

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ», συνολικού προϋπολογισμού 19.670,00 € (πλέον Φ.Π.Α. 24% 4.720,80 €),  

Σύνολο: 24.390,80 €, με κριτήριο κατακύρωσης τη συνολικά χαμηλότερη τιμή. 

 

1.  Η σχετική δαπάνη θα χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων – ΣΑΕ247 
 

2.  Η προμήθεια θα πρέπει να εκπληρώνει το περιεχόμενο της Τεχνικής Περιγραφής - 

Προδιαγραφών του  Παραρτήματος ΙI, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας 

Διακήρυξης.  
 

3.  Συμβατική διάρκεια: Εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της 

σύμβασης.  

 

Οι προσφορές των διαγωνιζομένων θα υποβληθούν στο Πρωτόκολλο της «Κτιριακές Υποδομές ΑΕ» 

(Φαβιέρου 30, Ισόγειο, ΤΚ 10438 – τηλ.: 210-52.72.486) με καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

τους την Τετάρτη 25/07/2018 και ώρα 11:00 πμ., οπότε και θα πραγματοποιηθεί η 

αποσφράγιση των προσφορών από την επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού. 

 

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

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

Ο προσφέρων, με δική του ευθύνη, μπορεί να ενημερώνει με τα στοιχεία του (π.χ. επωνυμία, 
διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, αριθμός τηλεομοιοτυπίας, e-mail κτλ.) την αναθέτουσα αρχή 

(fillip@ktyp.gr), ώστε να καταστεί δυνατή η ενημέρωσή του σε περίπτωση τυχόν διευκρινιστικών 

ερωτημάτων. 
  
Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικές 

με τα έγγραφα του διαγωνισμού, αυτές παρέχονται από την αναθέτουσα αρχή το αργότερο τρείς 

(3) ημέρες πριν την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.  

 

Αιτήματα παροχής πληροφοριών που υποβάλλονται εκτός της ανωτέρω προθεσμίας δεν 

εξετάζονται.  

                            

Άρθρο 1: Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό 

1.1.  Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, και σε 

περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε (α) 

κράτος - μέλος της Ένωσης, (β) του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (EOX), (γ) τρίτες 

χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει την ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 

σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1,2,4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού 

με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και (δ) σε τρίτες χώρες που 
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δεν εμπίπτουν στην περίπτωση (γ) παραπάνω και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς 

συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων 

δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η 

επιλεγείσα ένωση ή σύμπραξη υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η 

σύμβαση, εφ’ όσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία κατά την απόλυτη 

κρίση της «Κτιριακές Υποδομές ΑΕ» για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης. Σε 

περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη ευθύνονται 

έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 

 

1.2.  Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτοί: 

•  Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς τους δεν 

πληρούν όλες τις προϋποθέσεις και δεν καλύπτουν τα κριτήρια επιλογής που 

περιγράφονται στο άρθρο 73 ν.4412/2016.  

•  Όσοι αποκλείστηκαν από διαγωνισμούς για προμήθειες του Δημοσίου με κοινή απόφαση 

των αρμόδιων Υπουργών.  

 Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις 

παραπάνω κυρώσεις. 

• Οι ενώσεις προσώπων, σε περίπτωση που οποιοσδήποτε από τους ως άνω λόγους      

αποκλεισμού ισχύει για ένα τουλάχιστον μέλος της. 

 

Άρθρο 2: Κατάρτιση - υποβολή & χρόνος ισχύος των προσφορών 

2.1.  Ο φάκελος της προσφοράς κάθε διαγωνιζομένου θα πρέπει να περιέχει (2) χωριστούς 

σφραγισμένους υποφακέλους, στους οποίους θα τοποθετηθούν όλα τα σχετικά με την 

προσφορά στοιχεία, ως εξής: 

α)  Στο Φάκελο Δικαιολογητικών Συμμετοχής, που θα υποβληθεί σε ένα (1) πρωτότυπο, 

τα απαιτούμενα  στο άρθρο 3 της παρούσας έγγραφα.  

β)  Στο Φάκελο Οικονομικής Προσφοράς, που θα υποβληθεί σε ένα (1) πρωτότυπο, τα 

απαιτούμενα στο άρθρο 4 της παρούσας οικονομικά στοιχεία της προσφοράς.  

Οι δύο (2) επιμέρους φάκελοι θα αναγράφουν υποχρεωτικά τα ίδια στοιχεία όπως ο 

εξωτερικός φάκελος (Τίτλος Διαγωνισμού και Επωνυμία Υποψηφίου με στοιχεία 

επικοινωνίας) και επιπλέον την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» ή 

«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» κατά περίπτωση. 

Οι προσφορές θα συνταχθούν σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρούσας διακήρυξης και 

θα ακολουθούν τυχόν προσαρτώμενα υποδείγματα, η χρήση των οποίων (ως προς τα 

αναφερόμενα στοιχεία) είναι, με ποινή αποκλεισμού των προσφορών, υποχρεωτική. 

2.2.  Δεν θα γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές οποιασδήποτε φύσης. 

2.3.  Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψηφίους για εκατόν ογδόντα (180) 

ημέρες, προσμετρούμενες από την επόμενη ημέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής 

προσφορών. Προσφορές που αναφέρουν ημερομηνία λήξης μικρότερη της παραπάνω 

αναφερόμενης, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την 

αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής 
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συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016, κατ' 

ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. 

Σε περίπτωση ύπαρξης ανάγκης παράτασης της ισχύος των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή 

θα απευθύνει σχετικό ερώτημα προς τους υποψηφίους, το αργότερο πέντε (5) ημέρες πριν 

από την λήξη ισχύος των προσφορών. Αν οι υποψήφιοι αποδεχθούν την παράταση για το 

συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που θα ζητηθεί, παραμένουν ως Υποψήφιοι, ενώ αν δεν την 

αποδεχθούν παύουν να συμμετέχουν στο Διαγωνισμό.  

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, 

τα αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή 

κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο 

συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να 

επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον 

τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους 

είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις 

προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. 

 
 

Άρθρο 3: Περιεχόμενο φακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής 

Κάθε διαγωνιζόμενος οφείλει να προσκομίσει τα κατωτέρω αποδεικτικά έγγραφα, σε πρωτότυπα 

ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα (οι προσφορές και οι αιτήσεις συμμετοχής υπογράφονται και 

μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα ή σε περίπτωση νομικών προσώπων από 

το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών) : 

3.1.   Εγγυητική επιστολή συμμετοχής (Παράρτημα ΙΙΙ), της οποίας το ποσό θα πρέπει να 

καλύπτει σε ΕΥΡΩ ποσοστό 2% της προϋπολογιζόμενης δαπάνης, χωρίς Φ.Π.Α., δηλαδή ποσό 

394,00 €. Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής πρέπει να υπερβαίνει κατά 

τριάντα (30) ημέρες το χρόνο ισχύος της προσφοράς.  

3.2 Συμπληρωμένο το επισυναπτόμενο ως παράρτημα V “Τυποποιημένο Έντυπο 

Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), σύμφωνα με το άρθρο 79 παρ. 4 του ν.4412/2016 (Α 

147)”, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 

1599/1986 (Α΄75), ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών 

που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός 

φορέας πληροί τις απαιτήσεις της διακήρυξης και τα σχετικά κριτήρια επιλογής. 

Το ΤΕΥΔ υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα, όπως προκύπτει 

από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της 

προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο που 

εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη 

διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Τυποποιημένο 

Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες 

ενός ή περισσότερων φορέων υποβάλλει μαζί με το δικό του ΤΕΥΔ και το ΤΕΥΔ  

κάθε φορέα στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται.  
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Άρθρο 4: Περιεχόμενο φακέλου Οικονομικής Προσφοράς 

4.1.  Το έντυπο οικονομικής προσφοράς κάθε διαγωνιζόμενου, νόμιμα υπογεγραμμένο, θα 

τοποθετηθεί, με ποινή απορρίψεως, σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον 

κύριο φάκελο, με την ένδειξη Οικονομική Προσφορά. Στην οικονομική προσφορά πρέπει 

να αναφέρονται η συνολική προσφερόμενη τιμή, και ο αναλογών φόρος προστιθέμενης αξίας 

(Φ.Π.Α.). 

4.2.  Η τιμή της  Προσφοράς, θα πρέπει να δίνεται σε ΕΥΡΩ και σε τυχόν υποδιαίρεση αυτού έως 

δύο δεκαδικά ψηφία. Η τιμή θα είναι τελική και σ’ αυτήν θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ 

τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη νόμιμη επιβάρυνση που προβλέπεται από τις ισχύουσες 

διατάξεις.  

4.3.  Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο 

νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

4.4.  Σφάλματα - λογιστικά λάθη σε αθροίσματα και γινόμενα διορθώνονται από την Επιτροπή 

Διαγωνισμού επί τη βάσει των προσφερθέντων τιμών 

4.5.  Προσφορές, οι οποίες υπερβαίνουν το ανώτατο όριο του προϋπολογισμού ή είναι αόριστες, 

αντιφατικές, υπό αίρεση, ή δεν περιλαμβάνουν το σύνολο των απαιτήσεων της παρούσας 

διακήρυξης θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

4.6. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε άλλη νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ 

Νομικών Προσώπων ή άλλων Οργανισμών, η οποία κατά νόμο βαρύνει τον Ανάδοχο. 

4.7. Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά την διάρκεια ισχύος της 

προσφοράς και εκτέλεσης της σύμβασης. Ο υποψήφιος Ανάδοχος έχει μελετήσει και εκτιμήσει 

τις απαιτήσεις της αιτούμενης προμήθειας και τα οικονομικά μεγέθη που θα απαιτηθούν για 

την εκτέλεση της προμήθειας και εγγυάται για την ακρίβεια των επί μέρους στοιχείων του 

κόστους. Καμία αξίωση για πρόσθετη αμοιβή δεν θα μπορεί να προβληθεί από τον Ανάδοχο. 

 

Άρθρο 5: Διαδικασία διενέργειας του διαγωνισμού 

5.1. Αποσφράγιση προσφορών και αξιολόγηση προσφορών 

5.1.1.  Η αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού της «Κτιριακές Υποδομές ΑΕ» προβαίνει στην έναρξη της 
διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την 
διακήρυξη. 
Η αποσφράγιση των προσφορών και των φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» & 
«Οικονομική Προσφορά» γίνεται δημόσια από την αρμόδια Επιτροπή της «Κτιριακές 
Υποδομές ΑΕ» και, εφόσον είναι εφικτό, ολοκληρώνεται σε μία συνεδρίαση, με την 
παρουσία των νομίμων εκπροσώπων όσων διαγωνιζομένων υπέβαλαν εμπρόθεσμα 
προσφορά και επιθυμούν να παραστούν.  
Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή μετά την έναρξη της διαδικασίας 
αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως 
εκπρόθεσμες. 

5.1.2. Η αποσφράγιση γίνεται με την ακόλουθη διαδικασία: 

   Ο φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» αποσφραγίζεται και μονογράφεται 
από την Επιτροπή κατά φύλλο και ελέγχονται τα δικαιολογητικά.  

   Στη συνέχεια αποσφραγίζεται δημόσια και μονογράφεται κατά φύλλο ο φάκελος με την 
ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» όσων διαγωνιζομένων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές. 
Η Επιτροπή ανακοινώνει δημόσια και καταγράφει στο Πρακτικό τις τιμές των προσφορών, 
κατά τη σειρά μειοδοσίας τους. 
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5.1.3.  Μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία 
διενέργειας του διαγωνισμού, η Επιτροπή εισηγείται εγγράφως στην Αναθέτουσα Αρχή την 
έγκριση του Πρακτικού και την ανάδειξη ως «προσωρινού αναδόχου» του διαγωνιζόμενου 
που υπέβαλε την αποκλειστικά χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με τα κριτήρια ανάθεσης, που 
αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα ν’ 
αποφασίσει ελεύθερα για την έγκριση ή την ματαίωση εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα της 
διαδικασίας ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του 
ν.4412/2016, μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης αν 
διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, 
μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να 
αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμα της ή να αποφασίσει επανάληψή της από το σημείο 
που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη. 

5.1.4.  Η Επιτροπή έχει την ευχέρεια, κατά την κρίση της και τηρώντας την αρχή της ίσης 
μεταχείρισης, να προχωρήσει σε έλεγχο της ορθότητας όλων των υποβληθέντων 
δικαιολογητικών, καθώς επίσης και να καλέσει με κάθε πρόσφορο μέσο τους 
διαγωνιζομένους να “αποσαφηνίσουν” ή να “συμπληρώσουν” τα υποβληθέντα στοιχεία του 
φακέλου με την ένδειξη Δικαιολογητικά Συμμετοχής μέσα σε συγκεκριμένη προθεσμία. Ως 
“αποσαφήνιση” εννοείται η χορήγηση διευκρινίσεων για το περιεχόμενο εγγράφων που 
ήδη υποβλήθηκαν. Ως “συμπλήρωση” υποβληθέντων στοιχείων νοείται και η προσκόμιση 
νέων στοιχείων, εφόσον αποδεικνύουν σε συνδυασμό με ήδη υποβληθέντα στοιχεία του 
φακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής τη συνδρομή κάποιας από τις προϋποθέσεις της 
παρούσας. Ισχύει το άρθρο 102 του ν.4412/2016. 

5.1.5.  Το Πρακτικό, αφού εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, αντίγραφό του αποστέλλεται σε 
όλους τους διαγωνιζομένους με τηλεομοιοτυπία (fax).  

Ως χρόνος παραλαβής των εγγράφων αυτών λογίζεται η σχετική σημείωση της συσκευής 
τηλεομοιοτυπίας (fax) επί του διαβιβασθέντος εγγράφου. 

 

5.2. Πρόσκληση Υποβολής Δικαιολογητικών Κατακύρωσης – Δικαιολογητικά 

Κατακύρωσης - Κατακύρωση 

5.2.1.  Η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η 

κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας είκοσι 

(20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή 

αντίγραφα που εκδίδονται, σε σφραγισμένο φάκελο τα κάτωθι κατά περίπτωση 

δικαιολογητικά κατακύρωσης προς απόδειξη των δηλωθέντων στη παράγραφο 3.2 της 

διακήρυξης. 

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις 

ικανότητες άλλων φορέων, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται 

επίσης στην υποβολή των κάτωθι σχετικών δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν 

συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά 

περίπτωση.  

 

5.2.1.1. Οι Έλληνες πολίτες: 

α.  Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την 

κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν 

έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση: 

i)  Για κάποιο από τα αδικήματα της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του ν.4412/2016, 

ήτοι:  





 

Κτιριακές Υποδομές ΑΕ        

Διεύθυνση Συμβάσεων Έργων και Προμηθειών 

  

 

[6] 
 

 

- συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 

1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, 

σελ.1), 

- δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου 

της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 

1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, 

σελ.2), 

- απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 

οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της  27.11.1995, 

σελ. 48), 

- νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 

της οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου της 10ης Ιουνίου 1991 για την πρόληψη 

χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων 

από παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία 

τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 76) η οποία ενσωματώθηκε με το 

ν.2331/1995 (Α΄173) και τροποποιήθηκε με το ν.3424/2005 (Α΄305). 

- παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 

της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης 

Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και 

για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της 

απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η 

οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 

ii)  Κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της 

πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας. 

 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με 

αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της 

καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση. 

 

β.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 

τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να 

προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία 

κήρυξης πτώχευσης. 

γ.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 

εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να 

προκύπτει ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε 

διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση. 

δ.  Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να 

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

υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και 

επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. 
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Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω 

περιπτώσεων β, γ και δ εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας  που 

είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται  το σχετικό  πιστοποιητικό. 

ε.  Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή 

τους σ’ αυτό και το επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού (παρ. 

2 του άρθρου 75 του Ν.4412/2016) και ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι 

μέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.  

στ.  Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης 

Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που 

έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν 

από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή μέχρι την έναρξη 

έκδοσης του σχετικού πιστοποιητικού από την αρμόδια αρχή, ένορκη βεβαίωση. 

 

5.2.1.2 Οι  αλλοδαποί:  

α.  Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή 

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

πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει 

ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα 

αδικήματα της περίπτωσης α της ως άνω παραγράφου 5.2.1.1  

β.  Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας 

εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν από την κοινοποίηση της 

έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση, σε 

διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία. 

γ. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 

εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο 

να προκύπτει ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε 

διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση.  

δ.  Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας 

εγκατάστασης τους, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω 

ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές 

υποχρεώσεις τους.  

ε.  Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να 

προκύπτει ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε 

ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού 

και εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της ως άνω 

έγγραφης ειδοποίησης. 

 

5.2.1.3. Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά: 

α.  Τα παραπάνω δικαιολογητικά των παραγράφων 5.2.1.1 και 5.2.1.2 αντίστοιχα. 

Το απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή 

δικαστικής  αρχής της χώρας εγκατάστασης του νομικού προσώπου, των ως άνω 

παραγράφων, αφορά : 
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- στους Διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε και Ε.Π.Ε.,  

- στον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο όταν το νομικό πρόσωπο είναι  Α.Ε.  

- σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, στους νόμιμους εκπροσώπους  του. 

β.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του 

τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από 

το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν.2190/1920, 

όπως εκάστοτε ισχύει ή ειδική εκκαθάριση του ν.1892/1990 (A΄101), όπως εκάστοτε 

ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και επίσης 

ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής 

εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις 

(μόνο για αλλοδαπά  νομικά πρόσωπα). 

 

5.2.1.4.  Οι  συνεταιρισμοί:  

α.  Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την 

κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας 

διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι 

ο πρόεδρος του Διοικητικού του Συμβουλίου δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη 

δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης α της παραγράφου 

5.2.1.1 

β.  Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων β, γ και δ της παραγράφου 5.2.1.1, εφόσον 

πρόκειται για ημεδαπούς συνεταιρισμούς και των περιπτώσεων β, γ και δ της 

παραγράφου 5.2.1.2, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισμούς, αντίστοιχα, και 

της περίπτωσης β της παραγράφου 5.2.1.3. 

γ.  Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός  λειτουργεί νόμιμα. 

5.2.1.5.  Οι ενώσεις που υποβάλλουν κοινή προσφορά: 

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

Ένωση. 

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

παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες 

περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, δύναται να αντικατασταθούν από υπεύθυνη δήλωση 

του προμηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου 

της χώρας εγκατάστασης. Στην κατά τα άνω υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην 

συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο 

συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις. 

5.2.2. Tα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος, όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και οι 

τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόμενους με μορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), επικυρωμένο αντίγραφο ή 

απόσπασμα του καταστατικού του διαγωνιζόμενου και των εγγράφων τροποποιήσεών του 

(για Ο.Ε και Ε.Ε.). Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και 

Διευθύνων Σύμβουλος Α.Ε., τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την 

υπογραφή τους  το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν 

προκύπτει ευθέως από το καταστατικό, αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε 

άλλου νομικού προσώπου. 





 

Κτιριακές Υποδομές ΑΕ        

Διεύθυνση Συμβάσεων Έργων και Προμηθειών 

  

 

[9] 
 

 

5.2.3. Σε περίπτωση Κοινοπραξίας ή ένωσης προσώπων - σύμπραξης, δήλωση των προσώπων 

που την απαρτίζουν περί : 

 αποδοχής της ενώσεως των προσώπων αυτών με σκοπό την εκτέλεση της σύμβασης, 

και περί επιλογής της μίας ή της άλλης μορφής (σύμπραξης ή Κοινοπραξίας).  

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

ολόκληρο,  

 ποσοστά συμμετοχής των μελών της σύμπραξης ή κοινοπραξίας κατά τα οριζόμενα 

στην παρούσα, 

 τον κοινό εκπρόσωπο και αντίκλητο της σύμπραξης ή κοινοπραξίας, 

 (επί συμπράξεων): καθορισμού του τρόπου κατανομής της αμοιβής (με μορφή πίνακα) 

των υπό ανάληψη προμηθειών,  

 (επί κοινοπραξιών): ότι σε περίπτωση που τους ανατεθεί η σύμβαση και πριν την 

υπογραφή της θα συστήσουν κοινοπραξία με ιδιωτικό συμφωνητικό.  

Σημειώνεται ότι οι Κοινοπραξίες αποτελούν κατά τις διατάξεις του Ελληνικού δικαίου ιδιαίτερα 

(σε σχέση με τα μέλη τους) φορολογικά υποκείμενα, υπαγόμενες στις διατάξεις του Κώδικα 

Φορολογικών Στοιχείων και της Φορολογίας Εισοδήματος Νομικών Προσώπων. 

 

Σημειώσεις – διευκρινίσεις :  

(α)  Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες που υποβάλλουν κοινή προσφορά, μαζί με την προσφορά 

υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε συμμετέχοντα που 

συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία. 

 (β) Σε περίπτωση αλλοδαπού Υποψηφίου προσκομίζονται κείμενα ανάλογης αποδεικτικής 

αξίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της χώρας προέλευσής του (π.χ. ένορκη δήλωση), 

συνοδευόμενα απαραίτητα από επίσημη μετάφρασή τους στα ελληνικά.   

Επισημαίνεται ότι η πρόσκληση προς τον ανάδοχο για προσκόμιση των ως άνω δικαιολογητικών και 

υπογραφή της σύμβασης, κοινοποιείται και σε όσους συμμετέχοντες υπέβαλαν παραδεκτές 

προσφορές, προκειμένου αυτοί εφόσον επιθυμούν να παραστούν στη διαδικασία αποσφράγισης και 

ελέγχου των δικαιολογητικών, που θα προηγηθεί της υπογραφής της σύμβασης. 

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 

υπεβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα 

συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε 

αυτόν από την επιτροπή αξιολόγησης. 

 

Εάν: 

i)  κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με 

το Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  

ii)  δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή 

αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή  

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι 

όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με την παράγραφο 3.2 της παρούσας, 

απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η 

εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως 

επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω 

διαδικασίας. 
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Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα 

ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής 

επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 3.2 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.  

 

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από 

την Επιτροπή του Διαγωνισμού και την εισήγηση προς το αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας 

αρχής για τη λήψη απόφασης, είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της 

διαδικασίας είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου.  

 

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και η εισήγησης της Επιτροπής 

επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης, η οποία κοινοποιείται μαζί με αντίγραφο του 

πρακτικού εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο και σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει 

αποδεκτή προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016. 

 

Άρθρο 6. Ενστάσεις 

6.1.  Δικαίωμα υποβολής ενστάσεων κατά των αποφάσεων της Αναθέτουσας Αρχής έχουν μόνο οι 

διαγωνιζόμενοι που συμμετέχουν στο αντίστοιχο στάδιο του Διαγωνισμού. Οι ενστάσεις 

συντάσσονται πάντοτε στην Ελληνική γλώσσα, κατατίθενται εγγράφως στο πρωτόκολλο της 

«Κτιριακές Υποδομές ΑΕ» και υποβάλλονται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής.  

6.2.  Επί των ενστάσεων αποφασίζει η Αναθέτουσα Αρχή, μετά από σχετική γνώμη της Επιτροπής 

Αξιολόγησης Ενστάσεων Διαγωνισμών της «Κτιριακές Υποδομές ΑΕ».  

6.3. α. Οι αποφάσεις επί των ενστάσεων κοινοποιούνται με επιμέλεια του Προέδρου της Επιτροπής 

σε όλους τους διαγωνιζόμενους, που συμμετέχουν στο αντίστοιχο στάδιο.  

β.  Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της 

είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον 

ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η 

ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής προσφορών. 

γ.  Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα 

με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του ν.4412/2016. Μετά την άπρακτη πάροδο δέκα 

(10) ημερών τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης 

ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεσή της, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου 

ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το 

παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της 

αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο ή εάν 

ο διαγωνιζόμενος προβεί σε πλήρη, ολοσχερή και ανεπιφύλακτη ανάκληση καθ’ όλο το 

περιεχόμενο της ένστασης, εξ υπαρχής, ως εάν μηδέποτε είχε υποβληθεί. 

6.4. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 127 του ν.4412/2016. 

 

Άρθρο 7. Σύμβαση 

7.1.  Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού 

εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. 

Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.  
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7.2. Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα 

στην τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η 

εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον 

προσφέροντα που υπέβαλε την  αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά.  

7.3. Η σύμβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που περιλαμβάνονται 

στη παρούσα διακήρυξη και την προσφορά του Αναδόχου, θα διέπεται από το ελληνικό δίκαιο 

και δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόμενο της παρούσας. Σχέδιο της 

σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Ι) της παρούσας. Το κείμενο της σύμβασης θα 

κατισχύει των παραρτημάτων της εκτός προφανών ή πασίδηλων παραδρομών.  

7.4.  Τυχόν υποβολή σχεδίων σύμβασης από τους υποψηφίους μαζί με τις προσφορές τους, δεν 

δημιουργεί καμία δέσμευση για την «Κτιριακές Υποδομές ΑΕ». 

7.5.  Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η προσκόμιση εγγύησης καλής εκτέλεσης των 

όρων της Σύμβασης (σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙV της παρούσας 

διακήρυξης), που θα ανέρχεται σε ποσοστό 5% της συμβατικής αξίας, χωρίς Φ.Π.Α. και 

χρόνο ισχύος 30 μηνών, η οποία επιστρέφεται στον ανάδοχο μετά την έγκριση του 

Πρωτοκόλλου Παραλαβής από την αναθέτουσα αρχή. 

 

8. Χρόνος παράδοσης υλικών 

8.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά εντός εξήντα (60) ημερολογιακών 
ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του 
αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 
4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση 
χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που 
καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών 
επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016. 

8.2.  Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης 
ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο 
ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. 

8.3.  Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την 
αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που 
προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 

Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στο χώρο του αντλιοστασίου του Ειδικού Δημοτικού 
Σχολείου και Νηπιαγωγείου Καλλιθέας, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στην υπηρεσία 
αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η 
ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση 
της οποίας προσκομίστηκε. 

 

9.Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών 

9.1. H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που 
συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16  σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου και το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ιτης παρούσας (σχέδιο 
σύμβασης). Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός 
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έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. Ο ποιοτικός έλεγχος 
γίνεται με μακροσκοπική εξέταση και με πρακτική δοκιμασία των υλικών. 

Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο. 

Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα 
(μακροσκοπικό – οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης  των 
υλικών) σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 4412/16. 

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) 
κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους. 

Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με 
βάση τους ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να 
παραπέμπονται για επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα 
του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα 
έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο. 

Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που  
διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να 
ζητήσει εγγράφως εξέταση κατ΄έφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική 
προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της 
αρχικής εξέτασης,  με τον τρόπο  που περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 208 του 
Ν.4412/16. 

Το αποτέλεσμα  της κατ΄ έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο 
μέρη. 

Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά 
τα αποτελέσματα της κατ΄ έφεση εξέτασης. 

9.2. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής 
πραγματοποιείται μέσα σε χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία 
πραγματικής ολοκλήρωσης της προμήθειας.  

Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί 
από την επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η 
παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και 
εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση 
μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης 
τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής 
του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή 
του αναδόχου. 

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του 
αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή 
που συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν 
μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την 
παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής 
προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 
1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Η εγγυητική 
επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση όλων των 
προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. 

 

10. Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση 

10.1.  Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των 
υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 
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οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους 
όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 

10.2.  Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται 
για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού 
χρόνου, ο δε ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω 
εκπρόθεσμης παράδοσης. Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν 
μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, 
κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 

10.3.  Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις 
παρ. 2 και 3  του άρθρου 213 του ν. 4412/2016. 

 

11.  Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας  

11.1.  Ο χρόνος εγγυημένης λειτουργίας της προμήθειας ορίζεται σε δύο (2) έτη από την 
ημερομηνία έκδοσης του πρωτοκόλλου παραλαβής του εξοπλισμού. Μέσα στο ανωτέρω 
χρονικό διάστημα, ο προμηθευτής υποχρεούται χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση της Υπηρεσίας 
να τακτοποιήσει κάθε ανωμαλία που ήθελε προκύψει, στον προς προμήθεια εξοπλισμό, λόγω 
φθοράς οποιουδήποτε εξαρτήματος ή ανταλλακτικού, οφειλόμενης σε κακή σχεδίαση ή 
κατασκευή.  

Για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου η 
επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής, προβαίνει στον απαιτούμενο έλεγχο της 
συμμόρφωσης του αναδόχου στα προβλεπόμενα στην σύμβαση για την εγγυημένη λειτουργία 
καθ’ όλον τον χρόνο ισχύος της τηρώντας σχετικά πρακτικά. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης 
του αναδόχου προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις, επιτροπή εισηγείται στο αποφαινόμενο 
όργανο της σύμβασης την έκπτωση του αναδόχου. 

Μέσα σε ένα (1) μήνα από την λήξη του προβλεπόμενου χρόνου της εγγυημένης λειτουργίας 
η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής της 
εγγυημένης λειτουργίας, στο οποίο αποφαίνεται για την συμμόρφωση του αναδόχου στις 
απαιτήσεις της σύμβασης. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, ολικής ή μερικής, του αναδόχου, 
το συλλογικό όργανο μπορεί να προτείνει την ολική ή μερική κατάπτωση της εγγυήσεως 
καλής εκτέλεσης του προμηθευτή. Το πρωτόκολλο εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο 
όργανο. 

 
Άρθρο 12. Υποχρεώσεις Αναδόχου  

12.1.  Σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά 
με την «Κτιριακές Υποδομές ΑΕ», υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε 
παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση της προμήθειας.  

12.2.  Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της 
ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση 
των υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που 
προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της.  

12.3. Καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος θα 
αναλάβει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικές και να μη γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε 
τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την 
εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων του. Επίσης θα αναλάβει την υποχρέωση να μην 
γνωστοποιήσει οποιοδήποτε έγγραφο ή πληροφορία που σχετίζεται με τη προμήθεια που θα 
εκτελέσει χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της «Κτιριακές Υποδομές ΑΕ». 
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 Άρθρο 13. Πληροφορίες επί της διακήρυξης του διαγωνισμού. 

13.1.  Αναθέτουσα αρχή του παρόντος διαγωνισμού, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 2ο θέμα / 116 
συνεδρίαση /12.01.2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «Κτιριακές 
Υποδομές ΑΕ», είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας.   

13.2.  Γίνεται μνεία ότι ο παρών Διαγωνισμός διέπεται από τις διατάξεις του ν.4412/2016. 

 

 

ΑΘΗΝΑ, Ιούλιος 2018 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος 

 

 
Βασίλειος Θ. Καραγιάννης 
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Τ Α 

 
 

Τα κατωτέρω αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα και ενιαίο κείμενο με την ανωτέρω 
προκήρυξη 

 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  I: ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ:       ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ:  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV:  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V:  ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ) 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ:  ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
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  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  I:  
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
 

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. 
ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:             ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ ΚΑΙ Ν/Γ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:                ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΕΝ12845, ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ 
ΚΑΙ Ν/Γ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:                  ……………..  € Συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ:       ……………  
ΑΔΑΜ: 

 
                                                                            

Στην Αθήνα σήμερα   ……/…/2018, μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων: 

 

1. αφενός της εταιρείας με την επωνυμία «Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.» (εφεξής 
«Αναθέτουσα Αρχή»), που εδρεύει στην  Αθήνα, οδός Φαβιέρου 30, Τ.Κ. 10438, 
ΑΦΜ 997476340 - ΔΟΥ ΦΑΒΕ ΑΘΗΝΩΝ, όπως εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή 
της παρούσας από τον Διευθύνοντα Σύμβουλό της κ. Βασίλειο Θ. Καραγιάννη 

 
  και 

 
2. αφετέρου της εταιρείας ………………………., με έδρα ……………………………, ΑΦΜ 

……………….. ΔΟΥ ………….. όπως εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της 
παρούσας από ……………………………………………… (εφεξής «Προμηθευτής») 

 
Έχοντας υπόψη: 
 
 
1.  Την υπ’ αρίθ. ……………………. απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ 

ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.», με την οποία  εγκρίθηκαν τα τεύχη του διαγωνισμού  

2. Την με αριθμό …………….. απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ 
ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.», με την οποία κατακυρώθηκε στον Προμηθευτή η εκτέλεση της 
προμήθειας, 

συμφωνούνται, συνομολογούνται και γίνονται αμοιβαία αποδεκτά τα εξής: 

 
 
1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ 

Ο Προμηθευτής, στο πλαίσιο του έργου που αναγράφεται στον τίτλο, αναλαμβάνει την 

προμήθεια, προσκόμιση και εγκατάσταση του απαιτούμενου εξοπλισμού πυροσβεστικού 

συγκροτήματος στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο Καλλιθέας, σύμφωνα με τα 
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τεύχη του διαγωνισμού και την οικονομική προσφορά του, τα οποία αποτελούν 

αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης. Συγκεκριμένα, ο ανάδοχος θα προβεί: 

 Στην αποξήλωση του εγκατεστημένου πυροσβεστικού συγκροτήματος και την 

μεταφορά του στις αποθήκες της εταιρείας Κτιριακές Υποδομές Α.Ε εντός του Νομού 

Αττικής ή στον ΟΔΔΗΧ. 

 Στην καθαίρεση της υπάρχουσας τοιχοποιίας του χώρου του αντλιοστασίου 

πυρόσβεσης προς την πλευρά του διαδρόμου του υπογείου, επιφάνειας 15,5μ2 και 

στην αποξήλωση της υπάρχουσας πυράντοχης θύρας 

 Στην  συλλογή και απομάκρυνση των προϊόντων καθαίρεσης 

 Στην προμήθεια  του πυροσβεστικού συγκροτήματος, κατά ΕΝ 12845, παροχής 

τουλάχιστον 72,30m3/h και μανομετρικού 5,51bar, σύμφωνα με την εγκεκριμένη 

μελέτη πυρασφάλειας και το τεύχος των τεχνικών προδιαγραφών, στην 

συναρμολόγηση αυτού επί τόπου, και εντός του αντλιοστασίου πυρόσβεσης, στην 

ηλεκτρική τροφοδοσία του και στην σύνδεση του με την δεξαμενή  και το υπάρχων 

δίκτυο πυρόσβεσης μετά των απαραιτήτων σωληνώσεων, εξαρτημάτων και 

μικρουλικών. 

 Στην κατασκευή εκ νέου της τοιχοποιίας επιφάνειας 13,8 μ2  του χώρου 

αντλιοστασίου προς την πλευρά του διαδρόμου υπογείου η οποία θα επιχρισθεί και  

βαφεί με χρώμα όμοιο με αυτό της εσωτερικής τοιχοποιίας του διαδρόμου υπογείου 

και στην επανατοποθέτηση της πυράντοχης θύρας. 

 Στις απαραίτητες δοκιμές του συστήματος πυρόσβεσης και στην προσκόμιση των 

απαραίτητων υπεύθυνων δηλώσεων  καλής λειτουργίας του μόνιμου-

αυτόματου συστήματος πυρόσβεσης  για την έκδοση του πιστοποιητικού 

πυροπροστασίας του κτιρίου. 

 

2. ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ 

To συμβατικό τίμημα ανέρχεται σε € ……………. 

Το παραπάνω συμβατικό τίμημα επιβαρύνεται με ΦΠΑ 24%, ήτοι € …………….. 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ:  € ……….. 

(………………………………………………………………………………………………) 
 

 
3. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Στο συνολικό τίμημα συμπεριλαμβάνονται όλες γενικά οι κάθε φύσεως δαπάνες του 
Προμηθευτή για την εκτέλεση της προμήθειας που αναλαμβάνει, κατά τα ανωτέρω. 

Ενδεικτικά και μόνο αναφέρονται:  

α)  Η προμήθεια και μεταφορά στον τόπο του έργου όλων των αναγκαίων υλικών και 
μικρούλικών. Ο εξοπλισμός θα εγκατασταθεί και θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία στο 
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κτίριο του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Καλλιθέας, με ευθύνη και 
δαπάνες του Προμηθευτή. 

β)  Οι μισθοί, ημερομίσθια, δώρα, επιδόματα, αμοιβή υπερωριακή ή νυχτερινής εργασίας 
αποζημίωση για εργασία κατά την Κυριακή ή αργίες, αποζημίωση λόγω καταγγελίας 
συμβάσεως εργασίας κλπ. του προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων και των κάθε είδους 
υποχρεώσεων προς το Ελληνικό Δημόσιο και προς τα διάφορα ασφαλιστικά ταμεία 
κυρίας και επικουρικής ασφάλισης, τόσο οι βαρύνουσες τον εργοδότη (Προμηθευτή) 
όσο και οι βαρύνουσες τov εργαζόμενο. Οι οποιασδήποτε φύσης δοσοληψίες ή 
απαιτήσεις των ταμείων αυτών ή τρίτων, αφορούν στον Προμηθευτή και μόνο. 

γ)  Η μεταφορά του προσωπικού στον και από τον τόπο της παράδοσης της προμήθειας.  

δ)  Κάθε επιβάρυνση γενικά του προσωπικού του αναδόχου (διαμονή, διατροφή κ.λ.π.) 

ε)  Οι κάθε είδους δαπάνες για μηχανήματα - (αποσβέσεις, μισθώματα, καύσιμα, λιπαντικά 
κ.λ.π.), εργαλεία κ.λπ.. 

στ) Το όφελος και τα γενικά έξοδα του Προμηθευτή και γενικά κάθε άλλη δαπάνη αναγκαία 
για την υλοποίηση της παρούσας σύμβασης. 

 
 
4. ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

Η διαδικασία παραλαβής της  προμήθειας θα διενεργηθεί σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 11 
της διακήρυξης και τις οδηγίες της επιτροπής παραλαβής του εξοπλισμού, η οποία θα 
ορισθεί από την «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.»  
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στα άρθρα 208, 209 και 215 του Ν. 4412/2016.  

 
 
5 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ 

ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ  ΠΑΡΑΔΟΣΗ  

Συμφωνείται ρητά η μεταφορά, η παράδοση και η εγκατάσταση από τον Προμηθευτή του 
εξοπλισμού να ολοκληρωθεί εντός εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών από την 
ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Στην περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης και 
εγκατάστασης ή μη παράδοσης και εγκατάστασης του εξοπλισμού ισχύει το άρθρο 6 της 
διακήρυξης. 

 

6. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

Ο Προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να οργανώνει τα συνεργεία του κατά τέτοιο τρόπο 
που να μην παρενοχλεί ή δυσχεραίνει τις εργασίες άλλων συνεργείων και να ακολουθεί τις 
εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί εργασίας κ.λ.π., καθόσον είναι μόνος υπεύθυνος για 
κάθε σχετική παράβαση και να διατηρεί καθαρούς τους χώρους όπου εκτελεί τις εργασίες 
παράδοσης του εξοπλισμού και να απομακρύνει τα άχρηστα υλικά και απορρίμματα.  

Ο Προμηθευτής θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφαλή παράδοση του 
εξοπλισμού  καθώς και των δικών του ή των από αυτόν χρησιμοποιουμένων μηχανημάτων 
και κατά συνέπεια για κάθε δυστύχημα, φθορά ή ζημιά σε βάρος οποιουδήποτε, από 
υπαιτιότητα ή αμέλεια ή απειρία του ίδιου ή μελών του προσωπικού του κατά την εκτέλεση 
των εργασιών παράδοσης και έχει σε κάθε περίπτωση την ευθύνη του κυρίου του έργου 
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κατά το άρθρο 925 του Αστικού Κώδικα (ΑΚ). Σε περίπτωση που αποδοθεί στην 
Αναθέτουσα Αρχή ευθύνη οποιασδήποτε φύσεως για κάποια από τις παραπάνω αιτίες, ο 
Προμηθευτής ευθύνεται απέναντι σ’ αυτήν στο ακέραιο για κάθε ζημιά της, θετική ή 
αποθετική. 

Σε περίπτωση χρησιμοποιήσεως εργαλείων ή μέσων που ανήκουν στην Αναθέτουσα Αρχή ή 
σε άλλους Προμηθευτές, ο αντισυμβαλλόμενος Προμηθευτής θα έχει την ευθύνη καλής 
χρήσεώς τους. 

 
 
7. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

Πριν την υπογραφή του παρόντος προσκομίσθηκε η υπ’ αριθ. ………………. εγγυητική 
επιστολή καλής εκτέλεσης …………….., ισχύος 30 μηνών, ποσού € ……………, η οποία 
αναλογεί σε ποσοστό 5% επί του συμβατικού τιμήματος, χωρίς Φ.Π.Α. Οι κρατήσεις καλής 
εκτέλεσης θα επιστραφούν στον προμηθευτή μετά την έγκριση του πρωτοκόλλου 
παραλαβής της εγγυημένης λειτουργίας της προμήθειας, σύμφωνα με το άρθρο 11 της 
διακήρυξης. 
 
 

8. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Η ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. έχει δικαίωμα να καταγγείλει μονομερώς την παρούσα 
σύμβαση, εάν διαπιστωθεί ελλιπής συντήρηση και γενικά πλημμελής τήρηση των 
συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου. 
Σε περίπτωση καταγγελίας της παρούσας σύμβασης με υπαιτιότητα του Αναδόχου, η 
ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. δικαιούται επιπρόσθετα να αξιώσει από τον Ανάδοχο ως δίκαιη, 
εύλογη και εκκαθαρισμένη ποινική ρήτρα, το συνολικό ποσό – τίμημα, το οποίο θα έχει, 
μέχρι της στιγμή της καταγγελίας, καταβάλει στον Ανάδοχο, επιφυλασσόμενη για την 
αποκατάσταση κάθε περαιτέρω θετικής ή αποθετικής της ζημίας. 

 
9. ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ  

 
Το παρόν συμφωνητικό μεταξύ των μερών αποτελεί την οριστική συμφωνία τους και 
ακυρώνει οποιαδήποτε προηγούμενη, προφορική, ή έγγραφη συμφωνία μεταξύ τους. 

Η παρούσα σύμβαση δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση σύμβαση εργασίας και τυχόν 
απόρριψή της από τις κατά νόμο αρμόδιες αρχές αποτελεί σπουδαίο λόγο για την άμεση και 
αζήμια καταγγελία της παρούσας ως ρητώς συνομολογείται από τους συμβαλλόμενους.  

Σε καμία περίπτωση η παράλειψη ή η καθυστέρηση των συμβαλλομένων να ασκήσουν 
νόμιμα ή συμβατικά δικαιώματά τους ή η από μέρους τους επίδειξη ανοχής, δεν θα μπορεί 
να ερμηνευθεί ως παραίτηση από τα δικαιώματα αυτά. Όλα τα μέσα που προβλέπονται 
στην παρούσα σύμβαση ή το νόμο, οι συμβαλλόμενοι δικαιούνται να τα ασκούν σωρευτικά. 

 Οι όροι της παρούσας, τους οποίους οι συμβαλλόμενοι συνομολόγησαν και 
συναποδέχθηκαν όλους ως κύριους και ουσιώδεις, τροποποιούνται μόνο ρητώς και 
εγγράφως από κοινού από τους συμβαλλομένους και ο έγγραφος τύπος είναι συστατικός και 
όχι μόνο αποδεικτικός. 
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Οι Συμβαλλόμενοι 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.                         ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

       Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ                           
     

                     

       ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Θ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ                                            ……………………………………. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  II 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΕΝ12845, ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ ΚΑΙ Ν/Γ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ. 

 

Ο ανάδοχος της προμήθειας και τοποθέτησης του πυροσβεστικού συγκροτήματος, στο Ειδικό Δ.Σ 

και Ν/Γ Καλλιθέας θα προβεί: 

 Στην αποξήλωση του εγκατεστημένου πυροσβεστικού συγκροτήματος και την μεταφορά 

του στις αποθήκες της εταιρείας Κτιριακές Υποδομές Α.Ε εντός του Νομού Αττικής ή στον 

ΟΔΔΗΧ. 

 Στην καθαίρεση της υπάρχουσας τοιχοποιίας του χώρου του αντλιοστασίου πυρόσβεσης 

προς την πλευρά του διαδρόμου του υπογείου, επιφάνειας 15,5μ2 και στην αποξήλωση της 

υπάρχουσας πυράντοχης θύρας 

 Στην  συλλογή και απομάκρυνση των προϊόντων καθαίρεσης 

 Στην προμήθεια  του πυροσβεστικού συγκροτήματος, κατά ΕΝ 12845, παροχής τουλάχιστον 

72,30m3/h και μανομετρικού 5,51bar, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη πυρασφάλειας 

και το τεύχος των τεχνικών προδιαγραφών, στην συναρμολόγηση αυτού επί τόπου, και 

εντός του αντλιοστασίου πυρόσβεσης, στην ηλεκτρική τροφοδοσία του και στην σύνδεση 

του με την δεξαμενή  και το υπάρχων δίκτυο πυρόσβεσης μετά των απαραιτήτων 

σωληνώσεων, εξαρτημάτων και μικρουλικών. 

 Στην κατασκευή εκ νέου της τοιχοποιίας επιφάνειας 13,8 μ2  του χώρου αντλιοστασίου προς 

την πλευρά του διαδρόμου υπογείου η οποία θα επιχρισθεί και  βαφεί με χρώμα όμοιο με 

αυτό της εσωτερικής τοιχοποιίας του διαδρόμου υπογείου και στην επανατοποθέτηση της 

πυράντοχης θύρας. 

 Στις απαραίτητες δοκιμές του συστήματος πυρόσβεσης και στην προσκόμιση των 

απαραίτητων υπεύθυνων δηλώσεων  καλής λειτουργίας του μόνιμου-αυτόματου 

συστήματος πυρόσβεσης  για την έκδοση του πιστοποιητικού πυροπροστασίας του 

κτιρίου. 

 

Θεωρήθηκε 

      Ο συντάξας         Η Δ/ντρια Κατασκευών  

     

 

Παπαδήμας Βασίλειος                                                      Βιτωράτου Αγγελική 
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ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΕΝ 

18245 

 
 
Το πυροσβεστικό συγκρότημα θα είναι καινούριο, αυτομάτου λειτουργίας, πλήρως συγκροτημένο 
(packaged σε δύο βάσεις)  και πλήρως εναρμονισμένο με το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 12845:2015. 
Το όλο συγκρότημα θα αποτελείται από τρία επί μέρους τμήματα όπου το καθένα θα έχει το δικό 
του πίνακα ελέγχου. 
Συγκεκριμένα θα είναι : 
Μια κύρια ηλεκτροκίνητη αντλία παροχής τουλάχιστον  72,3 m3 /h και μανομετρικού 55,2m 
Μια εφεδρική ηλεκτροκίνητη αντλία παροχής τουλάχιστον 72,3 m3 /h και μανομετρικού 55,2m 
Μια αντλία jockey παροχής 3 m3 /h και μανομετρικού 65m  

 
ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

  
Εφόσον υπάρχουν μικροδιαρροές στο δίκτυο της πυρόσβεσης, τότε προκαλείται πτώση πίεσης με 
συνέπεια τη λειτουργία της βοηθητικής αντλίας για την αποκατάσταση της πίεσης του δικτύου. 
Όταν γίνει αυτό η σταματά αυτόματα η λειτουργία της. Σε αντίθετη περίπτωση εάν υπάρξει μια 
συνεχής πτώση της πίεσης (π.χ. λόγω ανοίγματος των sprinkler), τότε η βοηθητική αντλία δεν 
μπορεί να καλύψει αυτές τις απώλειες και ενώ η πίεση συνεχίζει να μειώνεται, όταν αυτή φθάσει σε 
τέτοιο σημείο που έχουμε προρυθμίσει  τον πιεζοστάτη, θέτει σε εκκίνηση την κύρια αντλία 
(ηλεκτρική ή πετρελαιοκίνητη).  
 
Πιο συγκεκριμένα η πρώτη κύρια αντλία πρέπει να ενεργοποιείται όταν η πίεση στο υδραυλικό 
δίκτυο έχει κατέλθει το πολύ στο 80% της τιμής που έχει ρυθμιστεί ως πίεση εκκίνησης . Η δεύτερη 
κύρια αντλία θα ενεργοποιείται όταν η πίεση στο υδραυλικό δίκτυο έχει κατέλθει το πολύ στο 60% 
της τιμής που έχει ρυθμιστεί ως πίεση εκκίνησης. Όταν ξεκινήσουν να λειτουργούν οι κύριες αντλίες 
αυτές πρέπει να συνεχίζουν να λειτουργούν μέχρι να τις σταματήσουμε χειροκίνητα. 
Ο πίνακας της κύριας ηλεκτροκίνητης αντλίας πρέπει να έχει τη δυνατότητα να εκκινεί την αντλία 
όταν λάβει την εντολή από τους πιεζοστάτες, να εκκινεί χειροκίνητα την αντλία και να σταματά τον 
κινητήρα μόνο μέσω χειροκίνητης λειτουργίας ( εξαίρεση εμφανίζεται σε δίκτυα με πυροσβεστικές 
φωλιές, κι απ’ την στιγμή που τα εν λόγω συγκροτήματα δεν βρίσκονται υπό τακτική συντήρηση, 
όπου σταματούν αυτόματα όταν έχει επιτευχθεί η επιθυμητή πίεση στο σύστημα και διατηρείται 
σταθερή για τουλάχιστον  20 min).   
Το σύστημα εκκίνησης της πετρελαιοκίνητης αντλίας πρέπει να είναι διπλό και καθένα ανεξάρτητο 
μεταξύ του : αυτόματο – χειροκίνητο. 
Ενώ ο πετρελαιοκινητήρας μπορεί να εκκινήσει αυτόματα μέσω πιεζοστατών ή χειροκίνητα μέσω 
button του πίνακα, το σταμάτημά του μπορεί να γίνει μόνο χειροκίνητα (ισχύει η ίδια εξαίρεση όπως 
αυτή περιγράφεται στην προηγούμενη παράγραφο). Στην αυτόματη λειτουργία υπάρχει η 
δυνατότητα 6 συνεχόμενων προσπαθειών εκκίνησης (χρονικά η κάθε μία απ’ αυτές διαρκεί από 5 
έως 10 sec και με μέγιστη παύση μεταξύ δύο συνεχόμενων εκκινήσεων 10 sec). 
To σύστημα πρέπει να λειτουργεί ανεξάρτητα από την ύπαρξη ηλεκτρικής τάσης και να μεταβαίνει 
αυτόματα σε διαφορετική μπαταρία μετά από κάθε εκκίνησή του.  
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Λεπτομέρειες υδραυλικών εξαρτημάτων σύνδεσης των  επιμέρους αντλητικών 
συγκροτημάτων 

 
Κάθε ένα από τα επιμέρους αντλητικά συγκροτήματα θα έχουν συγκροτηθεί πάνω σε μία κοινή 
μεταλλική βάση μέσω κάποιων εξαρτημάτων όπως αυτά υπαγορεύονται από το πρότυπο ΕΝ 12845. 
Συγκεκριμένα αναφερόμαστε στα παρακάτω : 

- Κοινός συλλέκτης κατάθλιψης από ανοξείδωτο χάλυβα με φλάντζες PN 16 με ειδικά 
στηρίγματα στήριξης που παραλαμβάνουν το βάρος του αντί αυτό να εφαρμόζεται πάνω 
στα στόμια κατάθλιψης των αντλιών. 

-    Ένα (1) κιτ εξαρτημάτων αναρρόφησης (δύο φλαντζωτοί έκκεντροι κώνοι με μέγιστη γωνία 
20ο, δύο    βάνες πεταλούδας) για έκαστη από την κύρια και εφεδρική αντλία . Οι 
διαστολικοί σύνδεσμοι έχουν διαστασιολογηθεί για ταχύτητα ροής 1,8m/s. 

- Στην κατάθλιψη των αντλιών οι βάνες να είναι πεταλούδας 
- Δύο(2) τερματικοί διακόπτες στις βάνες αναρρόφησης και κατάθλιψης των αντλιών για 

έλεγχο της θέσης τους (ON-OFF). 
- Τέσσερα (4)  μανόμετρα Φ63, δύο στην κατάθλιψη των αντλιών και τα άλλα στο σημείο 

που είναι τοποθετημένοι οι πιεζοστάτες 
- Τέσσερεις (4) πιεζοστάτες για τις κύριες αντλίες και ένας (1) για την αντλία jockey. Δύο (2) 

μικροδιακόπτες για τις κύριες αντλίες για ενεργοποίηση του  σήματος λειτουργίας αυτών. 
Κάθε κύρια αντλία λοιπό θα έχει δύο πιεζοστάτες συνδεδεμένους εν σειρά με επαφές N.C., 
ούτως ώστε το άνοιγμα των επαφών ενός εξ αυτών να ενεργοποιεί την αντλία. Ο 
συνδετικός σωλήνας μεταξύ τους πρέπει να είναι τουλάχιστον ½ ‘’. 

- Ένας (1) αντικραδασμικός σύνδεσμος στην κατάθλιψη της πετρελαιοκίνητης αντλίας για 
απόσβεση των κραδασμών προς το συλλέκτη κατάθλιψης 

- Κατάλληλες βαλβίδες αντεπιστροφής διαιρούμενου δίσκου και βάνες απομόνωσης όπου 
αλλού χρειάζεται. 

 
Το  πυροσβεστικό συγκρότημα θα αποτελείται από : 
 
Α) Πετρελαιοκίνητο αυτόματο αντλητικό συγκρότημα αποτελούμενο από : 

 
Περιγραφή αντλίας 

 
Φυγοκεντρική οριζόντια πετρελαιοκίνητη αντλία, μονοβάθμια , back-pull out design (κατά ΕΝ733) 
συνδεδεμένη με  τον πετρελαιοκινητήρα με ισχυρό σύνδεσμο (τύπου spacer coupling) τριών 
τμημάτων ο οποίος εξασφαλίζει την εύκολη εξαγωγή της αντλίας ή του πετρελαιοκινητήρα χωρίς 
οποιαδήποτε άλλη επέμβαση πάνω στους σωλήνες αναρρόφησης και κατάθλιψης.. Το συγκρότημα 
θα εδράζεται πάνω σε κοινή χαλύβδινη βάση, αποτελώντας ένα στιβαρό σύνολο απολύτως 
ευθυγραμμισμένο και ζυγοσταθμισμένο χωρίς κραδασμούς με αθόρυβη λειτουργία και θα μπορεί να 
αποσυναρμολογηθεί και να συναρμολογηθεί επί τόπου. Θα πρέπει να υπάρχουν προφυλακτήρες  σε 
όλα τα περιστρεφόμενα μέρη.  
Το υλικό κατασκευής του σώματος και της πτερωτής θα είναι από λεπτόκοκκο χυτοσίδηρο EN GJL 
250. Ο άξονας, το χιτώνιο άξονα, δακτύλιοι προστασίας, άξονες βαθμίδων-απόστασης, κοχλίες και 
τα περικόχλια θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 430. 
Τα κελύφη αναρρόφησης και κατάθλιψης θα έχουν ενσωματωμένα χυτά πέλματα με τα οποία η 
αντλία θα στηρίζεται πάνω σε  σιδερένια βάση. 
Η στεγανοποίηση άξονα θα γίνεται με μηχανικό στυπιοθλίπτη που θα φέρει προστατευτικό 
δακτύλιο. Ο άξονας θα εδράζεται σε δύο ένσφαιρους τριβείς βαρέως τύπου  τοποθετημένους μέσα 
στις φωλιές του σώματος της αντλίας και θα λιπαίνονται με γράσσο ή λάδι. 
Όλες οι επιφάνειες των διαφόρων τμημάτων της αντλίας που προέρχονται από χύτευση θα είναι 
απαλλαγμένες από ελαττώματα (φυσαλίδων, σπογγωδών μαζών..) 
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Περιγραφή πετρελαιοκινητήρα 

 
Ο πετρελαιοκινητήρας θα είναι απ’ ευθείας έγχυσης,  υδρόψυκτος ή αερόψυκτος με αυτόματη 
εξαέρωση με διάταξη κυλίνδρων εν σειρά, τετράχρονος μέχρι 2900 RPM. 
 
 
O πετρελαιοκινητήρας θα είναι εφοδιασμένος με : 
 

 Σύστημα ηλεκτρικής εκκίνησης με μίζα (12V ή 24V)  κλειδί και alternator 
 Σύστημα προθέρμανσης μέσω ρυθμιζόμενης αντίστασης στην ελαιολεκάνη 
 Χειροκίνητη ρύθμιση γκαζιού 
 Φίλτρο αέρα και πρόφιλτρο 
 Εξωτερικό φίλτρο λαδιού 
 Πιεζοστάτης ελαίου 
 Φίλτρο καυσίμου 

 Πίνακα ελέγχου και προστασίας από υπερθέρμανση ή πτώση πίεσης λαδιού και ασφαλιστικές 
λυχνίες ελέγχου 

 Ψυγείο νερού κυψελοειδούς τύπου με ανεμιστήρα 
 Αυτόματη εξαέρωση 
 Σιγαστήρα βιομηχανικού τύπου  

 Αντικραδασμικά πέλματα στήριξης στη βάση του πετρελαιοκινητήρα. 
 
Η πετρελαιοκίνητη αντλία πρέπει να έχει ενεργοποιηθεί εντός 15s  το αργότερο, από τη στιγμή που 
δίδεται η εντολή εκκίνησης. 
Η δεξαμενή πετρελαίου θα είναι κατάλληλα διαστασιολογημένη, ορθογωνικής διατομής, διπλού 
τοιχώματος  τοποθετημένη σε κατάλληλο ύψος πάνω από τον πετρελαιοκινητήρα ή για 
χωρητικότητες αυτής άνω των 50lt  σε μεταλλική βάση ύψους τουλάχιστον 1,5m ούτως ώστε να 
γίνεται η τροφοδοσία του καυσίμου με τη βαρύτητα. Πρέπει να είναι τοποθετημένη σε μικρή 
απόσταση.  
Τέλος πρέπει να συνοδεύεται από δύο μπαταρίες (12V/24V) συνδεδεμένες εν σειρά μόνιμα με 
κατάλληλο ρελέ ισχύος (ικανό να τροφοδοτήσει με το απαιτούμενο ρεύμα μιζαρίσματος τη μίζα του 
πετρελαιοκινητήρα.).Αυτές μπορεί να είναι ανοικτού τύπου Ni-Cd σύμφωνα με το ΕΝ 60623 ή 
κλειστού τύπου μολύβδου σύμφωνα με το EN 50342.  

 

 
Περιγραφή πίνακα πετρελαιοκίνητης αντλίας 

 
Ηλεκτρομηχανικός πίνακας ελέγχου της πετρελαιοκίνητης αντλίας ,   με χειροκίνητη ή αυτόματη 

λειτουργία της αντλίας, εφοδιασμένος με όλα τα απαραίτητα όργανα και αυτοματισμούς. Ο 

πίνακας θα είναι εγκιβωτισμένος σε μεταλλικό κουτί προστασίας ΙΡ 55 διαστάσεων τουλάχιστον 

500mm Χ 400mm Χ 230mm. Περιλαμβάνει:  

 

► Ηλεκτρομηχανικός πίνακας ελέγχου της πετρελαιοκίνητης αντλίας. 

► Τάση εισόδου 1~50/60 Hz 230V± 10% 

► Eίσοδος σύνδεσης με τις δύο μπαταρίες για έλεγχο της εκκίνησης του κινητήρα. 

► Είσοδος χαμηλής τάσης  για έλεγχο από τους δύο συνδεδεμένους εν σειρά πιεζοστάτες . 

► Είσοδος χαμηλής τάσης  για έλεγχο από φλοτέρ δοχείου αυτόματης αναρρόφησης 

► Είσοδος χαμηλής τάσης  για ένδειξη λειτουργίας της ηλεκτροκίνητης αντλίας 

► Ηλεκτρονική μονάδα αυτοματισμού ελέγχου diesel. 
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► Επιλογέας με κλειδί, ΑΥΤΟΜΑΤΟ – ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ : Στην θέση ΑΥΤΟΜΑΤΟ για   εκκίνηση 

πετρελαικίνητης αντλίας μέσω της ηλεκτρονικής μονάδας και στη θέση ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ για 

εκκίνηση της πετρελαιοκίνητης αντλίας μέσω του button εκκίνησης της ηλεκτρονικής μονάδας 

► Button για χειροκίνητη εκκίνηση της πετρελαιοκίνητης αντλίας. 

► Button για χειροκίνητο σταμάτημα της πετρελαιοκίνητης αντλίας. 

► Button για αποκατάσταση προβλημάτων. 

► Button για δοκιμαστική χειροκίνητη εκκίνηση της πετρελαιοκίνητης αντλίας (ενεργό σε 

περίπτωση αποτυχίας της αυτόματης εκκίνησης). 

► Button για έλεγχο των φωτεινών ενδείξεων της ηλεκτρονικής μονάδας. 

► Button για έλεγχο των λειτουργιών της μονάδας 

► Βutton για έκτακτη χειροκίνητη λειτουργία κατάλληλα προστατευμένο από ειδικό πλαστικό 

► Οθόνη υγρών κρυστάλλων για απεικόνιση της τάσης και του ρεύματος των μπαταριών, των 

ωρών λειτουργίας (συνολικών και επί μέρους), ένδειξη επιπέδου καυσίμου, θερμοκρασίας 

νερού, θερμοκρασίας και πίεσης λαδιού, μετρητής εκκινήσεων μπαταριών και ιστορικό 

γεγονότων 

► Πράσινη φωτεινή ένδειξη λειτουργίας πετρελαιοκινητήρα 

► Πράσινη φωτεινή ένδειξη για ζήτηση εκκίνησης της αντλίας μέσω εντολής του 

φλοτεροδιακόπτη του δοχείου αυτόματης αναρρόφησης 

► Κίτρινη φωτεινή ένδειξη αποτυχίας εκκίνησης του diesel 

► Κίτρινη φωτεινή ένδειξη για χαμηλή στάθμη καυσίμου 

► Κίτρινη φωτεινή ένδειξη για πρόβλημα στη θερμοκρασία νερού/λαδιού 

► Κίτρινη φωτεινή ένδειξη για χαμηλή πίεση λαδιού 

► Κίτρινη φωτεινή ένδειξη για alarm λόγω  υπερθέρμανσης  

► Κίτρινη φωτεινή ένδειξη για alarm λόγω  θραύσης ιμάντα  

► Κίτρινη φωτεινή ένδειξη για alarm λόγω  ανεπάρκειας των μπαταριών 

► Κίτρινη φωτεινή ένδειξη λόγω  προβλήματος στον φορτιστή 

► Πράσινη φωτεινή ένδειξη  λειτουργίας φορτιστή 

► Κίτρινη φωτεινή ένδειξη  λόγω  γενικής βλάβης 

► Κόκκινη φωτεινή ένδειξη    λόγω  εντολής εκκίνησης μέσω των πιεζοστατών 

► Κόκκινη φωτεινή ένδειξη  λόγω  εξαίρεσης αυτόματης λειτουργίας 

► Κίτρινη φωτεινή ένδειξη  λόγω  λειτουργίας των αντλιών 

► Τρόπος λειτουργίας σύμφωνα με το UNI 10779 με χρονοδιακόπτη για καθυστέρηση του 

σταματήματος της αντλίας, με ρυθμιζόμενο χρόνο από 1-30min 

► Λειτουργίες χρονοκαθυστέρησης και ειδικών περιπτώσεων alarm, δυνατότητα ρύθμισης μέσω 

της ηλεκτρονικής μονάδας 

► Φορτιστής 12Vdc 6A για αερόψυκτους κινητήρες ή 12Vdc 10A για υδρόψυκτους κινητήρες 

(24Vdc 6A  για πετρελαιοκινητήρες με μίζα 24V) 

► Ασφάλειες βοηθητικού κυκλώματος 

► Γενικός διακόπτης με πόρτα ασφαλείας 

► Επαφές (max 5A 250V AC1) για σύνδεση στο BMS με δυνατότητα λήψης σημάτων από 

λειτουργία αντλίας, πτώση τάσης ή απώλεια ρεύματος, αποτυχία εκκίνησης, αναστολή 

εκκίνησης, αίτηση εκκίνησης, διαθεσιμότητα ρεύματος.  
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Απαγωγή καυσαερίων 
 
Τα καυσαέρια πρέπει να απάγονται στον εξωτερικό χώρο μέσω κατάλληλου σωλήνα, με απόσβεση 
κραδασμών και σε σημείο τέτοιο που να μην είναι κοντά σε πόρτα ή παράθυρο και να μην επιτρέπει 
επιστροφή των καυσαερίων προς τα πίσω. 
Οι σωλήνες απαγωγής των καυσαερίων πρέπει να είναι χαλύβδινοι άνευ ραφής και όχι από 
ανοξείδωτο χάλυβα. 
Στο άκρο της η καπνοδόχος πρέπει να είναι έτσι διαμορφωμένη ούτως ώστε να μην επιτρέπεται η 
είσοδος βροχής. 

 
Β) Ηλεκτροκίνητο αυτόματο αντλητικό συγκρότημα αποτελούμενο από : 

 
Περιγραφή αντλίας 
 
Φυγοκεντρική οριζόντια ηλεκτροκίνητη αντλία, αθόρυβης λειτουργίας, με μηχανικό στυπιοθλίπτη 
απόλυτης στεγανότητας. Η αντλία θα είναι συνδεδεμένη με τα δίκτυα των σωλήνώσεων στην 
αναρρόφηση και στην κατάθλιψη και λοιπών τεχνικών προδιαγραφών όπως την παραπάνω 
πετρελαιοκίνητη.  
 
 
Περιγραφή ηλεκτροκινητήρα 
 
Ο ηλεκτροκινητήρας θα είναι κλειστού τύπου, στεγανός, τριφασικός, ασύγχρονος, 
βραχυκυκλωμένου δρομέα, 400V, 50Hz, προστασίας IP 55 κατά I.E.C. DIN / VDE 0530, κλάσης 
μόνωσης F. 
 

O κινητήρας θα επιλεγεί έτσι ώστε να εξασφαλίζει, τουλάχιστον, 3 εκκινήσεις από ψυχρή 
κατάσταση και 2 εκκινήσεις από θερμή κατάσταση, επί πλέον δε το ρεύμα εκκίνησής του να μην 
υπερβαίνει 6 φορές το ονομαστικό ρεύμα του κινητήρα. 
 
Για αντλίες με καμπύλη ισχύος διαρκώς αυξανόμενης, η ισχύς του κινητήρα πρέπει να είναι τέτοια 
που να καλύπτει οποιαδήποτε συνθήκη στην οποία μπορεί να βρεθεί η αντλία από μηδενική παροχή 
έως την απαιτούμενη παροχή στο σημείο όπου το NPSH είναι 16m. 
Εάν η καμπύλη ισχύος δεν είναι διαρκώς αυξανόμενη, αλλά τείνει ασυμπτωτικά με τον άξονα των x, 
από ένα σημείο της, τότε λαμβάνεται ως απαιτούμενη ισχύ, τέτοια που καλύπτει αυτό το σημείο. 
 
Για την ψύξη του ο κινητήρας πρέπει να φέρει στον άξονα του δρομέα ανεμιστήρα με τον οποίο 
επιτυγχάνει την κυκλοφορία του αέρα κατά τα διεθνή πρότυπα IEC 34. 
 
Οι δρομείς του Η/Κ πρέπει να έχουν ζυγοσταθμισθεί δυναμικά στις ονομαστικές στροφές και να 
είναι κατάλληλοι για λειτουργία με μεταβολή τάσεως ή συχνότητας ± 5%. 
 

 

Περιγραφή πίνακα ηλεκτροκίνητης αντλίας 

 
Ηλεκτρομηχανικός πίνακας ελέγχου ηλεκτρικής αντλίας , για εκκίνηση αστέρος-τριγώνου (Υ-Δ)  

με χειροκίνητη ή αυτόματη λειτουργία της αντλίας, εφοδιασμένος με όλα τα απαραίτητα όργανα 

και αυτοματισμούς. Ο πίνακας θα είναι εγκιβωτισμένος σε μεταλλικό κουτί προστασίας ΙΡ 55 

διαστάσεων τουλάχιστον 640mm Χ 400mm Χ 230mm. Περιλαμβάνει:  

 

► Τάση εισόδου 3~50/60 Hz 400V± 10% 





 

Κτιριακές Υποδομές ΑΕ        

Διεύθυνση Συμβάσεων Έργων και Προμηθειών 

  

 

[27] 
 

 

► Μετασχηματιστής 400V/24V για τα βοηθητικά κυκλώματα 

► Είσοδος χαμηλής τάσης για έλεγχο από τους δύο συνδεδεμένους εν σειρά πιεζοστάτες . 

► Είσοδος χαμηλής τάσης για έλεγχο από φλοτέρ δοχείου αυτόματης αναρρόφησης 

► Είσοδος χαμηλής τάσης για ένδειξη λειτουργίας της ηλεκτροκίνητης αντλίας 

► Επιλογέας με κλειδί, ΑΥΤΟΜΑΤΟ – Ο -  EMERGENCY : Στην θέση ΑΥΤΟΜΑΤΟ για εκκίνηση της 

αντλίας μέσω της ηλεκτρονικής μονάδας και στη θέση EMERGENCY για άμεση εκκίνηση της 

αντλίας. 

► Ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου της ηλεκτρικής αντλίας. 

► Button για χειροκίνητη εκκίνηση / σταμάτημα της  αντλίας για χειροκίνητο έλεγχο. 

► Button για έλεγχο των φωτεινών ενδείξεων της ηλεκτρονικής μονάδας. 

► Button για έλεγχο των λειτουργιών της μονάδας 

► Οθόνη υγρών κρυστάλλων για απεικόνιση  των ωρών λειτουργίας (συνολικών και επί μέρους), 

ένδειξη τάσης και έντασης για κάθε φάση, ένδειξη συχνότητας, ισχύος, συνημιτόνου φ και 

ιστορικού γεγονότων 

► Πράσινη φωτεινή ένδειξη λειτουργίας του ηλεκτροκινητήρα (μέσω συνεχής μέτρησης της 

έντασης) 

► Πράσινη φωτεινή ένδειξη εκκίνησης της ηλεκτροκίνητης αντλίας 

► Πράσινη φωτεινή ένδειξη ύπαρξης ρεύματος 

► Πράσινη φωτεινή ένδειξη για ζήτηση εκκίνησης της αντλίας μέσω εντολής των πιεζοστατών  

► Πράσινη φωτεινή ένδειξη για ζήτηση εκκίνησης της αντλίας μέσω εντολής του 

φλοτεροδιακόπτη του δοχείου αυτόματης αναρρόφησης 

► Πράσινη φωτεινή ένδειξη εκκίνησης της ηλεκτροκίνητης αντλίας μέσω του button εκκίνησης 

► Κίτρινη φωτεινή ένδειξη αποτυχίας εκκίνησης της αντλίας 

► Κίτρινη φωτεινή ένδειξη λόγω  γενικής βλάβης 

► Κόκκινη φωτεινή ένδειξη λόγω  εντολής εκκίνησης μέσω των πιεζοστατών 

► Κόκκινη φωτεινή ένδειξη  λόγω  εξαίρεσης αυτόματης λειτουργίας 

► Κόκκινη φωτεινή ένδειξη σταματήματος της ηλεκτροκίνητης αντλίας μέσω του button 

σταματήματος 

► Τρόπος λειτουργίας σύμφωνα με το UNI 10779 με χρονοδιακόπτη για καθυστέρηση του 

σταματήματος της αντλίας, με ρυθμιζόμενο χρόνο από 1-30min 

► Λειτουργίες χρονοκαθυστέρησης και ειδικών περιπτώσεων alarm, δυνατότητα ρύθμισης μέσω 

της ηλεκτρονικής μονάδας 

► Αυτόματος διακόπτης ελέγχου της ηλεκτρικής αντλίας 

► Υψηλής ευαισθησίας ασφάλειες για προστασία του ηλεκτροκινητήρα 

► Ασφάλειες βοηθητικού κυκλώματος 

► Γενικός διακόπτης με πόρτα ασφαλείας 

► Επαφές (max 5A 250V AC1) για σύνδεση στο BMS με δυνατότητα λήψης σημάτων από 

λειτουργία αντλίας, πτώση τάσης ή απώλεια ρεύματος, αποτυχία εκκίνησης, αναστολή 

εκκίνησης, αίτηση εκκίνησης, διαθεσιμότητα ρεύματος.  

 
Γ) Βοηθητικό αντλητικό συγκρότημα αποτελούμενο από : 

 
Βοηθητική ηλεκτροκίνητη αντλία (jockey pump), θα είναι φυγοκεντρική πολυβάθμια , οριζόντιας ή 
κατακόρυφης διάταξης και αθόρυβης λειτουργίας με ηλεκτροκινητήρα στεγανό, βραχυκυκλωμένου 
δρομέα 400V στα 50Hz.  
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Η αντλία jockey χρησιμοποιείται για να εκκινεί σε περίπτωση πτώσης της πίεσης στο δίκτυο λόγω 
μικροδιαρροών κ.τ.λ. Έτσι αποφεύγεται η άσκοπη  χρήση των κύριων αντλιών για τέτοιες 
περιπτώσεις. 
Επίσης θα συνεργάζεται με ένα πιεστικό δοχείο μεμβράνης χωρητικότητας 200lt και πίεσης 
λειτουργίας PN10 

 
Περιγραφή πίνακα  αντλίας jockey 
 

 Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου ηλεκτρικής αντλίας , για εκκίνηση απ’ευθείας 

 (D.O.L.)  με χειροκίνητη ή αυτόματη λειτουργία της αντλίας, εφοδιασμένος με όλα τα 

απαραίτητα όργανα και αυτοματισμούς. Ο πίνακας θα είναι εγκιβωτισμένος σε θερμοπλαστικό 

κουτί προστασίας ΙΡ 55  και θα περιλαμβάνει:  

► Ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου 

► Τάση εισόδου 3~50/60 Hz 400V± 10% 

► Είσοδος χαμηλής τάσης για έλεγχο από  πιεζοστάτη  ή φλοτεροδιακόπτη. 

► Είσοδος για έλεγχο από  ηλεκτρόδια. 

► Επιλογέας  των ηλεκτροδίων για λειτουργία γεμίσματος / αδειάσματος. 

► Εσωτερικός ρυθμιστής ευαισθησίας ηλεκτροδίων 

► Buttons λειτουργίας αντλίας σε αυτόματο-Ο-χειροκίνητο (προσωρινή λειτουργία) 

► Πράσινη φωτεινή ένδειξη ύπαρξης τάσης δικτύου 

► Πράσινη φωτεινή ένδειξη λειτουργίας αντλίας 

► Κόκκινη φωτεινή ένδειξη χαμηλής στάθμης νερού 

► Κόκκινη φωτεινή ένδειξη υπερφόρτωσης κινητήρα 

► Ηλεκτρονική ρυθμιζόμενη προστασία υπερφόρτωσης κινητήρα 

► Χρόνος προστασίας εντός 5 sec 

► Ασφάλειες βοηθητικού κυκλώματος 

► Ασφάλειες κινητήρα 

► Έξοδος 5Α / 250V για σύνδεση Alarm 

► Γενικός διακόπτης με κλειδαριά 
 

       Ο συντάξας            Θεωρήθηκε 

 

 

         Η Δ/ντρια Κατασκευών 

Παπαδήμας Βασίλειος      Βιτωράτου Αγγελική 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 
 

EΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
      

Ονομασία Τράπεζας  …………………….. 
Κατάστημα   …………………….. 
(Δ/νση οδός – αριθμός Τ.Κ. fax) 

Ημερομηνία έκδοσης  ………………… 
ΕΥΡΩ  …………………..…………………. 

ΠΡΟΣ 
Κτιριακές Υποδομές ΑΕ 
Φαβιέρου 30 
Τ.Κ. 10438 ΑΘΗΝΑ 
 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΡΙΘΜ._______________ 
ΠΟΣΟΥ 394,00€ 

 
Σας γνωρίζουμε ότι εγγυώμεθα με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, 
παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των τριακοσίων 
ενενήντα τεσσάρων ευρώ (394,00€) υπέρ...............................................…, για την 
συμμετοχή τους στο διενεργούμενο διαγωνισμό της …………… ή σε τυχόν επαναλήψεις αυτού για 
την ανάθεση της προμήθειας :  

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΕΝ12845, 
ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ ΚΑΙ Ν/Γ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ», συνολικού προϋπολογισμού 19.670,00 € (πλέον 
Φ.Π.Α. 24% 4.720,80 €),  Σύνολο: 24.390,80 € 
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 πέντε (5) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 
πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 
Η παρούσα ισχύει τουλάχιστον για 210 ημέρες από την επόμενη μέρα της διενέργειας του 
διαγωνισμού.   
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσόν των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο 
και στα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου συνυπολογίζοντας και το ποσόν της παρούσας δεν 
υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά 
μας. 
                                                  ------------------------- 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  

Στην περίπτωση ένωσης/κοινοπραξίας οι εγγυήσεις συμμετοχής περιλαμβάνουν επί ποινή 
αποκλεισμού και όρο ότι η εγγύηση εκδίδεται ατομικά για κάθε ένα και υπέρ όλων των μελών της 
και καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης/ κοινοπραξίας αλληλεγγύως και εις 
ολόκληρο. 
 
 
 

 
 
 





 

Κτιριακές Υποδομές ΑΕ        

Διεύθυνση Συμβάσεων Έργων και Προμηθειών 

  

 

[30] 
 

 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV 

 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 
Ονομασία Τράπεζας  …………………….. 
Κατάστημα   …………………….. 
(Δ/νση οδός – αριθμός Τ.Κ. fax) 

Ημερομηνία έκδοσης  ………………… 
ΕΥΡΩ  …………………..…………………. 

 
ΠΡΟΣ 
Κτιριακές Υποδομές ΑΕ 
Φαβιέρου 30 
Τ.Κ. 10438 ΑΘΗΝΑ 
 

 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ.................... ΓΙΑ ΠΟΣΟ …………… ΕΥΡΩ. 

 
 
 

- Έχουμε τη τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής 
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως 
μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ ………………………………………….. (και ολογράφως) 
……………………………………………………………………………………………… στο οποίο και μόνο 
περιορίζεται η υποχρέωσή μας, υπέρ της εταιρίας ………………………………………………………… 
Διεύθυνση …………………………………………………………………………………………………………. για  την 
καλή εκτέλεση της με αριθμό …………………. Σύμβασης, που υπέγραψε μαζί σας η εν λόγω 
εταιρία για την « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 
ΚΑΤΑ ΕΝ12845, ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ ΚΑΙ Ν/Γ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ» Διακήρυξης …………………… και 
το οποίο ποσό καλύπτει το 5% της συμβατικής αξίας αυτής προ Φ.Π.Α. ήτοι ………………….... 
ΕΥΡΩ. 

 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 πέντε (5) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησής σας. 

 Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 
ισχύον τέλος χαρτοσήμου. 

 Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της 
σ’ εμάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμία ισχύ. 

 Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο 
και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των 
εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 
 
 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ 
 
 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα
i
  και τη 

διαδικασία ανάθεσης 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η 

αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ 

αναθέτοντα φορέα (αφ) 
- Ονομασία: ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. 

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 55410 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: ΦΑΒΙΕΡΟΥ 30, ΤΚ 10438 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: Δημήτριος Φιλιππάκος 

- Τηλέφωνο: 2105272566 

- Ηλ. ταχυδρομείο: fillip@ktyp.gr 

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): www.ktyp.gr 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του 

σχετικού CPV): ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΕΝ12845, ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ ΚΑΙ Ν/Γ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 
CPV: 42122110-4) 

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ:  

- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [……] 

- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): 

[……] 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 

https://www.contracts.gr/cpv/acf825ff-1161-4980-87b0-c440d84bd3da
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα 

εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, 

αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό 

ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και 

υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοι
ii
 : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, 

μικρή ή μεσαία επιχείρηση
iii

; 

 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας 

είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο 

κατάλογο/Μητρώο εγκεκριμένων 

οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο 

πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 

συστήματος (προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 

Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 

παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, 

όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του 

παρόντος μέρους, συμπληρώστε το μέρος V 

κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 

συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.  

α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου 

ή του πιστοποιητικού και τον σχετικό 

αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά 

περίπτωση: 

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 

πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 

βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, 

κατά περίπτωση, την κατάταξη στον 

επίσημο κατάλογο
iv

: 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει 

όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 

Εάν όχι: 

Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις 

πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, 

ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση 

 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 

 

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):[……][……][……][……] 

γ) [……] 

 

 

 

δ) [] Ναι [] Όχι 
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ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη 

σχετική διακήρυξη ή στα έγγραφα της 

σύμβασης: 
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση 

να προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και 

φόρων ή να παράσχει πληροφορίες που θα 

δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα 

αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει 

απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση 

δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος 

αυτή διατίθεται δωρεάν; 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

 

ε) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης 

από κοινού με άλλους
v
; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους 

εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς. 

Εάν ναι: 

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού 

φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία   

(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα 

καθήκοντα …): 

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς 

φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 

συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 

Τμήματα Απάντηση: 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή 

των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός 

φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 

[   ] 
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι 

αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας 

διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 

τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 

[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 

σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές 

της, την έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 

 





 

Κτιριακές Υποδομές ΑΕ        

Διεύθυνση Συμβάσεων Έργων και Προμηθειών 

  

 

[35] 
 

 

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ
vi

  

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 

ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων 

προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 

επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV 

και στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που 

καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις 

ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους 

σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους 

αυτών.  

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές 

υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι 

υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό 

προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την 

εκτέλεση της σύμβασης.  

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός 

φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και 

V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς. 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο 

οικονομικός φορέας  

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται 

ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να 

αναθέσει οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης 

σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 

 

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 

προτεινόμενων υπεργολάβων και το 

ποσοστό της σύμβασης που θα αναλάβουν:  

[…] 

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή του 
άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας  προτίθεται να αναθέσει 
σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της 
συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που 
προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται 
σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε 
υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).  
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες
vii

 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
viii

· 

2. δωροδοκία
ix,x

· 

3. απάτη
xi

· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες
xii

· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας
xiii

· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων
xiv

. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές 

καταδίκες: 

Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική 

απόφαση εις βάρος του οικονομικού 

φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου
xv

 το 

οποίο είναι μέλος του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή 

έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν από 

τους λόγους που παρατίθενται ανωτέρω 

(σημεία 1-6), ή καταδικαστική απόφαση η 

οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά 

το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί 

απευθείας περίοδος αποκλεισμού που 

εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……]
xvi

 

Εάν ναι, αναφέρετε
xvii

: 

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής 

απόφασης προσδιορίζοντας ποιο από τα 

σημεία 1 έως 6 αφορά και τον λόγο ή τους 

λόγους της καταδίκης, 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ 

]· 

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 

καταδικαστική απόφαση: 

 

α) Ημερομηνία:[   ],  

σημείο-(-α): [   ],  

λόγος(-οι):[   ] 

 

β) [……] 

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού 

[……] και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……]
xviii

 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο [] Ναι [] Όχι  
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οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 

να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά 

την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»)
xix; 

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν
xx

: 

[……] 
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει 

όλες τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 

πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης
xxi

, στην Ελλάδα και στη χώρα 

στην οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

 

Εάν όχι αναφέρετε:  

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο 

πρόκειται: 

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 

υποχρεώσεων; 

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής 

απόφασης; 

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 

δεσμευτική; 

- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 

έκδοσης απόφασης 

- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 

εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 

διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: 

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει 

τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας 

τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης που οφείλει 

συμπεριλαμβανόμενων  κατά περίπτωση, 

των δεδουλευμένων τόκων ή των 

προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 

διακανονισμό για την καταβολή τους ;
xxii

 

ΦΟΡΟΙ 
 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 
[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 
 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 

καταβολή των φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 
xxiii

 

[……][……][……] 
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 

παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 

αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων 

ή επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους 

τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικού 

και εργατικού δικαίου
xxiv

; 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 

μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία 

του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου 

αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 

που λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 

οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 

καταστάσεις
xxv

 : 

α) πτώχευση, ή  

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 

γ) ειδική εκκαθάριση, ή 

δ) αναγκαστική διαχείριση από 

εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ή 

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού, ή  

στ) αναστολή επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων, ή  

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 

Εάν ναι: 

- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 

- Διευκρινίστε τους λόγους για τους 

οποίους ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα 

δύναται να εκτελέσει τη σύμβαση, 

λαμβανόμενης υπόψη της εφαρμοστέας 

εθνικής νομοθεσίας και των μέτρων 

σχετικά με τη συνέχιση της επιχειρηματικής 

του λειτουργίας υπό αυτές αυτές τις 

περιστάσεις
xxvi 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας 

σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα
xxvii

; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

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

 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 
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που λήφθηκαν:  

[..........……] 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας 

συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς 

με σκοπό τη στρέβλωση του 

ανταγωνισμού; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

[…...........] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 

που λήφθηκαν: 

[……] 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη 

τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων, λόγω της 

συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης 

της σύμβασης; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή 

επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν 

συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή στον 

αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο 

αναμειχθεί στην προετοιμασία της 

διαδικασίας σύναψης της σύμβασης
xxviii

; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας 

σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη 

πλημμέλεια
xxix

 κατά την εκτέλεση 

ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 

προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 

προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 

φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 

παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την 

πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης 

σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες 

παρόμοιες κυρώσεις;  

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….................] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 

που λήφθηκαν: 

[……] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 

επιβεβαιώσει ότι: 

α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 

δηλώσεων κατά την παροχή των 

πληροφοριών που απαιτούνται για την 

[] Ναι [] Όχι 
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εξακρίβωση της απουσίας των λόγων 

αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων 

επιλογής, 

β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες 

αυτές, 

γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 

καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται από την αναθέτουσα 

αρχή/αναθέτοντα φορέα  

δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με 

αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του 

αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 

εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται 

να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα 

στη διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 

αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 

ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 

αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, 

την επιλογή ή την ανάθεση;  
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο 

οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:  

Α: Καταλληλότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν 

προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 

στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Καταλληλότητα Απάντηση 
1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος 

στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά 

μητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο 

κράτος μέλος εγκατάστασήςxxx
; του: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

[…] 
 

 

 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):  

[……][……][……] 

 

 

 

Μέρος V: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη 

Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση 

σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαισε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς 

καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που 

αναφέρονται
xxxi

, εκτός εάν : 

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά 

απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 

δωρεάν
xxxii

. 

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στις ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε., 

προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει 

στο παρόν Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης για τους σκοπούς της προς παροχή υπηρεσίας 

με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ 

ΕΝ12845, ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ ΚΑΙ Ν/Γ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ”». 

 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    

 

 
 
 
 
 
 
 
                                                 
i Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα 

αναφέρεται το σύνολο αυτών 

ii Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 
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iii Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των 

μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς 

σκοπούς.  

Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος 

κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. 

Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος 

εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. 

Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν 

λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια 

ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ. 

iv Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 

v Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 

vi  Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με 

τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του 

Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν 

ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις 

υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.” 

vii Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή 

η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως 

δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.  

viii Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για 

την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42). 

ix Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”. 

x Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται 

υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) 

και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για 

την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη 

διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη 

διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β 

αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία). 

xi Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)
  
όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της 

Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών 

µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 

xii Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την 

καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την 

ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 

xiii Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης 

Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 
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νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 

25.11.2005, σ.15) 
 
που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης 

εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 

xiv Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης 

Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων 

της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, 

σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της 

εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". 

xv Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και 

προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον 

Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του 

άρθρου 73) 

xvi Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xvii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xviii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xix Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης 

σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο 

αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

xx Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽  εξακολούθηση, 

συστηματικά...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.  

xxi Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 

υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική 

ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  

xxii Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης 

είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή 

ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή 

προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά 

των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε 

σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων 

ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το 

τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε 

ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς  

xxiii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xxiv Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες 

διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2. 

xxv . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ 

(Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxvi Άρθρο 73 παρ. 5. 
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xxvii Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το 

ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010. 

xxviii Πρβλ άρθρο 48. 

xxix  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον 

Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxx Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη 

οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό. 

xxxi Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

xxxii Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην 

αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται 

από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ:  ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

Α/Α Περιγραφή A.T. 
Μον.  
Mετρ. 

Ποσότητα 
Τιμή 

Μονάδος 
Μερική 
Δαπάνη 

Ολική Δαπάνη 

               

1 

Προμήθεια, προσκόμιση και 
εγκατάσταση του απαιτούμενου 

εξοπλισμού πυροσβεστικού 
συγκροτήματος στο Ειδικό 

Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο 
Καλλιθέας 

01 ΤΕΜ 1 
   

  Σύνολο        
   

  ΦΠΑ 24%       
   

  ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ       
   

 
 
 

Ο προσφέρων 
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