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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

 

Επωνυμία ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

Ταχυδρομική διεύθυνση ΠΕΟ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΤΡΙΚΑΛΩΝ 

Πόλη ΛΑΡΙΣΑ 

Ταχυδρομικός Κωδικός 41110 

Χώρα ΕΛΛΑΔΑ 

Τηλέφωνο 2410684405 

Φαξ 2410610869 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  tasoula@teilar.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες Μπούτλα Αναστασία 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.teilar.gr 

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι  Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα  και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση. 

   

Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η Εκπαίδευση. 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας  

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική 
πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) : μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

β)  Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση : www.promitheus.gov.gr  

γ)  Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα διεύθυνση. 

δ) H ηλεκτρονική επικοινωνία απαιτεί την χρήση εργαλείων και συσκευών που δεν είναι γενικώς 
διαθέσιμα. Η απεριόριστη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα εν λόγω εργαλεία και συσκευές 
είναι δυνατή στην διεύθυνση (URL) : www.promitheus.gov.gr. 

 

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την διαδικασία του ν. 4412/16.  

 

Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. 
έργου 2015ΣΕ04300000 «ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ»), βάσει της ΣΑΕ 043 (Αναρτημένο και 
εγκεκριμένο αίτημα  στο Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, με ΑΔΑΜ 17REQ005947357 2017-03-21) και σε 
βάρος του ΚΑΕ 9349β του ΠΔΕ του Οικονομικού έτους 2017. 
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1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η «Προμήθεια και εγκατάσταση επίπλων στο νέο κτίριο της ΣΕΥΠ του ΤΕΙ 
Θεσσαλίας»               

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 
συμβάσεων (CPV) : 39150000-8 

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των ειδών (δεν μπορεί να προσφερθεί τιμή για μέρος των ειδών). 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 210.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % 
(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ:  169.354,84 €  ΦΠΑ : 40.645,16 €). 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε τρεις μήνες. 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
Ι της παρούσας διακήρυξης.  

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, 
βάσει  τιμής. 

1.4 Θεσμικό πλαίσιο  

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση 
αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 

Α. Τις διατάξεις: 

1. του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 
στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

2. του ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) 
στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 
3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 
προγραμματική περίοδο 2007 -2013», 

3. του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

4. του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 
(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,   

5. της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 
της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,  

6. του ν. 3886/2010 (Α' 173) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων 
Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21γς 
Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 
76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L335)»  , 

7. του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 
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8. του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

9. του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα 
Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”, 

10. του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150) 

11. του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών 

12. του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό 
και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,  

13. του ν. 3469/2006 (Α’ 131) “Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις” 

14. του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  

15. του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και 
ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

16. του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,  

17. του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 
στοιχεία”,  

18. του π.δ 80/2016 (Α΄ 145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”. 

19. της με αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400) «Ρύθμιση των ειδικότερων 
θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 
Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων» 

20. της με αρ. Π1/2390/16.10.2013 (Β' 2677) Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), 

21. των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων 
που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  
καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, 
περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας 
σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

Β. Τις αποφάσεις: 

 Το αριθμ. πρωτ.  20041/23-2-2016 απόφαση ένταξης στο ΠΔΕ 2016 του έργου με κωδικό 
2015ΣΕ04300000 του Υπ. Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού (ΑΔΑ: Ω2ΔΟ4653Ο7-Ο5Θ). 

 Την αριθμ. 127/22-3-2017 (θέμα 2ο) απόφαση της Συνέλευσης του ΤΕΙ Θεσσαλίας για την 
προκήρυξη  ηλεκτρονικού διαγωνισμού με ανοικτές διαδικασίες κάτω των ορίων για την 
«Προμήθεια και εγκατάσταση επίπλων στο νέο κτίριο της ΣΕΥΠ του ΤΕΙ Θεσσαλίας». 

 Το πρωτογενές αίτημα με αριθμό:  17REQ005947357 2017-03-21 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  

1. Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 29/5/.2017 και ώρα 17.00 
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2. Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του 
ως άνω συστήματος, την 2 Ιουνίου, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00. 

1.6 Δημοσιότητα 

Α. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο 
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).  

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. :  http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό : 41123. 

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται στο τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων 
Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. (28/4/2017). 

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το 
άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 :  

 Σε δύο οικονομικές εφημερίδες την 28/4/2017 («Ναυτεμπορική» και «Ημερησία») 

 Σε  μία τοπική Εφημερίδα της Λάρισας την 28/4/2017 («Ελευθερία») 
Η προκήρυξη αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)  

Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση 
(URL): www.teilar.gr. 

 

Γ. Έξοδα δημοσιεύσεων 

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον ανάδοχο σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν.3548/2007, του ΠΔ 118/2007 άρθρο 4 κα του Ν.4412/2016 άρθρο 379 παρ. 10,12.  

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,  τις 
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και 
εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω 
υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων 
συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης 
και της αρμοδιότητάς τους  

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της διαδικασίας 
ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν 

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που 
έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης  είναι τα ακόλουθα: 

1. η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής  

2. το  Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης [ΤΕΥΔ]  

3. οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, 
ιδίως σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά 

4. το σχέδιο της σύμβασης με τα Παραρτήματά της  

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και 
όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της 
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της 
Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος. 

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο 10 ημέρες πριν την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του 
διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα παροχής 
συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμένους  στο σύστημα 
οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν 
χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο 
των ερωτημάτων είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται 
είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν 
εξετάζονται.  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι 
οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών 
για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα 
έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για 
την παραλαβή των προσφορών. 

β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν ή των 
αλλαγών. 

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία 
κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών. 

2.1.4 Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα  

Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 
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Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 

Τα έγγραφα που απαιτούνται για την διενέργεια του διαγωνισμού και την συμετοχή σε αυτόν (η 
υποψηφιότητα στο διαγωνισμό, καθώς και κάθε παροχή πληροφορίας, αλληλογραφία, γνωστοποίηση, 
υποβολή ένστασης, αίτησης, κλπ. από και προς το ΤΕΙ Θεσσαλίας) συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. 
Ενδεχομένως τεχνικοί όροι ή τεχνικά φυλλάδια που δεν μπορούν να αποδοθούν στην Ελληνική, είναι 
δυνατό να αναγράφονται στην Αγγλική. 
Πιστοποιητικά ή λοιπά συνοδευτικά στοιχεία, που έχουν συνταχθεί σε γλώσσα εκτός της Ελληνικής θα 
συνοδεύονται υποχρεωτικά από επικυρωμένη μετάφραση, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία. 
Υποβολή δικαιολογητικών σύμφωνα με το ν. 4250/2014 

Επισημαίνεται ότι όσον αφορά την υποβολή δικαιολογητικών συμμετοχής και κατακύρωσης στην 
Αναθέτουσα Αρχή έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α' 74), με τις οποίες 
τροποποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 1 και των παρ. 3 και 4 του άρθρου 11 του Ν.2690/1999 (ΦΕΚ Α' 
45). 
Ειδικότερα: 

1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων 

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων 
των δημοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της 
παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν.4250/2014. Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα 
συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να 
υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωμένων αντιγράφων. 
2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων 

Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από 
αλλοδαπές αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι τα τελευταία είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια 
αρχή της χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 
2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι 
απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση (APOSTILLE), οι οποίες 
απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες. 
3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων 

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία 
έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα 
Δικηγόρων (Ν 4194/2013), καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών 
εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του 
νόμου 4250/2014. 
4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα 

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών 
εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους. 
Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή 
τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη 
της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). 

Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και που θα 
κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα, και η 
μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε 
από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 53 του 
Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα 
αυτή τέτοια υπηρεσία. 

Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά 
αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο 
επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο 
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έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση 
αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα 
περί Δικηγόρων. 

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα 
γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

2.1.5 Εγγυήσεις 

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που 
λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ενωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-
μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να 
εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και 
Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με 
γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή 
μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η 
εγγύηση οικονομικό φορέα. 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους 
εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) 
τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το 
ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού 
φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω 
για κάθε μέλος της ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο 
δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση 
κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα 
στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, θ) την ημερομηνία 
λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να 
καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη 
ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης 
και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.  

Υπόδειγμα εγγυητικής συμμετοχής ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V. 

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει 
την εγκυρότητά τους. 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής  

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη 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 I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

17PROC006118339 2017-04-28

ΑΔΑ: 6Θ6446914Κ-ΦΦΦ



 

Σελίδα 11 
 

 

 

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.  

 3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται 
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.  

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής 

2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από 
τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που 
ανέρχεται στο ποσό των τριών χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα επτά ευρώ (3.387,00 €).  

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η 
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου 
ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι μέχρι 30/11/2017, άλλως η προσφορά 
απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να 
παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 

2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης.  

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά:  

α) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας 
προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και  

β) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση απόφασης επ’ 
αυτών, και   

2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη 
διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 έως 
2.2.8, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει 
εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης. 

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού  

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) προσφέρων 
οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή 
περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους: 

2.2.3.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους 
λόγους :  

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή 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),  

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην 
οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της 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), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του 
οικονομικού φορέα,  
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γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 
2803/2000 (Α΄ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, 
αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 
2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή 
συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως 
αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 
3691/2008 (Α΄ 166), 

στ) 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). 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη 
καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει 
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.)και 
IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου  αφορά κατ’ 
ελάχιστον στους διαχειριστές. 

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ 

ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά 

στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

2.2.3.2. Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με 
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την 
εθνική νομοθεσία  ή/και όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο 
προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης. 

Αν ο προσφέρων 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. 

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, 
κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 
διακανονισμό για την καταβολή τους.  

2.2.3.3. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσφέρων 
οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,  
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(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό 
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε 
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. 
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των 
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω 
φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα 
για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας,  

(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε 
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,  

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν 
μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού 
φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του 
ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια 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,  

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων 
επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά 
που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 23 της παρούσας,  

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας 
αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα 
στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την 
ανάθεση,  

(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά 
του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης 
σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των 
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρ. 4, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεδειγμένα ο 
εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και 
τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας  

2.2.3.4. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 
σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, 
είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις  

2.2.3.5. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.3 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα 
που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος 
αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν 
αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς 
φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού 
αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα 

17PROC006118339 2017-04-28

ΑΔΑ: 6Θ6446914Κ-ΦΦΦ



 

Σελίδα 14 
 

 

 

το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης 
σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την 
περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 

2.2.3.6. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την 
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 
4412/2016. 

2.2.3.7. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 
του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία 
σύναψης της σύμβασης. 

2.2.4 Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας  

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να 
ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.  
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να 
είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος 
εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του 
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος 
μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε 
τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς 
συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα 
οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό 
Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού.  

2.2.5 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

2.2.5.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις 
καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής της παραγράφου 2.2.4 
της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το 
προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης 
(ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα VII, το οποίο 
αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. 

Το ΤΕΥΔ καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Α 
της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς 
σύμφωνα με τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 (ΑΔΑ:  ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). Το ΤΕΥΔ σε 
επεξεργάσιμη μορφή είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ (www.eaadhsy.gr ) και 
(www.hsppa.gr ). 

 

2.2.5.2 Αποδεικτικά μέσα 

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, 
όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.4, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την 
υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του 
άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016. 
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Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν 
και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς 
πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της 
Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, 
ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε 
εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 
79 παρ. 4 ν. 4412/2016  

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που 
έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν. 

Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες 
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει 
αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους 
ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο 
προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος 
αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα 
ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα 
ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο, 

β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.3 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια 
αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας. Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου 
είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις 
περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της 
παραγράφου 2.2.3.3, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, 
στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του 
ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 
επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου 
είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται 
ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν 
καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην 
περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.3. 

Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.3 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού 
φορέα ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού 
ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι 
δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού. 

δ) για την παράγραφο 2.2.3.7. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ενώπιον 
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού 
οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν έχει 
εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 

B.2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλόλητας για την άσκηση 
επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή 
εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε 
κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου 
επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με 
το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην 
περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται 
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από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από 
υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της 
χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη 
δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης. 

Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή 
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού  

Β.3. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός 
φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και 
νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. 
σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω 
έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των 
καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας 
του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει 
χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ 
νόμιμου εκπροσώπου. 

Β.4. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται από τις 
εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που 
συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του 
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό 
εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο 
οργανισμό πιστοποίησης.  

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω 
οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.  

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το 
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον 
αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.  

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την 
υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.  

Β.5. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 
περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης   

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης  

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 
τιμής. 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης, για 
το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας.  

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές . 
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Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά ψηφιακά 
είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως 
εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της 
συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, 
καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  

Χρόνος και τρόπος υποβολής Προσφορών  

2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η 
παρούσα διακήρυξη (άρθρο 1.5.1), στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στο ν.4412/2016 , ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. Π1/2390/2013 
(ΦΕΚ 2677/Β – 21.10.13) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)». 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν 
ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να 
εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) 
ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής του άρθρου 3 παρ. 3.2 έως 3.4 της  Υπουργικής 
Απόφασης αριθμ. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β – 21.10.13) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» 

2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του 
συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 6 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης. 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 
προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα 
αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της. 

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:  

(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» στον οποίο 
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά  σύμφωνα με 
τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα. 

(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη  «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο  περιλαμβάνεται η οικονομική 
προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.  

Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της 
προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 
4412/16 . Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης 
τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις 
νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. 

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες 
ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για 
την αξιολόγησή της. 

2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας 
τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στην συνέχεια το σύστημα παράγει τα 
σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα ψηφιακά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα.  
Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου 
ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη 
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περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το 
ηλεκτρονικό αρχείο pdf]. Οι οικονομικοί φορείς πρέπει στο φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική 
Προσφοράς» να υποβάλλουν  συμπληρωμένο και ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο το Φύλλο Συμμόρφωσης 
του Παραστήματος ΙΙ. 

2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Συστήματος, 
όπως περιγράφεται παρακάτω: 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία υποβάλλονται 
από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, 
φέρουν ορατή μη κρυπτογραφημένη ψηφιακή υπογραφή σκληρής αποθήκευσης, χωρίς να απαιτείται 
θεώρηση γνησίου της υπογραφής. 

Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται στον 
οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  

Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και 
δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε 
έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής  προσφοράς τα οποία απαιτείται 
να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και 
δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία 
έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και  τα έγγραφα 
που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και 
δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ψηφιακή υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται 
από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων. 

Η  αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί  από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο 
κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία όλα ή 
ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία  που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται για την 
ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»  

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία 
περιλαμβάνουν: 

α) Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 
79 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.5.1. της παρούσας διακήρυξης. Οι προσφέροντες 
συμπληρώνουν το  σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο έχει αναρτηθεί, και σε επεξεργάσιμη μορφή αρχείου 
doc, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της 
διακήρυξης (Παράρτημα VII), 

Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) υπογράφεται από το φυσικό/‐ ά πρόσωπο/ α, τα 
οποία είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν 
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό και 
κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τον οικονομικό φορέα, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων περί 
προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. (Πρβλ. Κανονισμό (ΕΕ) 2017/6 & Κατευθυντήρια Οδηγία 
15 Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) Σε περίπτωση που περισσότερα πρόσωπα, σύμφωνα με τα παραπάνω έχουν υποχρέωση 
υπογραφής του ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ, υπογράφουν στο Μέρος VI Τελικές δηλώσεις του ίδιου (και όχι διαφορετικού 
για κάθε υπογράφοντα) ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ. 
 
β) Επικαιροποιημένη Υπεύθυνη Δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του ν.1599/1986(Α΄75), όπως εκάστοτε 
ισχύει, ότι αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της διακήρυξης. (δεν απαιτείται βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ). Η ως άνω δήλωση, ανεξάρτητα από 
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την αναγραφόμενη σε αυτήν ημερομηνία, αποκτά βεβαία χρονολογία με την υποβολή της προσφοράς. Την 
υπεύθυνη δήλωση υποβάλλει ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας. 
 
γ) εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με τo άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τις παραγράφους 2.1.5 και 2.2.2 
της παρούσας διακήρυξης. 

δ) νομιμοποιητικά έγγραφα όπως περιγράφονται στο άρθρο 2.2.5.2 (Αποδεικτικά Μέσα) παρ. Β3 της 
παρούσης. 
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάθε 
οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

2.4.3.1 H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν 
τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές” του Παραρτήματος  
Ι της Διακήρυξης περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές 
πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η 
καταλληλόλητα των προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς 
αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα..  

Οι οικονομικοί φορείς συμπληρώνουν και υπογράφουν ηλεκτρονικά το Φύλλο Συμμόρφωσης του 
Παραρτήματος II. 

2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής 
οικονομικών προσφορών 

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης 
(τιμή), όπως ορίζεται κατωτέρω και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα IV της παρούσας 
διακήρυξης. 

Α. Τιμές 

Η τιμή του προς προμήθεια υλικού σε ευρώ. 

[Αν στο ηλεκτρονικό σύστημα δεν μπορεί να αποτυπωθεί αναλυτικά η οικονομική προσφορά, ο 
προσφέρων θα επισυνάψει στον (υπο)φάκελλο “οικονομική προσφορά” την ηλεκτρονική οικονομική 
προσφορά του ψηφιακά υπογεγραμμένη και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (σύμφωνα με το υπόδειγμα 
που υπάρχει στο Παράρτημα IV της παρούσας διακήρυξης) σε μορφή pdf.] 

Η μη συμμόρφωση με τα παραπάνω μπορεί να επιφέρει την ποινή του αποκλεισμού. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση των υλικών στον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης 

Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται 
αυτόματα από το σύστημα.  

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται.  

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται  
σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη 
της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης 
που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή στο κεφάλαιο ....του Παραρτήματος ...της 
παρούσας διακήρυξης.  

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών  

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα τριών 
μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού  
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Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

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 συμμετοχής σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' 
ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. 

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. 

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών 

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, 
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και 
συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος 
υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 
2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών 
προσφορών) , 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 
(Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης) της παρούσας,  

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται 
συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί 
κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης 
διακήρυξης, 

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης 
προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 
3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016, 

δ) οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές Ο 
περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της παρούσας ( περ. γ΄ της παρ. 
4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, 
καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων.  

ζ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  

θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της 
παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης. 
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών  αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας 
Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των 
φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια: 

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» 
την 2/6/2017 και ώρα 11.00, τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία 
προσφορών. 

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία και 
ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή  

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης», κατά την 
ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή  

Κατά την προαναφερόμενες ημερομηνίες και ώρες ηλεκτρονικής αποσφράγισης, ορίζεται και η 
αποσφράγιση των έντυπων φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής ‐Τεχνική Προσφορά», «Δικαιολογητικά 
κατακύρωσης». 
Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, ανά στάδιο, κάθε προσφέρων που συνεχίζει σε επόμενο 
στάδιο αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά τους, με την 
επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς που έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν 
τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή 
οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016. 

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 

Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει 
στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων 
κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων. 

Ειδικότερα : 

α) Η αρμόδια Επιτροπή καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών 
δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη 
του οργάνου.  

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα με 
τους όρους των εγγράφων της σύμβασης και συντάσσει πρακτικό για την απόρριψη των τεχνικών 
προσφορών που δεν γίνονται αποδεκτές και την αποδοχή ή/και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών 
με βάση το κριτήριο ανάθεσης των εγγράφων της σύμβασης. Τα ανωτέρω υπό στοιχεία α και β στάδια 
μπορεί να γίνονται και ενιαία. 

γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την 
ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την 
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές 
κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια α΄ και β΄ οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν 
αποσφραγίζονται αλλά τηρούνται από την αναθέτουσα αρχή μέχρι την οριστική επίλυση τυχόν διαφορών 
που προκύψουν από την ως άνω διαδικασία σύμφωνα με την παράγραφο 3.4. της παρούσας.  
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δ) Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών και συντάσσει 
πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των 
προσφορών με βάση το οριζόμενο με την παρούσα κριτήριο ανάθεσης και την ανάδειξη του προσωρινού 
αναδόχου.  

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η 
αναθέτουσα αρχή1 απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που 
προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών 
από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 
4412/2016.  

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των 
οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του 
Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.  

Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση/αποφάσεις του αποφαινόμενου 
οργάνου της αναθέτουσας αρχής (Συνέλευση ΤΕΙ Θεσσαλίας), η οποία κοινοποιείται  στους προσφέροντες 
μέσω του ΕΣΗΔΗΣ. 

Κατά των ανωτέρω αποφάσεων χωρεί ένσταση/προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με την παράγραφο 3.4. 
της παρούσας.  

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης - Δικαιολογητικά 
κατακύρωσης 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική  πρόσκληση 
μέσω του συστήματος στον 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, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών  που περιγράφονται στην παράγραφο 
2.2.5.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού 
της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των 
παραγράφων 2.2.4 -2.2.5  αυτής. 

Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά 
μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών 
(3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν 
ψηφιακή υπογραφή.  

Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους και 
αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. 

Αν μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι 
δεν έχουν προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον 
προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την 
κοινοποίηση σχετικής έγγραφης, μέσω του Συστήματος, ειδοποίησής του. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί 
αιτιολογημένα να παρατείνει την ως άνω προθεσμία κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον 
ημέρες.  

Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 
κατατέθηκαν. 
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Ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος, 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, 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 τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 έως 2.2.8 
(κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,  

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις 
προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Τ.Ε.Υ.Δ., ότι πληροί, οι οποίες 
επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης 
για την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της 
αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του.  

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 2.2.4 -2.2.5 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού την 
Επιτροπή του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο 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 της εισήγησης της Επιτροπής 
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης. 

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης  

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της 
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει 
αποδεκτή προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, 
ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.   

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται 
εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι : 

α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στις κείμενες διατάξεις βοηθημάτων  
και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί 
αυτών 
β) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός υποβάλει 
επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.5.2.. 

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.  

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.  
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3.4 Ενστάσεις [Συμβάσεις κάτω των ορίων] 

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.  

Η ένσταση υποβάλλεται ηλεκτρονικά, ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, με τη συμπλήρωση της 
ειδικής φόρμας του Συστήματος και την επισύναψη του σχετικού εγγράφου σε μορφή αρχείου τύπου 
pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή σκληρής αποθήκευσης. H αναθέτουσα αρχή αποφασίζει 
αιτιολογημένα, κατόπιν γνωμοδότησης της αρμόδιας Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, σύμφωνα 
με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του ν. 4412/2016, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την 
άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης.  

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή 
παραβόλου υπέρ του Δημοσίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 127 του ν. 4412/2016, το ο ποίο 
επισυνάπτεται σε μορφή pdf. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο και  επιστρέφεται με 
πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή.  

Οι οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της ένστασης μέσω της 
λειτουργίας του Συστήματος “Επικοινωνία”. 

Διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες εκδίδονται ή συντελούνται μετά 
την 31η Μαρτίου 2017 διέπονται από τις διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 
4412/2016 

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία 
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 αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την 
επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.  
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης) 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης. 

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 
72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, 
εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα 
αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της 
σχετικής σύμβασης. 

Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του Ν.4412/16. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων 
των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου, 
συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή 
ειδικότερα ορίζει.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 
παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής 
παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή της εγγύησης 
γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.  

4.2  Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία  

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας 
διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό 
δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και 
εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.  

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και 
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές 
και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

4.4 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της  

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και 
κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου. 

4.5 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης  

4.5.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει 
τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

17PROC006118339 2017-04-28

ΑΔΑ: 6Θ6446914Κ-ΦΦΦ



 

Σελίδα 26 
 

 

 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης  

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη 
διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που 
υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του 
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόπος πληρωμής  

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική 
παραλαβή και τοποθέτηση των υλικών. 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και 
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και 
κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον 
έλεγχο και την πληρωμή.  

5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με:  

- Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει) 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 
εισοδήματος επί του καθαρού ποσού. 

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος  από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που 
απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 
οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή 
συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα 
προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 6.1  

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος  όταν: 

α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση. 

β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας 

Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του 
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί 
τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 

Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός του 
αναδόχου από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων. 

5.2.2.  Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι 
λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, 
επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, 
χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που 
παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας 
αυτών. 

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή 
αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του 
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αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα 
στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος 
φόρτωσης - παράδοσης. 

Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση από το ποσό 
πληρωμής του αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της 
εγγύησης καλής εκτέλεσης, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα 
μέλη της ένωσης. 

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων  

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των 
άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών), 6.4. 
(Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών 
από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το 
αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. 

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Χρόνος παράδοσης υλικών 

6.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά σε 90 ημέρες. 

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. 

6.1.2. 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. 

6.1.3. 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 στην αποθήκη υποδοχής αυτών, 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. 

6.2  Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών 

6.2.1. 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 Παράρτημα .... της παρούσας (σχέδιο σύμβασης). Κατά την 
διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί 
μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος.  

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

6.2.2. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται 
μέσα σε διάστημα  30 ημερών. 

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. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την 
ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών 
πρωτοκόλλων. 

6.3  Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση 

6.3.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με 
απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 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. 

6.3.2. 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. 

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

6.4 Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας  

Απαιτείται χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας των ειδών για 2 χρόνια από την ημερομηνία 
παραλαβής. 

Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία του 
αντικειμένου της προμήθειας Επίσης, οφείλει κατά το χρόνο της εγγυημένης λειτουργίας να προβαίνει 
στην προβλεπόμενη συντήρηση και να αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη με τρόπο και σε χρόνο που 
περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές και στα λοιπά τεύχη της σύμβασης. 

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 
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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 λειτουργίας που προβλέπεται στο άρθρο 4.1.2 της παρούσας. Το 
πρωτόκολλο εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο. 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

 

 

 

                                                                                                                                                  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΟΥΛΑΣ 
                                                                                                                                                           ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της 
Σύμβασης  

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Στην παρούσα περιγράφονται οι προδιαγραφές και τα ποσοτικά στοιχεία για τον απαιτούμενο εξοπλισμό 

του νέου κτιρίου της ΣΕΥΠ του ΤΕΙ Θεσσαλίας. 

  

Ειδικότερα, περιλαμβάνονται οι ανάγκες εξοπλισμού  

(α) των αιθουσών διδασκαλίας και των δύο τμημάτων της ΣΕΥΠ 

(β) των εργαστηρίων του Τμήματος ΙΕ και της αίθουσας πληροφορικής του ισογείου 

(γ) της αίθουσας συσκέψεων  

(δ) των κοινοχρήστων χώρων του κτιρίου της ΣΕΥΠ και   

(ε) μέρους των γραφείων Γραμματείας και προσωπικού του Τμήματος ΙΕ. 
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Ι. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν για τη διενέργεια του διαγωνισμού επί ποινής 

αποκλεισμού τα παρακάτω: 

- ένα τραπεζοθρανίο αίθουσας διδασκαλίας 

- ένα κάθισμα γραφείου τροχήλατο με μπράτσα  

- ένα κάθισμα αναμονής - συνεργασίας με μπράτσα  

- μια συρταριέρα γραφείου 

- ένα κάθισμα εργαστηρίου τροχήλατο με πλάτη 

- ένα δείγμα εργαστηριακού πάγκου με ερμάριο 

 

Θα πρέπει να τηρούνται οι ακόλουθες γενικές προδιαγραφές: 

 Οι αποχρώσεις των προϊόντων θα επιλεγούν από την Υπηρεσία βάση δειγματολογίου. 

 Όπου υπάρχουν βαφές θα είναι μη τοξικές και άοσμες σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές. 

 Όπου χρησιμοποιείται μοριοσανίδα θα πρέπει να είναι κατηγορίας Ε1 ή Ε0. 

 Όπου τοποθετείται ταινία περιθωρίου θα πρέπει να είναι κατασκευασμένη από ABS ή PP. 

 Όπου τοποθετείται φιλμ μελαμίνης θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 110gr/m2. 

 Όπου τοποθετείται laminate θα πρέπει να έχει πάχος τουλάχιστον 0,8mm και να διαθέτει αντοχή 

σε χαράγματα βάσει προδιαγραφών. 

 Οποιοδήποτε μεταλλικό στοιχείο θα πρέπει να έχει υποστεί τη διαδικασία της απολίπανσης, 

αποσκωρίασης και φωσφάτωσης με ηλεκτροστατική βαφή (πούδρα) ή να είναι ανοξείδωτο. 

 Όπου τοποθετείται ύφασμα θα πρέπει να είναι βραδυφλεγές και άριστης ποιότητας. 

 Όλα τα προϊόντα θα πρέπει να ικανοποιούν πλήρως τις σύγχρονες απαιτήσεις της εργονομίας 

όσον αφορά τη σχεδίαση, τη λειτουργικότητα, τις αντοχές των υλικών και τη συνολική εμφάνισή 

τους. 

 Τα υλικά κατασκευής των προϊόντων καθώς και τα τελικά προϊόντα θα πρέπει να έχουν 

προδιαγραφές ποιότητας, όπως περιγράφονται σε κάθε περίπτωση.  

 Τα έπιπλα των αμφιθεάτρων να είναι προσαρμοσμένα στα σχέδια της μελέτης του κτιρίου. 
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ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 

1) Τραπεζοθρανία (με σταθερά έδρανα γραφής) αιθουσών διδασκαλίας (κωδ. 1) 

Τα τραπεζοθρανία των αιθουσών διδασκαλίας αμφιθεάτρου θα βρίσκονται πακτωμένα στο δάπεδο και 

θα αποτελούνται από αναδιπλούμενο κάθισμα και έδρανο γραφής. Κάθε κάθισμα θα αποτελείται από 

έδρα και πλάτη. Το κάθισμα θα πρέπει να φέρει μεταλλικό σκελετό.  

Ο μεταλλικός σκελετός θα είναι ατσάλινος, στρόγγυλος διαμέτρου 48-52 mm ή οβάλ τουλάχιστον 28Χ65 

mm και πάχους τουλάχιστον 3mm. Ο μεταλλικός σκελετός θα φέρει εποξεική ηλεκτροστατική βαφή, η 

οποία θα εφαρμοσθεί μετά από την αναγκαία προεργασία απολάδωσης και φωσφάτωσης. 

Η έδρα και η πλάτη θα πρέπει να είναι κατασκευασμένη από μορφοποιημένα φύλλα κόντρα πλακέ 

πάχους τουλάχιστον 12mm. Στην έδρα του καθίσματος θα πρέπει να υπάρχει αθόρυβος μεταλλικός 

ανθεκτικός μηχανισμός ανάκλησης. Το κάθισμα θα πρέπει να τηρεί αναγνωρισμένες προδιαγραφές 

αντοχής, ασφάλειας και σταθερότητας. 

Τα έδρανα γραφής θα είναι κατασκευασμένα από μεταλλικό σκελετό επάνω στον οποίο θα είναι 

τοποθετημένη η επιφάνεια γραφής. Η επιφάνεια γραφής θα είναι κατασκευασμένη από μοριοσανίδα 

κατηγορίας Ε1 και πάχους τουλάχιστον 30mm. Η μοριοσανίδα θα είναι επενδυμένη αμφίπλευρα με 

laminate πάχους τουλάχιστον 0,8mm. Στο περιθώριο των μοριοσανίδων είτε θα είναι συγκολλημένη ταινία 

ABS ή PP πάχους τουλάχιστον 2mm, είτε θα είναι λουστραρισμένο.  

Τα έδρανα θα είναι πακτωμένα στο δάπεδο.  

Διαστάσεις καθισμάτων: Το πλάτος των καθισμάτων μαζί με το μηχανισμό ανάκλισης θα είναι 52-56 cm. 

Το πλάτος της επιφάνειας γραφής των εδράνων θα είναι τουλάχιστον 35cm. Η επιφάνεια γραφής θα 

στηρίζεται σε μεταλλικό σκελετό ο οποίος θα πακτωθεί στο δάπεδο. Ο μεταλλικός σκελετός θα είναι 

ατσάλινος, στρόγγυλος διαμέτρου 48-52 mm ή οβάλ τουλάχιστον 28Χ65 mm και πάχους τουλάχιστον 

3mm. Ο μεταλλικός σκελετός θα φέρει εποξεική ηλεκτροστατική βαφή, η οποία θα εφαρμοσθεί μετά από 

την αναγκαία προεργασία απολάδωσης και φωσφάτωσης. 

Τα έδρανα θα είναι προσαρμοσμένα στο συγκεκριμένο σχέδιο της μελέτης.  

2) Βάθρο διδασκαλίας καθηγητή (κωδ. 2) 

Το βάθρο διδασκαλίας καθηγητή θα έχει συνολικές διαστάσεις 600 x 180 x 20cm (μήκος x πλάτος x 

ύψος). Το βάθρο θα διαθέτει μεταλλικό σκελετό ηλεκτροστατικά βαμμένο. Επιφανειακά και στις 

προσόψεις θα τοποθετηθεί κόντρα πλακέ πάχους τουλάχιστον 22mm και εξωτερικά δάπεδο linoleum 

πάχους τουλάχιστον 3mm.    
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3) Γραφείο έδρας καθηγητή (κωδ. 3) 

Γραφείο διαστάσεων 160 χ 80 χ 72-74 εκ. (μήκος χ πλάτος χ ύψος). Η επιφάνεια θα είναι από 

μοριοσανίδα πάχους τουλάχιστον 25mm και αμφίπλευρα επενδυμένη με μελαμίνη ή laminate. Τα πλαϊνά 

και η μετώπη του γραφείου θα είναι κατασκευασμένα από το ίδιο υλικό και με τον ίδιο τρόπο με την 

επιφάνεια του γραφείου και θα φέρουν αμφίπλευρη επένδυση μελαμίνης ή laminate. Όλες οι 

μοριοσανίδες θα είναι κατηγορίας Ε1. Στα περιθώρια των μοριοσανίδων θα συγκολληθεί ταινία πάχους 

τουλάχιστον 2mm από ABS ή PP.  

4) Συρταριέρα έδρας καθηγητή (κωδ. 4) 

Οι διαστάσεις της συρταριέρας θα είναι τουλάχιστον 40 x 50 x 55 (μήκος x πλάτος x ύψος). Η συρταριέρα 

θα διαθέτει κάσωμα από μοριοσανίδα (κατηγορίας Ε1) αμφίπλευρα επενδυμένη με μελαμίνη και πάχους 

τουλάχιστον 18mm. Το κάσωμα θα φέρει  τέσσερα τροχούς κύλισης από πολυαμίδιο. 

Η συρταριέρα θα διαθέτει τρία συρτάρια με μία μολυβοθήκη.  

Οι μετώπες των συρταριών θα είναι επίσης από μοριοσανίδα επενδυμένη με μελαμίνη με τα ίδια 

χαρακτηριστικά με το κάσωμα.  

Κάθε συρτάρι θα πρέπει να κλειδώνει. Το καπάκι της συρταριέρας θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο 

από μοριοσανίδα επενδυμένη με μελαμίνη ή laminate.  

Τα σόκορα της μετώπης των συρταριών και του καπακιού της συρταριέρας θα είναι καλυμμένα με 

συγκολλημένη ταινία περιθωρίου από ABS ή PP πάχους 2mm.  

Οι οδηγοί των συρταριών θα είναι μεταλλικοί με πλαστικά ροδάκια και φρένο και θα μπορούν να 

οδηγήσουν το συρτάρι να εξέλθει του ερμαρίου στο 100% του βάθους του με ασφάλεια. Οι μηχανισμοί 

των συρταριών θα είναι αθόρυβοι. 

5) Κάθισμα γραφείου τροχήλατο με μπράτσα (κωδ. 5) 

Το κάθισμα γραφείου θα είναι τροχήλατο, περιστρεφόμενο, με ρύθμιση του ύψους της έδρας με έμβολο 

αέρος, της πλάτης και με μηχανισμό ανάκλησης. Η βάση του καθίσματος θα είναι πεντακτινωτή, 

κατασκευασμένη από αλουμίνιο και θα φέρει δίδυμους τροχούς πολυαμιδίου. Η έδρα και η πλάτη θα 

είναι ανατομικά σχεδιασμένες και αποτελούμενες στο εσωτερικό τους από καμπυλωμένο κόντρα πλακέ 

επενδυμένο με αφρώδη πολυουρεθάνη πάχους τουλάχιστον 3cm και εξωτερικά από ύφασμα 

βραδυφλεγές. Το κάθισμα θα φέρει πλαϊνά μπράτσα. Το κάθισμα θα πρέπει να τηρεί τις προδιαγραφές 

"EN 1335 - 1, 2, 3. Office furniture. Office work chair".  

6) Κρεμάστρα με διπλά άγκιστρα (κωδ. 6) 

Η κρεμάστρα θα είναι από MDF 16mm με καπλαμά και θα φέρει 10 διπλά μεταλλικά άγκιστρα.  
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7) Καλαθάκι αχρήστων (κωδ. 7)   

Καλαθάκι αχρήστων διαστάσεων τουλάχιστον 25 χ 30cm, μεταλλικό.  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΚΩΔ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΩΡΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 Αναδιπλούμενα 
καθίσματα 
αίθουσας 
διδασκαλίας με 
σταθερό 
έδρανο γραφής 

Αίθουσα 
διδασκαλίας 

288 

2 Βάθρο 
διδασκαλίας  

Αίθουσα 
διδασκαλίας 

4 

93 Γραφείο έδρας 
καθηγητή 

Αίθουσα 
διδασκαλίας 

4 

4 Συρταριέρα 
γραφείου 

Αίθουσα 
διδασκαλίας 

4 

5 Κάθισμα 
γραφείου 
καθηγητή 

Αίθουσα 
διδασκαλίας 

4 

6 Κρεμάστρα με 
διπλά άγκιστρα 

Αίθουσα 
διδασκαλίας 

4 

7 Καλαθάκι 
αχρήστων  

Αίθουσα 
διδασκαλίας 

4 
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ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 

 

8) Εργαστηριακοί πάγκοι (κωδ. 8) 

Οι Εργαστηριακοί πάγκοι διακρίνονται σε Επίτοιχους και Κεντρικούς.  

Οι Επίτοιχοι Εργαστηριακοί Πάγκοι είναι τοποθετημένοι με την μια πλευρά να εφάπτεται του τοίχου, κατά 

τρόπο ώστε να δημιουργούνται θέσεις εργασίας από τη μία πλευρά του πάγκου. Οι Επίτοιχοι 

Εργαστηριακοί Πάγκοι έχουν όμοια κατασκευή με τους κεντρικούς, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που 

περιγράφονται ακολούθως, και επιπλέον φέρουν πλάτη από βακελίτη πάχους 5 mm, η οποία εφάπτεται 

στον τοίχο. 

Οι Κεντρικοί Εργαστηριακοί Πάγοι έχουν συμμετρική κατασκευή των δύο πλευρών κατά τρόπο ώστε να 

εξασφαλίζεται η ύπαρξη θέσεων εργασίας και από τις δύο πλευρές, σύμφωνα με τις ίδιες προδιαγραφές 

που περιγράφονται ακολούθως. 

Οι Εργαστηριακοί Πάγκοι θα είναι κατασκευασμένοι με τις ακόλουθες προδιαγραφές. 

Α. Μετρικά στοιχεία - διαστάσεις – κατασκευή 

Α.1. Επίτοιχοι εργαστηριακοί πάγκοι αιθουσών 1,2,3 και 4 (κωδ. 8.1) 

Οι επίτοιχοι εργαστηριακοί πάγκοι των εργαστηριακών αιθουσών 1,2, 3 και 4 θα έχουν διαστάσεις 660 x 

60 x 90 (μήκος x πλάτος x ύψος). Οι πάγκοι μπορεί να είναι κατασκευασμένοι κατά μήκος σε τμήματα 120-

150 cm. 

Οι επίτοιχοι εργαστηριακοί πάγκοι των εργαστηριακών αιθουσών 1,2,3 και 4 θα φέρουν ανοδομή (ένα 

ράφι), πλάτη βακελίτη 5mm μέχρι ύψους 60 cm, δύο (2) γούρνες INOX 40Χ40, δύο (2) κρουνούς 

ζεστού/κρύου νερού, τέσσερα (4) μονόφυλλα ερμάρια/συρταριέρες 60 cm, δύο (2) μονόφυλλα ερμάρια 

νεροχύτη 60 cm και πάνελ ηλεκτρικών παροχών 540 cm με 10 πρίζες. ‘Όλα τα ανωτέρω στοιχεία θα είναι 

κατασκευασμένα σύμφωνα με τις προδιαγραφές που περιγράφονται ακολούθως. 

Α.2. Επίτοιχοι εργαστηριακοί πάγκοι εργαστηριακής αίθουσας υπογείου (κωδ. 8.2 και 8.3) 

Στην εργαστηριακή αίθουσα του υπογείου θα τοποθετηθούν δύο επίτοιχοι εργαστηριακοί πάγκοι: 

1) Ένας διαστάσεων 460x70x90 cm  (κωδ. 8.2) και 

2) Ένας διαστάσεων 380x70x90 cm (κωδ. 8.3)  

Ο μεγάλος επίτοιχος εργαστηριακός πάγκος της εργαστηριακής αίθουσας του υπογείου (κωδ. 8.2) θα είναι 

διαστάσεων 460x70x90 cm. Μπορεί να είναι κατασκευασμένος σε τμήματα των 120-150 cm.  Θα φέρει 

ανοδομή (ένα ράφι), πλάτη βακελίτη 5mm μέχρι ύψους 60 cm, τέσσερα (4) τροχήλατα 

ερμάρια/συρταριέρες 60cm, πάνελ ηλεκτρικών παροχών 460 cm, με οκτώ (8) πρίζες σούκου. ‘Όλα τα 
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ανωτέρω στοιχεία θα είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τις προδιαγραφές που περιγράφονται 

ακολούθως. 

Ο δεύτερος επίτοιχος πάγκος της εργαστηριακής αίθουσας του υπογείου (κωδ. 8.3)  θα είναι διαστάσεων 

300x70x90 cm. Θα είναι κατασκευασμένος κατά μήκος σε δύο τμήματα, το ένα 260 cm και το δεύτερο 120 

cm. Θα φέρει πλάτη βακελίτη 5mm, μέχρι ύψους 60 cm, δύο (2) γούρνες INOX 40Χ40cm τοποθετημένους 

στο τμήμα μήκους 260cm, δύο (2) κρουνούς ζεστού/κρύου νερού, δύο (2) μονόφυλλα 

ερμάρια/συρταριέρες 60 cm και δύο (2) μονόφυλλα ερμάρια νεροχύτη 60 cm. ‘Όλα τα ανωτέρω στοιχεία 

θα είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τις προδιαγραφές που περιγράφονται ακολούθως. 

Α.3. Κεντρικοί εργαστηριακοί πάγκοι εργαστηριακής αίθουσας 1 (κωδ. 8.4) 

Οι κεντρικοί εργαστηριακοί πάγκοι της εργαστηριακής αίθουσας 1 είναι διαστάσεων 240x70x90 cm. 

Φέρουν μεταλλικό σκελετό, επιφάνεια MDF επενδυμένη με βακελίτη (φορμάικα) 1,5mm, δύο (2) 

μονόφυλλα ερμάρια/συρταριέρες μελαμίνης (πόρτα + συρτάρι) διαστάσεων 45 x 60 x 70 (μήκος x πλάτος x 

ύψος), και πάνελ ηλεκτρικών παροχών 240 cm με έξι (6) πρίζες σούκου (3 θέσεις x 2 πρίζες).  

Α.4. Κεντρικοί εργαστηριακοί πάγκοι αιθουσών 2,3 και 4 (κωδ. 8.5) 

Οι κεντρικοί εργαστηριακοί πάγκοι των εργαστηριακών αιθουσών 2, 3 και 4 θα έχουν διαστάσεις 

720x158x90 cm. Θα φέρει: μεταλλικό σκελετό ανοδομή (ένα ράφι).  επιφάνεια MDF επενδυμένη με 

βακελίτη (φορμάικα) 1,5mm, δώδεκα (12) θέσεις εργασίας και δώδεκα (12) ερμάρια 60 cm (πόρτα + 

συρτάρι).  Θα φέρουν πάνελ ηλεκτρικών παροχών (720+720) cm με (12+12) πρίζες σούκου. 

‘Όλα τα ανωτέρω στοιχεία θα είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τις προδιαγραφές που περιγράφονται 

ακολούθως. 

Α.5. Κεντρικός εργαστηριακός πάγκος αίθουσας υπογείου (κωδ. 8.6) 

Ο κεντρικός εργαστηριακός πάγκος της εργαστηριακής αίθουσας του υπογείου θα είναι διαστάσεων 

220x90x90 cm. Θα φέρει μεταλλικό σκελετό, επιφάνεια MDF επενδυμένη με βακελίτη (φορμάικα) 1,5mm, 

δύο (2) τροχήλατα ερμάρια 60 cm (πόρτα + συρτάρι) και 3 πρίζες σούκου με καπάκι πάνω στην επιφάνεια 

MDF, με ηλεκτρική παροχή κάτω από την επιφάνεια MDF. 

‘Όλα τα ανωτέρω στοιχεία θα είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τις προδιαγραφές που περιγράφονται 

ακολούθως. 

Α.6. Κεντρικοί εργαστηριακοί πάγκοι εργαστηριακής αίθουσας ισογείου-υπολογιστών (κωδ. 8.7) 

Οι κεντρικοί εργαστηριακοί πάγκοι της εργαστηριακής αίθουσας ισογείου-υπολογιστών είναι διαστάσεων 

240x70x90 cm. Φέρουν μεταλλικό σκελετό, επιφάνεια MDF επενδυμένη με βακελίτη (φορμάικα) 1,5mm, 

και πάνελ ηλεκτρικών παροχών 200 cm με έξι (6) πρίζες σούκου (3 θέσεις x 2 πρίζες).  
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Β. Μεταλλικός Σκελετός  

Οι σκελετοί όλων των πάγκων θα είναι κατασκευασμένοι από κοιλοδοκό διατομής 60x30 mm και 30x30 

mm, πάχους τουλάχιστον 2mm.  

Ο σκελετός θα αποτελείται από τα κάθετα τμήματα (τελάρα ή πόδια) και τα οριζόντια που καθορίζουν το 

μήκος του πάγκου.  

Για τις συνδέσεις των τελάρων με τα διαμήκη τμήματα θα χρησιμοποιούνται γωνίες 30x30x3mm και βίδες 

Μ8 επιχρωμιωμένες. 

Η συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση των πάγκων θα είναι απλή και εύκολη, χωρίς να απαιτούνται 

ειδικές γνώσεις και ειδικά εργαλεία. 

Όλες οι συνδέσεις θα είναι τυποποιημένες και θα έχουν μελετηθεί και κατασκευαστεί με τρόπο που να 

μην απαιτείται ειδική διαμόρφωση στον χώρο του έργου κατά την τοποθέτηση.  

Ο σκελετός όλων των σταθερών πάγκων (επίτοιχων & κεντρικών) στο κάτω μέρος θα φέρει οριζοντιοτές 

(ρεγουλατόρους) βαρέως τύπου, με αντοχή βάρους μεγαλύτερο των 280 κιλών ο καθένας. Οι 

ρεγουλατόροι θα αποτελούνται από  βίδα Μ10 γαλβανιζέ με πλαστικό πέλμα και πρεσσαριστό παξιμάδι 

Μ10. 

Σε όλα τα εμφανή τελειώματα των τελάρων θα είναι τοποθετημένες τάπες πλαστικές. 

Στον μεταλλικό σκελετό θα προσαρμοσθεί, όπου απαιτείται, υπερυψωμένη κατασκευή με ορθοστάτες 

αλουμινίου, για την τοποθέτηση ανοδομής ενός ή περισσοτέρων ραφιών ή και κλειστών ερμαρίων. 

Στους βραχίονες που προορίζονται για την στήριξη των ραφιών, θα υπάρχει η δυνατότητα τοποθέτησης 

κάθετων και οριζόντιων βραχιόνων για την τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων, δοκιμαστικών σωλήνων 

κλπ. 

Σε όλα τα κενά τμήματα του σκελετού, στα οποία δεν θα τοποθετηθούν κομοδίνα, θα καλυφθούν με 

μελαμίνη 8mm ίδιου χρώματος με τα κομοδίνα. Τα σόκορα θα καλυφθούν από αυτοκόλλητη ταινία. 

Γ. Βαφή του μεταλλικού σκελετού 

Όλα τα μεταλλικά μέρη θα είναι βαμμένα ηλεκτροστατικά με τη χρήση πούδρας εποξεικής βαφής, η οποία 

τοποθετείται αφού προηγουμένως έχει προηγηθεί αποσκωρίωση, απολάδωση και φωσφάτωση για 

προστασία από την σκωριά.   

Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στον σωστό ψεκασμό των ακμών και των γωνιών.  

Ο πολυμερισμός της ηλεκτροστατικής βαφής θα γίνεται σε φούρνο και σε θερμοκρασία 200οC για 30΄ 

λεπτά.  
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Δ. Επιφάνειες - πλάτη 

Η επιφάνεια των εργαστηριακών πάγκων θα είναι κατασκευασμένη από μοριοσανίδα MDF (Γιασενίτ) 

30mm επενδυμένη αμφίπλευρα με βακελίτη (φορμάικα) 1,5mm λείας επιφάνειας. Τα σόκορα των 

επιφανειών θα είναι καλυμμένα με ίδιο φύλο βακελίτη (φορμάικα) 1,5 mm όμοιο με αυτό που είναι 

επενδυμένες οι επιφάνειες. 

Οι επίτοιχοι εργαστηριακοί πάγκοι φέρουν πλάτη από βακελίτη πάχους 5 mm σε όλο το μήκος του 

πάγκου, ύψους 60 cm. 

Ε. Λεκάνες και λεκανίδια 

Οι λεκάνες και τα λεκανίδια που θα τοποθετηθούν στις επιφάνειες εργασίας θα είναι INOX 40X40 cm, 

ειδικές για εργαστηριακή χρήση.  

ΣΤ. Παροχές νερού  

Οι κρουνοί θα είναι ειδικοί για εργαστηριακή χρήση και περιβάλλον και θα είναι κατασκευασμένοι από 

ορείχαλκο με ηλεκτροστατική βαφή, σύμφωνα με το ISO 9001/EN292001/BS 5750 PART 1.  

Κάθε κρουνός, θα φέρει ειδικό κυλινδρικό χερούλι για την λειτουργία του, σε χρωματισμό κατάλληλο 

σύμφωνα με το υγρό ροής που εξυπηρετεί και παρακολουθώντας το διεθνές πρότυπο DIN 12920:1995-10 

ή DIN 13792. 

Οι κρουνοί θα διαθέτουν αντοχή σε πίεση μεγαλύτερη των 12bar. 

Το τοπικό δίκτυο κάτω του πάγκου θα είναι κατασκευασμένο με χαλκοσωλήνα βαρέως τύπου Φ16.  

Το δίκτυο αποχέτευσης θα είναι από σωλήνα πολυπροπυλενίου (ΡΡ) Φ50.  

Κάθε πάγκος θα έχει διακόπτες (βάνες) στις παροχές υγρών και αερίων (όπου προβλέπεται).  

Ολες οι παροχές θα διέρχονται από ειδικά διαμορφωμένο κανάλι παροχών, στο μεταλλικό σκελετό 

στήριξης του εργαστηριακού πάγκου. Τα σιφώνια που θα χρησιμοποιηθούν σε λεκάνες, θα είναι 

πολυπροπυλένιου, διατομής Φ50, υψηλής αντοχής σε οξέα και θερμοκρασίες. Τα κανάλια που διέρχονται 

τα δίκτυα σωληνώσεων νερού να είναι εύκολα επισκέψιμα. 

Ζ. Ηλεκτρικές παροχές  

Πάνω από την επιφάνεια εργασίας επί της υπερυψωμένης κατασκευής ή στην πλάτη του πάγκου θα 

τοποθετηθεί ηλεκτρικό κανάλι σε όλο το μήκος ή τμηματικά με πλάτος τουλάχιστον 10 εκ.. 

Το κανάλι θα είναι κατασκευής αναγνωρισμένης εταιρείας που διαθέτει πιστοποιητικό ποιότητας.  

Το κανάλι θα πρέπει να είναι αντοχής σε χημικό περιβάλλον και να πληροί τις προδιαγραφές ΕΝ 50085, 

ΕΝ60529 για μη μεταλλικά εξαρτήματα ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, καθώς και να φέρει CE (σήμανση 
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πιστότητας). Κάθε πλήρης πάγκος (που αποτελείται από μία ή περισσότερες θέσεις εργασίας) θα φέρει 

κεντρικό πίνακα ελέγχου που θα περιλαμβάνει:   

 ασφαλειοδιακόπτη αυτόματο για κάθε θέση εργασίας 

 αντιηλεκτροπληξιακό και διακόπτη έκτακτου κινδύνου 

 πρίζες τύπου σούκου, στεγανού τύπου ΙΡ-45 με καπάκι ασφαλείας, 220V/16A. 

Οι ρευματολήπτες (πρίζες) θα είναι τύπου Schuko, με καπάκι ασφαλείας. Θα διαθέτουν CE, και θα είναι ΙΡ-

45.  

Οι ρευματολήπτες θα είναι τοποθετημένοι: α) κάτω από το πρώτο ράφι, β) σε πλάτη ύψους 28 cm από 

μελαμίνη όταν ο πάγκος δεν έχει υπερυψωμένη κατασκευή.   

Σε κάθε πλευρά πάγκου εργασίας θα υπάρχει πίνακας ελέγχου και button ασφαλείας ανά θέση εργασίας.  

Όλα τα υλικά ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων που θα χρησιμοποιηθούν, θα πρέπει να πληρούν τις 

προδιαγραφές ασφαλείας, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία και να φέρουν CE. 

Ο αριθμός των ηλεκτρικών παροχών θα είναι τουλάχιστον όσες καθορίζονται στη γενική περιγραφή κάθε 

πάγκου στις ενότητες Α1 και Α2. 

9. Ερμάρια / συρταριέρες εργαστηριακών πάγκων (κωδ. 9) 

Όλα τα ερμάρια – συρταριέρες που θα χρησιμοποιηθούν στους εργαστηριακούς πάγκους θα 

αποτελούνται από ένα (1) συρτάρι και ένα (1) ερμάριο με πόρτα. Μέσα σε κάθε ερμάριο θα υπάρχει ένα 

ράφι.  

Οι διαστάσεις κάθε ερμαρίου/συρταριέρας θα είναι τουλάχιστον 60 x 50 x 70 (μήκος x πλάτος x ύψος). Οι 

διαστάσεις των ερμαρίων/συρταριερών της εργαστηριακής αίθουσας 1 θα είναι 45 x 60 x 70 (όψη 45 cm). 

Όλα τα ερμάρια/συρταριέρες των εργαστηριακών πάγκων θα είναι κατασκευασμένα από μοριοσανίδα 

18mm με αμφίπλευρη επένδυση μελαμίνης, αναγνωρισμένης εταιρείας η οποία θα διαθέτει 

πιστοποιητικό ποιότητας.  

Οι πόρτες των ερμαρίων θα είναι κατασκευασμένες από ίδια με το κάσωμα μοριοσανίδα 18 mm,, με 

αμφίπλευρη επένδυσης μελαμίνης  το εμφανές σόκορο της οποίας θα είναι καλυμμένο με ταινία P.V.C. 

3mm. 

Τα ερμάρια/συρταριέρες θα είναι τροχήλατα και θα φέρουν τέσσερις τροχούς έκαστο.  

Τα κουτιά των ερμαρίων/συρταριέρων θα έχουν ειδικούς συνδέσμους (φυράμια) για την ευκολότερης 

συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγησή τους, και για την ταχύτερη αντικατάσταση τους σε περίπτωση 

βλάβης.  

Εσωτερικά τα κουτιά θα είναι τρυπημένα με το σύστημα 32, ώστε η τοποθέτηση των ραφιών να μπορεί να 

γίνει σε οποιοδήποτε επιθυμητό ύψος. 
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Τα σόκορα των κουτιών θα είναι καλυμμένα με θερμοκολλητική ταινία P.V.C. 0.4mm. Τα σόκορα των 

πορτόφυλλων και οι προσόψεις των συρταριών θα είναι καλυμμένα με ταινία P.V.C. 2mm για προστασία 

από χτυπήματα και τα χημικά.  

Όλα τα ράφια θα είναι κατασκευασμένα από αμφίπλευρη μελαμίνη 18mm, το εμφανές σόκορο της οποίας 

θα είναι καλυμμένο με ταινία P.V.C. 2mm. Το καπάκι της συρταριέρας θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο 

από μοριοσανίδα επενδυμένη με μελαμίνη ή laminate. 

Οι μετώπες των συρταριών θα είναι επίσης από μοριοσανίδα 18 mm επενδυμένη με μελαμίνη με τα ίδια 

χαρακτηριστικά με το κάσωμα. Τα σόκορα από τις μετώπες θα είναι καλυμμένα με ταινία P.V.C. 2mm. 

Η πλάτη των ερμαρίων θα είναι από αμφίπλευρη μελαμίνη 8mm και θα θηλυκώνει σε κινισιά βάθους 

10mm. 

Τα συρτάρια θα είναι κατασκευασμένα από την ίδια μελαμίνη 18mm και ο πάτος τους θα είναι από 

μελαμίνη 8mm η οποία θα θηλυκώνει σε κινισιές βάθους 10mm.  

Οι οδηγοί των συρταριών θα είναι μεταλλικοί με πλαστικά ροδάκια και φρένο και θα μπορούν να 

οδηγήσουν το συρτάρι να εξέλθει του ερμαρίου στο 100% του βάθους του με ασφάλεια. Οι μηχανισμοί 

των συρταριών θα είναι αθόρυβοι. 

Οι χειρολαβές θα είναι μεταλλικές σχήματος “Π” χρωμίου ή βαμμένες ηλεκτροστατικά.  

Οι μεντεσέδες θα είναι χωνευτοί επιχρωμιωμένοι 90ο ή 180ο κουμπωτοί, και θα είναι αθόρυβοι.  

Όλα τα ερμάρια/συρταριέρες θα φέρουν κλειδαριά ασφαλείας. Το κλειδί τους θα είναι σπαστό για να 

εξέχει όσο το δυνατόν λιγότερο του ερμαρίου. Η κλειδαριά θα μπορεί να αντικατασταθεί από την 

εξωτερική πλευρά του ερμαρίου. 

Όλες οι βίδες που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι γαλβανισμένες (επιχρωμιωμένες).  

10. πάγκος έδρασης για απαγωγούς απορρόφησης δύσοσμων αερίων (κωδ. 10) 

Σε κάθε μία από τις εργαστηριακές αίθουσες 2,3 και 4 θα υπάρχουν δύο (2) πάγκοι έδρασης απαγωγών 

απορρόφησης δύσοσμων αερίων. 

Η μία απαγωγός θα είναι διαστάσεων 200x70x90 cm (μήκος x πλάτος x ύψος) (κωδ. 10.1). 

Η δεύτερη απαγωγός θα είναι διαστάσεων 100x70x90 cm (κωδ. 10.2). 

Στην εργαστηριακή αίθουσα του υπογείου θα υπάρχει ένας πάγκος έδρασης απαγωγού, διαστάσεων 

200x70x90 cm (μήκος x πλάτος x ύψος) (κωδ. 10.1). 

Και οι δύο τύποι πάγκων απαγωγών θα είναι κατασκευασμένοι με τις ακόλουθες προδιαγραφές. 

Ο πάγκος έδρασης θα έχει σαν βασικό στήριγμα μεταλλικό πλαίσιο, περιμετρικά του οποίου, θα 

τοποθετηθούν οι πλευρές και τα ανάλογα εξαρτήματα. 
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Το μεταλλικό πλαίσιο θα είναι κατασκευασμένο από επιλεγμένες δοκούς χάλυβα αφανούς ραφής 

διαστάσεων 60x30x2 mm και 30x30x2 mm και θα αποτελούνται από κάθετα πλαίσια ειδικού σχεδιασμού 

καθώς και από οριζόντιες δοκούς συνδέσεως. Θα συναρμολογηθούν μεταξύ τους με ειδικούς συνδέσμους 

ασφαλείας. 

Τα πλαίσια και οι δοκοί θα βαφούν με ηλεκτροστατική βαφή φούρνου σε θερμοκρασία 2400C, αφού 

υποστούν επεξεργασίες απολάδωσης, αποσκωρίασης και φωσφάτωσης. 

Η βαφή φούρνου θα πρέπει να έχει εξαιρετική πρόσφυση στα μεταλλικά μέρη και να αντέχει στα οξέα, 

διαλύτες, τριβές σύμφωνα και με τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές. 

Ειδικότερα:  

Ο πάγκος έδρασης της απαγωγού θα είναι κατασκευασμένος από:  

 το μεταλλικό πλαίσιο στήριξης 

 την επιφάνεια έδρασης 

 το ερμάριο 

Επί του πάγκου θα υπάρχει η επιφάνεια εργασίας η οποία θα είναι κατασκευασμένη από stoneware, ήτοι 

ενιαίες κεραμικές πλάκες προκατασκευασμένες με αυστηρές προδιαγραφές σε συνθήκες υψηλών 

θερμοκρασιών και πίεσης, με υψηλή αντοχή σε μηχανικές και χημικές καταπονήσεις και μεγάλη αντοχή σε 

υψηλές θερμοκρασίες (πυρίμαχες και άκαυστες). Η επιφάνεια θα είναι λεία, με στρώμα υαλού, μηδενική 

απορροφητικότητα σε νερό και χημικά αδρανής. Στους ενδιάμεσους αρμούς που θα δημιουργηθούν 

μεταξύ των επιφανειών, θα τοποθετηθεί σιλικόνη μεγάλης αντοχής στα χημικά. Το stoneware θα έχει 

πάχος 37/30mm (εξωτερικά πλαίσια/επιφάνεια εργασίας). Περιμετρικά θα φέρει υπερυψωμένο χείλος για 

την κατακράτηση υγρών.  

Η επιφάνεια εργασίας θα φέρει δύο λεκανάκια εργαστηριακού τύπου, κατασκευασμένα από το ίδιο υλικό. 

Κάτω από τον πάγκο θα υπάρχει ερμάριο, το οποίο θα είναι κατασκευασμένο από φύλλα μελαμίνης 

πάχους 18 mm. Τα πορτόφυλλα θα έχουν χερούλι από PVC ή οξύμαχο υλικό, εργονομικά σχεδιασμένο για 

εργαστηριακή χρήση. Μέσα στο ερμάριο, θα υπάρχει ειδικός μηχανισμός για εξαέρωση του ντουλαπιού. 

 

11. Κάθισμα εργαστηρίου (κωδ. 11) 

Τα καθίσματα εργαστηρίου θα είναι τροχήλατα, περιστρεφόμενα, με πλάτη, με μηχανισμό ρύθμισης του 

ύψους της έδρας και της πλάτης και υποπόδιο - στεφάνη. Τα καθίσματα θα είναι αμεταχείριστα, 

εργονομικού σχεδιασμού, ανθεκτικής κατασκευής, ιδιαίτερα επιμελημένου φινιρίσματος και θα έχουν 

διαστάσεις έδρας 42-45 cm και ύψος έδρας 60-70 cm.  
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Η βάση του καθίσματος θα είναι πεντακτινωτή, αποτελούμενη από πέντε οριζόντιες ισομήκεις ακτίνες 

αντοχής σε βάρος 500 kg, ώστε να εξασφαλίζεται πλήρως η σταθερότητα του σκαμπό, σχηματίζοντας 

μεταξύ τους ίσες γωνίες, κατασκευασμένη από αλουμίνιο. Στα άκρα των ακτίνων θα υπάρχουν ειδικές 

υποδοχές για την τοποθέτηση των τροχών κύλισης.  

Η πεντακτινωτή βάση θα στηρίζεται σε δίδυμους κουμπωτούς, αθόρυβους τροχούς ασφαλείας, 

κατασκευασμένους από πολυαμίδιο, αντοχής σε βάρος  τουλάχιστον 100 κιλά/τροχό. Οι τροχοί κύλισης θα 

είναι τοποθετημένοι στην ειδική υποδοχή που θα υπάρχει στα άκρα των ακτινών του πεντακτινωτού. Σε 

περίπτωση ολικής θραύσης ενός τροχού το κάθισμα δεν θα ανατρέπεται. 

Η έδρα του σκαμπό θα είναι στρογγυλή, ανατομικά σχεδιασμένη, κατασκευασμένη είτε (α) εσωτερικά από 

καμπυλωμένο κόντρα πλακέ επενδεδυμένο με αφρώδη πολυουρεθάνη πάχους τουλάχιστον 3 cm, και 

εξωτερικά από βραδυφλεγές ύφασμα ή ανθεκτική βραδυφλεγή δερματίνη. είτε (β) από συμπαγή 

πολυουρεθάνη  

Η πλάτη θα έχει τη δυνατότητα κίνησης προς τα πίσω και θα ρυθμίζεται καθ’ ύψος και θα είναι 

κατασκευασμένη από το ίδιο υλικό με την έδρα. 

Το υποπόδιο – στεφάνη θα είναι μεταλλική κυκλική στεφάνη διαμέτρου 45-48 εκ., ιδιαίτερα ανθεκτικής 

κατασκευής. 

Ο μηχανισμός ρύθμισης του ύψους της έδρας θα αποτελείται από αμορτισέρ διαδρομής έως 70 εκ. 

περίπου. Όλος ο μηχανισμός θα καλύπτεται από πλαστικό κέλυφος.  

12) Γραφείο έδρας καθηγητή  

(Προδιαγραφές όμοιες του κωδ. 3) 

Γραφείο διαστάσεων 160 χ 80 χ 72-74 εκ. (μήκος χ πλάτος χ ύψος). Η επιφάνεια θα είναι από 

μοριοσανίδα πάχους τουλάχιστον 25mm και αμφίπλευρα επενδυμένη με μελαμίνη ή laminate. Τα πλαϊνά 

και η μετώπη του γραφείου θα είναι κατασκευασμένα από το ίδιο υλικό και με τον ίδιο τρόπο με την 

επιφάνεια του γραφείου και θα φέρουν αμφίπλευρη επένδυση μελαμίνης ή laminate. Όλες οι 

μοριοσανίδες θα είναι κατηγορίας Ε1. Στα περιθώρια των μοριοσανίδων θα συγκολληθεί ταινία πάχους 

τουλάχιστον 2mm από ABS ή PP.  

13) Συρταριέρα έδρας καθηγητή  

(Προδιαγραφές όμοιες με κωδ. 4) 

Οι διαστάσεις της συρταριέρας θα είναι τουλάχιστον 40 x 50 x 55 (μήκος x πλάτος x ύψος). Η συρταριέρα 

θα διαθέτει κάσωμα από μοριοσανίδα (κατηγορίας Ε1) αμφίπλευρα επενδυμένη με μελαμίνη και πάχους 

τουλάχιστον 18mm. Το κάσωμα θα φέρει  τέσσερα τροχούς κύλισης από πολυαμίδιο. 

Η συρταριέρα θα διαθέτει τρία συρτάρια με μία μολυβοθήκη.  
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Οι μετώπες των συρταριών θα είναι επίσης από μοριοσανίδα επενδυμένη με μελαμίνη με τα ίδια 

χαρακτηριστικά με το κάσωμα.  

Κάθε συρτάρι θα πρέπει να κλειδώνει. Το καπάκι της συρταριέρας θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο 

από μοριοσανίδα επενδυμένη με μελαμίνη ή laminate.  

Τα σόκορα της μετώπης των συρταριών και του καπακιού της συρταριέρας θα είναι καλυμμένα με 

συγκολλημένη ταινία περιθωρίου από ABS ή PP πάχους 2mm.  

Οι οδηγοί των συρταριών θα είναι μεταλλικοί με πλαστικά ροδάκια και φρένο και θα μπορούν να 

οδηγήσουν το συρτάρι να εξέλθει του ερμαρίου στο 100% του βάθους του με ασφάλεια. Οι μηχανισμοί 

των συρταριών θα είναι αθόρυβοι. 

14) Κάθισμα γραφείου τροχήλατο με μπράτσα  

(Προδιαγραφές όμοιες με κωδ. 5) 

Το κάθισμα γραφείου θα είναι τροχήλατο, περιστρεφόμενο, με ρύθμιση του ύψους της έδρας με έμβολο 

αέρος, της πλάτης και με μηχανισμό ανάκλησης. Η βάση του καθίσματος θα είναι πεντακτινωτή, 

κατασκευασμένη από αλουμίνιο και θα φέρει δίδυμους τροχούς πολυαμιδίου. Η έδρα και η πλάτη θα 

είναι ανατομικά σχεδιασμένες και αποτελούμενες στο εσωτερικό τους από καμπυλωμένο κόντρα πλακέ 

επενδυμένο με αφρώδη πολυουρεθάνη πάχους τουλάχιστον 3cm και εξωτερικά από ύφασμα 

βραδυφλεγές. Το κάθισμα θα φέρει πλαϊνά μπράτσα. Το κάθισμα θα πρέπει να τηρεί τις προδιαγραφές 

"EN 1335 - 1, 2, 3. Office furniture. Office work chair". 

15) Κρεμάστρα με διπλά άγκιστρα  

(Προδιαγραφές όμοιες με κωδ. 6) 

Η κρεμάστρα θα είναι από MDF 16mm με καπλαμά και θα φέρει 10 διπλά μεταλλικά άγκιστρα. 

16) Καλαθάκι αχρήστων   

(Προδιαγραφές όμοιες με κωδ. 7) 

Καλαθάκι αχρήστων διαστάσεων τουλάχιστον 25 χ 30cm, μεταλλικό.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2 - ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 

ΚΩΔ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΩΡΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

Κωδ. 
8.1 

(+κ.9) 

Επίτοιχοι εργαστηριακοί πάγκοι 
αιθουσών 2,3 και 4  

Αίθουσες εργαστηρίων 1,2,3 και 4 4 

8.2 

(+κ.9) 

Επίτοιχος εργαστηριακός πάγκος 
εργαστ. αίθουσας υπογείου 

Αίθουσα εργαστηρίου υπογείου 1 

8.3 

(+κ.9) 

Επίτοιχος εργαστηριακός πάγκος 
εργαστ. αίθουσας υπογείου 

Αίθουσα εργαστηρίου υπογείου 

 

1 

8.4 

(+κ.9) 

Κεντρικοί εργαστηριακοί πάγκοι 
εργαστηριακής αίθουσας 1  

Αίθουσα εργαστηρίου 1  14 

8.5 

(+κ.9) 

Κεντρικοί εργαστηριακοί πάγκοι 
αιθουσών 2,3 και 4 

Αίθουσες εργαστηρίων 2,3 και 4 6 

8.6 

(+κ.9) 

Κεντρικός εργαστηριακός πάγκος 
εργαστ. αίθουσας υπογείου 

Αίθουσα εργαστηρίου υπογείου 

 

1 

8.7 
(+κ.9) 

Κεντρικοί εργαστηριακοί πάγκοι 
αίθουσας ισογείου-υπολογιστών  

Αίθουσα εργαστηρίου ισογείου-
υπολογιστών 

14 

9 Ερμάρια / συρταριέρες 
εργαστηριακών πάγκων 

Αίθουσες εργαστηρίων 1,2,3, 4 και 
υπογείου 

88  

+10 για 
νεροχύτη 

10.1 Μπάγκος απαγωγού αερίων 200 cm Αίθουσες εργαστηρίων 1,2,3 και 4 και 
υπογείου 

5 

10.2 Μπάγκος απαγωγού αερίων 100 cm Αίθουσες εργαστηρίων1, 2,3 και 4 4 

11 Κάθισμα εργαστηρίου Αίθουσες εργαστηρίων 1,2,3,4, 
ισογείου/υπολογιστών και υπογείου 

172 

3 Γραφείο έδρας καθηγητή Αίθουσες εργαστηρίων 1,2,3,4 
ισογείου/PC & υπογείου 

6 

4 Συρταριέρα γραφείου Αίθουσες εργαστηρίων 1,2,3,4 
ισογείου/PC & υπογείου 

6 

5 Κάθισμα γραφείου καθηγητή Αίθουσες εργαστηρίων 1,2,3,4 
ισογείου/PC & υπογείου 

6 

6 
Κρεμάστρα με διπλά άγκιστρα 

Αίθουσες εργαστηρίων 1,2,3,4 
ισογείου/PC & υπογείου 

6 

7 
Καλαθάκι αχρήστων  

Αίθουσες εργαστηρίων 1,2,3,4 
ισογείου/PC & υπογείου 

6 
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ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 

 

17) Γραφείο γραμματείας  

(Προδιαγραφές όμοιες του κωδ. 3) 

Γραφείο διαστάσεων 160 χ 80 χ 72-74 εκ. (μήκος χ πλάτος χ ύψος). Η επιφάνεια θα είναι από 

μοριοσανίδα πάχους τουλάχιστον 25mm και αμφίπλευρα επενδυμένη με μελαμίνη ή laminate. Τα πλαϊνά 

και η μετώπη του γραφείου θα είναι κατασκευασμένα από την ίδια μοριοσανίδα και την ίδια κατασκευή 

με την επιφάνεια του γραφείου. Όλες οι μοριοσανίδες θα είναι κατηγορίας Ε1. Στα περιθώρια των 

μοριοσανίδων θα συγκολληθεί ταινία πάχους τουλάχιστον 2mm από ABS ή PP.  

18) Βοηθητικό γραφείο γραμματείας (κωδ. 12) 

Βοηθητικό γραφείο διαστάσεων 80 χ 60 χ 72-74εκ (μήκος x πλάτος x ύψος). Η επιφάνεια θα είναι από 

μοριοσανίδα πάχους τουλάχιστον 25mm και αμφίπλευρα επενδυμένη με μελαμίνη ή laminate. Τα πλαϊνά 

και η μετώπη του γραφείου θα είναι κατασκευασμένα από την ίδια μοριοσανίδα και την ίδια κατασκευή 

με την επιφάνεια του γραφείου. Όλες οι μοριοσανίδες θα είναι κατηγορίας Ε1. Στα περιθώρια των 

μοριοσανίδων θα συγκολληθεί ταινία πάχους τουλάχιστον 2mm από ABS ή PP.  

19) Συρταριέρα τροχήλατη  

(Προδιαγραφές όμοιες του κωδ. 4) 

Οι διαστάσεις της συρταριέρας θα είναι τουλάχιστον 40 χ 50 χ 55 (μήκος χ πλάτος χ ύψος). Η συρταριέρα 

θα διαθέτει κάσωμα από μοριοσανίδα (κατηγορίας Ε1) αμφίπλευρα επενδυμένη με μελαμίνη και πάχους 

τουλάχιστον 18mm. Οι μετώπες των συρταριών θα είναι επίσης από μοριοσανίδα επενδυμένη με 

μελαμίνη με τα ίδια χαρακτηριστικά με το κάσωμα. Κάθε συρτάρι θα πρέπει να κλειδώνει. Το καπάκι της 

συρταριέρας θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο από μοριοσανίδα επενδυμένη με μελαμίνη ή laminate. 

Η συρταριέρα θα διαθέτει τέσσερα ροδάκια και τρία συρτάρια με μία μολυβοθήκη. Οι μηχανισμοί των 

συρταριών θα είναι μεταλλικοί και αθόρυβοι. 

20) Βιβλιοθήκη κλειστή (κωδ. 13)   

Η βιβλιοθήκη θα έχει διαστάσεις τουλάχιστον 78 χ 40 χ 200εκ (πλάτος χ βάθος χ ύψος) και θα είναι 

κατασκευασμένη από μοριοσανίδα πάχους τουλάχιστον 18mm, κατηγορίας Ε1 και επενδυμένη 

αμφίπλευρα με μελαμίνη. Τα πλαϊνά της βιβλιοθήκης θα φέρουν εσωτερικά διατρήσεις για τη μετακίνηση 

των ραφιών. Τα ράφια θα είναι από μοριοσανίδα επενδυμένη αμφίπλευρα με μελαμίνη πάχους 

τουλάχιστον 22mm. Η βιβλιοθήκη θα φέρει στο κάτω μέρος πόρτες κατασκευασμένες από μοριοσανίδα 

επενδυμένη με μελαμίνη συνολικού πάχους 18mm. Στο άνω μέρος η βιβλιοθήκη θα φέρει πόρτες από 
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κρύσταλλο. Όλες οι ταινίες περιθωρίου θα είναι πάχους 2mm από ABS ή PP. Η βιβλιοθήκη θα αποτελείται 

από τουλάχιστον από 4 ράφια, από τα οποία τα δύο τουλάχιστον δε θα είναι σταθερά  

21) Κάθισμα γραφείου τροχήλατο με μπράτσα. 

(Προδιαγραφές όμοιες του κωδ. 5) 

Το κάθισμα γραφείου θα είναι τροχήλατο, περιστρεφόμενο, με ρύθμιση του ύψους της έδρας με έμβολο 

αέρος, της πλάτης και με μηχανισμό ανάκλησης. Η βάση του καθίσματος θα είναι πεντακτινωτή, 

κατασκευασμένη από αλουμίνιο και θα φέρει δίδυμους τροχούς πολυαμιδίου. Η έδρα και η πλάτη θα 

είναι ανατομικά σχεδιασμένες και αποτελούμενες στο εσωτερικό τους από καμπυλωμένο κόντρα πλακέ 

επενδυμένο με αφρώδη πολυουρεθάνη πάχους τουλάχιστον 3cm και εξωτερικά από ύφασμα 

βραδυφλεγές. Το κάθισμα θα φέρει πλαϊνά μπράτσα. Το κάθισμα θα πρέπει να τηρεί τις προδιαγραφές 

"EN 1335 - 1, 2, 3. Office furniture. Office work chair".  

22) Κάθισμα αναμονής - συνεργασίας με μπράτσα (κωδ. 14) 

Το κάθισμα αναμονής - συνεργασίας θα φέρει μεταλλικό σκελετό από σωλήνα σχήματος 'S' βαμμένο με 

ηλεκτροστατική βαφή και διαμέτρου τουλάχιστον 22mm. Η βάση του καθίσματος θα φέρει αντιολισθητικά 

πέλματα.  Η έδρα και η πλάτη θα είναι ανατομικά σχεδιασμένες και αποτελούμενες στο εσωτερικό τους 

από καμπυλωμένο κόντρα πλακέ επενδυμένο από αφρώδη πολυουρεθάνη και εξωτερικά από ύφασμα. Η 

πολυθρόνα θα φέρει πλαϊνά μπράτσα. Το κάθισμα θα πρέπει να τηρεί τις προδιαγραφές "EN 13761 Office 

furniture. Visitors chairs". 

23) Τραπεζάκι σαλονιού (κωδ. 15) 

Το τραπεζάκι σαλονιού θα έχει διαστάσεις τουλάχιστον 60 χ 60 χ 40εκ (μήκος χ πλάτος χ ύψος) και θα 

φέρει επιφάνεια από μοριοσανίδα επενδυμένη με μελαμίνη ή laminate πάχους τουλάχιστον 22mm. Όλες 

οι ταινίες περιθωρίου θα είναι πάχους 2mm από ABS ή PP. Η επιφάνεια του τραπεζιού θα στηρίζεται είτε 

σε πλαϊνά από μοριοσανίδα επενδυμένη με μελαμίνη είτε σε μεταλλικό σκελετό βαμμένο με 

ηλεκτροστατική βαφή.  

24) Καλόγηρος ρούχων (κωδ. 16) 

Καλόγηρος ρούχων με μεταλλικό σκελετό επιχρωμιωμένο και βάση διαμέτρου τουλάχιστον 50cm. 

Δυνατότητα κρεμάσματος τουλάχιστον τεσσάρων ρούχων, και δυνατότητα τοποθέτησης ομπρέλας. 

25) Καλαθάκι αχρήστων (κωδ. 17) 

Καλαθάκι αχρήστων διαστάσεων τουλάχιστον 25 χ 30cm, μεταλλικό.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3 

ΠΟΣΟΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 

ΚΩΔ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

3 Γραφείο γραμματείας  4 

12 Βοηθητικό γραφείο γραμματείας 4 

4 Συρταριέρα τροχήλατη  4 

13 Βιβλιοθήκη κλειστή   6 

5 Κάθισμα γραφείου τροχήλατο με μπράτσα  4 

14 Κάθισμα αναμονής - συνεργασίας με μπράτσα  4 

16 Καλόγηρος ρούχων 2 

17 Καλαθάκι αχρήστων 4 
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ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΣΚΕΨΕΩΝ 

 

26) Τραπέζι συσκέψεων (κωδ. 18) 

Το τραπέζι συσκέψεων θα διαθέτει επιφάνεια από μοριοσανίδα κατηγορίας Ε1 επενδυμένη με φιλμ 

μελαμίνης ή laminate συνολικού πάχους τουλάχιστον 25mm με ταινίες περιθωρίου από ABS ή PP πάχους 

2mm. Η επιφάνεια του τραπεζιού θα στηρίζεται σε μεταλλικό σκελετό ηλεκτροστατικά βαμμένο. Τα πόδια 

του μεταλλικού σκελετού θα καταλήγουν σε πλαστικό πέλμα. Οι διαστάσεις του τραπεζιού θα είναι 

τουλάχιστον 140 χ 70 χ 72-74 cm (μήκος χ πλάτος χ ύψος). 

27) Κάθισμα συσκέψεων  

Όπως το κάθισμα αναμονής – κωδ. 14. 

28) Ερμάριο (κωδ. 19) 

Το ερμάριο θα διαθέτει κλειστές πόρτες και θα είναι κατασκευασμένο από μοριοσανίδα κατηγορίας Ε1 

επενδυμένη με φιλμ μελαμίνης συνολικού πάχους τουλάχιστον 22mm με ταινίες περιθωρίου από ABS ή 

PP πάχους 2mm.  

Οι διαστάσεις του ερμαρίου θα είναι τουλάχιστον 80 χ 42 χ 80-82cm (μήκος χ πλάτος χ ύψος). 

29) Γραφείο  

 Όπως το γραφείο– κωδ. 3. 

30) Συρταριέρα τροχήλατη  

(Προδιαγραφές όμοιες του κωδ. 4) 

31) Κάθισμα γραφείου τροχήλατο με μπράτσα 

Όπως το τροχήλατο κάθισμα με μπράτσα – κωδ. 5. 

32) Καλόγηρος ρούχων 

Όπως ο καλόγηρος ρούχων - κωδ. 16. 

33) Καλαθάκι αχρήστων  

Όπως το καλαθάκι αχρήστων - κωδ. 6. 
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 ΠΙΝΑΚΑΣ 4 -ΠΟΣΟΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΣΚΕΨΕΩΝ 

ΚΩΔ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΩΡΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

18 Τραπέζι συσκέψεων Αίθουσα Συσκέψεων 10 

14 Κάθισμα συσκέψεων Αίθουσα Συσκέψεων 20 

19 Ερμάριο Αίθουσα Συσκέψεων 2 

3 Γραφείο Αίθουσα Συσκέψεων 1 

4 Συρταριέρα γραφείου Αίθουσα Συσκέψεων 1 

5 Κάθισμα γραφείου τροχήλατο με μπράτσα  Αίθουσα Συσκέψεων 1 

16 Καλόγηρος ρούχων Αίθουσα Συσκέψεων 2 

6 Καλαθάκι αχρήστων Αίθουσα Συσκέψεων 1 
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ΓΡΑΦΕΙΑ 

 

34) Γραφείο 

(Προδιαγραφές όμοιες του κωδ. 3) 

35) Βοηθητικό γραφείο 

(Προδιαγραφές όμοιες του κωδ. 12) 

36) Συρταριέρα τροχήλατη 

(Προδιαγραφές όμοιες του κωδ. 4) 

37) Βιβλιοθήκη κλειστή 

(Προδιαγραφές όμοιες του κωδ. 13) 

38) Κάθισμα γραφείου τροχήλατο με μπράτσα 

(Προδιαγραφές όμοιες του κωδ. 5) 

39) Κάθισμα αναμονής - συνεργασίας με μπράτσα 

(Προδιαγραφές όμοιες του κωδ. 14). 

40) Τραπεζάκι σαλονιού  

(Προδιαγραφές όμοιες του κωδ. 15) 

41) Καλόγηρος ρούχων 

(Προδιαγραφές όμοιες του κωδ. 16) 

42) Καλαθάκι αχρήστων 

(Προδιαγραφές όμοιες του κωδ. 7) 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5 - ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΓΡΑΦΕΙΑ 

ΚΩΔ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

3 Γραφείο 12 

12 Βοηθητικό γραφείο 12 

4 Συρταριέρα τροχήλατη 12 

13 Βιβλιοθήκη κλειστή   24 

5 Κάθισμα γραφείου τροχήλατο με μπράτσα. 12 

14 Κάθισμα αναμονής - συνεργασίας με μπράτσα 12 

16 Καλόγηρος ρούχων 14 

7 Καλαθάκι αχρήστων 12 
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ΔΙΑΔΡΟΜΟΙ - ΑΙΘΡΙΟ 

 

43) Καθιστικό χώρου (κωδ. 20) 

Το καθιστικό χώρου αποτελείται από ενιαία έδρα – πλάτη από διάτρητο χαλυβδοέλασμα πάχους 

τουλάχιστον 1,5mm, βαμμένου με ηλεκτροστατική βαφή και εργονομικά σχεδιασμένου. Η έδρα στηρίζεται 

σε μεταλλικό σκελετό ηλεκτροστατικά βαμμένο. Κάθε καθιστικό θα διαθέτει 3 συνεχόμενα καθίσματα με 2 

μπράτσα τοποθετημένα στα άκρα του καθιστικού. Το πλάτος κάθε καθιστικού θα είναι τουλάχιστον 

150cm.  

44) Τραπεζάκι διαδρόμου 

Όπως το τραπεζάκι σαλονιού - κωδ. 15. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 6 

ΠΟΣΟΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΔΙΑΔΡΟΜΟΙ – ΑΙΘΡΙΟ 

ΚΩΔ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΩΡΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

20 Καθιστικό χώρου  Εξωτερικοί διάδρομοι - Αίθριο 10 

15 Τραπεζάκι διαδρόμου  Εξωτερικοί διάδρομοι - Αίθριο 10 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –  Φύλλο Συμμόρφωσης 

                                   ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΝΑΔΟΧΟΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΤΟ «ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ» ΣΤΟΝ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟ 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ / ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ. 

 

Α/Α ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 
ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 Οι αποχρώσεις των προϊόντων θα επιλεγούν από 
την Υπηρεσία βάση δειγματολογίου. 

ΝΑΙ 
  

2 Όπου υπάρχουν βαφές θα είναι μη τοξικές και 
άοσμες σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές. 

ΝΑΙ 

  

3 Όπου χρησιμοποιείται μοριοσανίδα θα πρέπει να 
είναι κατηγορίας Ε1 ή Ε0. 

ΝΑΙ 
  

4 Όπου τοποθετείται ταινία περιθωρίου θα πρέπει 
να είναι κατασκευασμένη από ABS ή PP. 

ΝΑΙ   

5 Όπου τοποθετείται φιλμ μελαμίνης θα πρέπει να 
είναι τουλάχιστον 110gr/m2. 

ΝΑΙ   

6 
Όπου τοποθετείται laminate θα πρέπει να έχει 
πάχος τουλάχιστον 0,8mm και να διαθέτει αντοχή 
σε χαράγματα βάσει προδιαγραφών. 

ΝΑΙ 

  

7 

Οποιοδήποτε μεταλλικό στοιχείο θα πρέπει να 
έχει υποστεί τη διαδικασία της απολίπανσης, 
αποσκωρίασης και φωσφάτωσης με 
ηλεκτροστατική βαφή (πούδρα) ή να είναι 
ανοξείδωτο. 

ΝΑΙ 

  

8 Όπου τοποθετείται ύφασμα θα πρέπει να είναι 
βραδυφλεγές και άριστης ποιότητας. 

ΝΑΙ 
  

9 

Όλα τα προϊόντα θα πρέπει να ικανοποιούν 
πλήρως τις σύγχρονες απαιτήσεις της εργονομίας 
όσον αφορά τη σχεδίαση, τη λειτουργικότητα, τις 
αντοχές των υλικών και τη συνολική εμφάνισή 
τους. 

ΝΑΙ 

  

10 

Τα υλικά κατασκευής των προϊόντων καθώς και 
τα τελικά προϊόντα θα πρέπει να έχουν 
προδιαγραφές ποιότητας, όπως περιγράφονται 
σε κάθε περίπτωση.  

ΝΑΙ 

  

11 Τα έπιπλα να είναι προσαρμοσμένα στα σχέδια 
της μελέτης του κτιρίου. 

ΝΑΙ 
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 ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ    

12 

Τραπεζοθρανία (με σταθερά έδρανα γραφής) 
αιθουσών διδασκαλίας (κωδ. 1) 

Τα τραπεζοθρανία των αιθουσών διδασκαλίας 
αμφιθεάτρου θα βρίσκονται πακτωμένα στο 
δάπεδο και θα αποτελούνται από αναδιπλούμενο 
κάθισμα και έδρανο γραφής. Κάθε κάθισμα θα 
αποτελείται από έδρα και πλάτη. Το κάθισμα θα 
πρέπει να φέρει μεταλλικό σκελετό.  

Ο μεταλλικός σκελετός θα είναι ατσάλινος, 
στρόγγυλος διαμέτρου 48-52 mm ή οβάλ 
τουλάχιστον 28Χ65 mm και πάχους τουλάχιστον 
3mm. Ο μεταλλικός σκελετός θα φέρει εποξεική 
ηλεκτροστατική βαφή, η οποία θα εφαρμοσθεί 
μετά από την αναγκαία προεργασία απολάδωσης 
και φωσφάτωσης. 

Η έδρα και η πλάτη θα πρέπει να είναι 
κατασκευασμένη από μορφοποιημένα φύλλα 
κόντρα πλακέ πάχους τουλάχιστον 12mm. Στην 
έδρα του καθίσματος θα πρέπει να υπάρχει 
αθόρυβος μεταλλικός ανθεκτικός μηχανισμός 
ανάκλησης. Το κάθισμα θα πρέπει να τηρεί 
αναγνωρισμένες προδιαγραφές αντοχής, 
ασφάλειας και σταθερότητας. 

Τα έδρανα γραφής θα είναι κατασκευασμένα 
από μεταλλικό σκελετό επάνω στον οποίο θα 
είναι τοποθετημένη η επιφάνεια γραφής. Η 
επιφάνεια γραφής θα είναι κατασκευασμένη από 
μοριοσανίδα κατηγορίας Ε1 και πάχους 
τουλάχιστον 30mm. Η μοριοσανίδα θα είναι 
επενδυμένη αμφίπλευρα με laminate πάχους 
τουλάχιστον 0,8mm. Στο περιθώριο των 
μοριοσανίδων είτε θα είναι συγκολλημένη ταινία 
ABS ή PP πάχους τουλάχιστον 2mm, είτε θα είναι 
λουστραρισμένο.  

Τα έδρανα θα είναι πακτωμένα στο δάπεδο.  
Διαστάσεις καθισμάτων: Το πλάτος των 

καθισμάτων μαζί με το μηχανισμό ανάκλισης θα 
είναι 52-56 cm. Το πλάτος της επιφάνειας γραφής 
των εδράνων θα είναι τουλάχιστον 35cm. Η 
επιφάνεια γραφής θα στηρίζεται σε μεταλλικό 
σκελετό ο οποίος θα πακτωθεί στο δάπεδο. Ο 
μεταλλικός σκελετός θα είναι ατσάλινος, 
στρόγγυλος διαμέτρου 48-52 mm ή οβάλ 
τουλάχιστον 28Χ65 mm και πάχους τουλάχιστον 
3mm. Ο μεταλλικός σκελετός θα φέρει εποξεική 
ηλεκτροστατική βαφή, η οποία θα εφαρμοσθεί 
μετά από την αναγκαία προεργασία απολάδωσης 
και φωσφάτωσης. 

Τα έδρανα θα είναι προσαρμοσμένα στο 
συγκεκριμένο σχέδιο της μελέτης.  

ΝΑΙ 
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Βάθρο διδασκαλίας καθηγητή (κωδ. 2) 
Το βάθρο διδασκαλίας καθηγητή θα έχει 

συνολικές διαστάσεις 600 x 180 x 20cm (μήκος x 
πλάτος x ύψος). Το βάθρο θα διαθέτει μεταλλικό 
σκελετό ηλεκτροστατικά βαμμένο. Επιφανειακά 
και στις προσόψεις θα τοποθετηθεί κόντρα πλακέ 
πάχους τουλάχιστον 22mm και εξωτερικά δάπεδο 
linoleum πάχους τουλάχιστον 3mm.    

ΝΑΙ 

  

14 

 Γραφείο έδρας καθηγητή (κωδ. 3) 
Γραφείο διαστάσεων 160 χ 80 χ 72-74 εκ. 

(μήκος χ πλάτος χ ύψος). Η επιφάνεια θα είναι 
από μοριοσανίδα πάχους τουλάχιστον 25mm και 
αμφίπλευρα επενδυμένη με μελαμίνη ή laminate. 
Τα πλαϊνά και η μετώπη του γραφείου θα είναι 
κατασκευασμένα από το ίδιο υλικό και με τον 
ίδιο τρόπο με την επιφάνεια του γραφείου και θα 
φέρουν αμφίπλευρη επένδυση μελαμίνης ή 
laminate. Όλες οι μοριοσανίδες θα είναι 
κατηγορίας Ε1. Στα περιθώρια των μοριοσανίδων 
θα συγκολληθεί ταινία πάχους τουλάχιστον 2mm 
από ABS ή PP.   

ΝΑΙ 

  

15 

 Συρταριέρα έδρας καθηγητή (κωδ. 4) 
Οι διαστάσεις της συρταριέρας θα είναι 

τουλάχιστον 40 x 50 x 55 (μήκος x πλάτος x 
ύψος). Η συρταριέρα θα διαθέτει κάσωμα από 
μοριοσανίδα (κατηγορίας Ε1) αμφίπλευρα 
επενδυμένη με μελαμίνη και πάχους τουλάχιστον 
18mm. Το κάσωμα θα φέρει  τέσσερα τροχούς 
κύλισης από πολυαμίδιο. 

Η συρταριέρα θα διαθέτει τρία συρτάρια με μία 
μολυβοθήκη.  

Οι μετώπες των συρταριών θα είναι επίσης από 
μοριοσανίδα επενδυμένη με μελαμίνη με τα ίδια 
χαρακτηριστικά με το κάσωμα.  

Κάθε συρτάρι θα πρέπει να κλειδώνει. Το 
καπάκι της συρταριέρας θα πρέπει να είναι 
κατασκευασμένο από μοριοσανίδα επενδυμένη 
με μελαμίνη ή laminate.  

Τα σόκορα της μετώπης των συρταριών και του 
καπακιού της συρταριέρας θα είναι καλυμμένα 
με συγκολλημένη ταινία περιθωρίου από ABS ή 
PP πάχους 2mm.  
Οι οδηγοί των συρταριών θα είναι μεταλλικοί με 
πλαστικά ροδάκια και φρένο και θα μπορούν να 
οδηγήσουν το συρτάρι να εξέλθει του ερμαρίου 
στο 100% του βάθους του με ασφάλεια. Οι 
μηχανισμοί των συρταριών θα είναι αθόρυβοι.  

ΝΑΙ 

  

16 

Κάθισμα γραφείου τροχήλατο με μπράτσα (κωδ. 
5) 
Το κάθισμα γραφείου θα είναι τροχήλατο, 
περιστρεφόμενο, με ρύθμιση του ύψους της 
έδρας με έμβολο αέρος, της πλάτης και με 
μηχανισμό ανάκλησης. Η βάση του καθίσματος 
θα είναι πεντακτινωτή, κατασκευασμένη από 

ΝΑΙ 
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αλουμίνιο και θα φέρει δίδυμους τροχούς 
πολυαμιδίου. Η έδρα και η πλάτη θα είναι 
ανατομικά σχεδιασμένες και αποτελούμενες στο 
εσωτερικό τους από καμπυλωμένο κόντρα πλακέ 
επενδυμένο με αφρώδη πολυουρεθάνη πάχους 
τουλάχιστον 3cm και εξωτερικά από ύφασμα 
βραδυφλεγές. Το κάθισμα θα φέρει πλαϊνά 
μπράτσα. Το κάθισμα θα πρέπει να τηρεί τις 
προδιαγραφές "EN 1335 - 1, 2, 3. Office furniture. 
Office work chair".  

17 

Κρεμάστρα με διπλά άγκιστρα (κωδ. 6) 
Η κρεμάστρα θα είναι από MDF 16mm με 

καπλαμά και θα φέρει 10 διπλά μεταλλικά 
άγκιστρα. ΤΕΜ. 4 

ΝΑΙ 

  

18 
 Καλαθάκι αχρήστων (κωδ. 7)   

Καλαθάκι αχρήστων διαστάσεων τουλάχιστον 
25 χ 30cm, μεταλλικό.  

ΝΑΙ 

  

 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ    

19 

 Εργαστηριακοί πάγκοι (κωδ. 8) 
Οι Εργαστηριακοί πάγκοι διακρίνονται σε 
Επίτοιχους και Κεντρικούς.  
Οι Επίτοιχοι Εργαστηριακοί Πάγκοι είναι 
τοποθετημένοι με την μια πλευρά να εφάπτεται 
του τοίχου, κατά τρόπο ώστε να δημιουργούνται 
θέσεις εργασίας από τη μία πλευρά του πάγκου. 
Οι Επίτοιχοι Εργαστηριακοί Πάγκοι έχουν όμοια 
κατασκευή με τους κεντρικούς, σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές που περιγράφονται ακολούθως, 
και επιπλέον φέρουν πλάτη από βακελίτη πάχους 
5 mm, η οποία εφάπτεται στον τοίχο. 
Οι Κεντρικοί Εργαστηριακοί Πάγοι έχουν 
συμμετρική κατασκευή των δύο πλευρών κατά 
τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η ύπαρξη θέσεων 
εργασίας και από τις δύο πλευρές, σύμφωνα με 
τις ίδιες προδιαγραφές που περιγράφονται 
ακολούθως. 
Οι Εργαστηριακοί Πάγκοι θα είναι 
κατασκευασμένοι με τις ακόλουθες 
προδιαγραφές. 
Α. Μετρικά στοιχεία - διαστάσεις – κατασκευή 
Α.1. Επίτοιχοι εργαστηριακοί πάγκοι αιθουσών 
1,2,3 και 4 (κωδ. 8.1) 
Οι επίτοιχοι εργαστηριακοί πάγκοι των 
εργαστηριακών αιθουσών 1,2, 3 και 4 θα έχουν 
διαστάσεις 660 x 60 x 90 (μήκος x πλάτος x ύψος). 
Οι πάγκοι μπορεί να είναι κατασκευασμένοι κατά 
μήκος σε τμήματα 120-150 cm. 
Οι επίτοιχοι εργαστηριακοί πάγκοι των 
εργαστηριακών αιθουσών 1,2,3 και 4 θα φέρουν 
ανοδομή (ένα ράφι), πλάτη βακελίτη 5mm μέχρι 
ύψους 60 cm, δύο (2) γούρνες INOX 40Χ40, δύο 
(2) κρουνούς ζεστού/κρύου νερού, τέσσερα (4) 

ΝΑΙ 
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μονόφυλλα ερμάρια/συρταριέρες 60 cm, δύο (2) 
μονόφυλλα ερμάρια νεροχύτη 60 cm και πάνελ 
ηλεκτρικών παροχών 540 cm με 10 πρίζες. ‘Όλα 
τα ανωτέρω στοιχεία θα είναι κατασκευασμένα 
σύμφωνα με τις προδιαγραφές που 
περιγράφονται ακολούθως.  
Α.2. Επίτοιχοι εργαστηριακοί πάγκοι 

εργαστηριακής αίθουσας υπογείου (κωδ. 
8.2 και 8.3) 

Στην εργαστηριακή αίθουσα του υπογείου θα 
τοποθετηθούν δύο επίτοιχοι εργαστηριακοί 
πάγκοι: 

3) Ένας διαστάσεων 460x70x90 cm  (κωδ. 
8.2) και 

4) Ένας διαστάσεων 380x70x90 cm (κωδ. 
8.3)  

Ο μεγάλος επίτοιχος εργαστηριακός πάγκος της 
εργαστηριακής αίθουσας του υπογείου (κωδ. 8.2) 
θα είναι διαστάσεων 460x70x90 cm. Μπορεί να 
είναι κατασκευασμένος σε τμήματα των 120-150 
cm.  Θα φέρει ανοδομή (ένα ράφι), πλάτη 
βακελίτη 5mm μέχρι ύψους 60 cm, τέσσερα (4) 
τροχήλατα ερμάρια/συρταριέρες 60cm, πάνελ 
ηλεκτρικών παροχών 460 cm, με οκτώ (8) πρίζες 
σούκου. ‘Όλα τα ανωτέρω στοιχεία θα είναι 
κατασκευασμένα σύμφωνα με τις προδιαγραφές 
που περιγράφονται ακολούθως. 
Ο δεύτερος επίτοιχος πάγκος της εργαστηριακής 
αίθουσας του υπογείου (κωδ. 8.3)  θα είναι 
διαστάσεων 300x70x90 cm. Θα είναι 
κατασκευασμένος κατά μήκος σε δύο τμήματα, 
το ένα 260 cm και το δεύτερο 120 cm. Θα φέρει 
πλάτη βακελίτη 5mm, μέχρι ύψους 60 cm, δύο (2) 
γούρνες INOX 40Χ40cm τοποθετημένους στο 
τμήμα μήκους 260cm, δύο (2) κρουνούς 
ζεστού/κρύου νερού, δύο (2) μονόφυλλα 
ερμάρια/συρταριέρες 60 cm και δύο (2) 
μονόφυλλα ερμάρια νεροχύτη 60 cm. ‘Όλα τα 
ανωτέρω στοιχεία θα είναι κατασκευασμένα 
σύμφωνα με τις προδιαγραφές που 
περιγράφονται ακολούθως. 
Α.3. Κεντρικοί εργαστηριακοί πάγκοι 
εργαστηριακής αίθουσας 1 (κωδ. 8.4) 
Οι κεντρικοί εργαστηριακοί πάγκοι της 
εργαστηριακής αίθουσας 1 είναι διαστάσεων 
240x70x90 cm. Φέρουν μεταλλικό σκελετό, 
επιφάνεια MDF επενδυμένη με βακελίτη 
(φορμάικα) 1,5mm, δύο (2) μονόφυλλα 
ερμάρια/συρταριέρες μελαμίνης (πόρτα + 
συρτάρι) διαστάσεων 45 x 60 x 70 (μήκος x 
πλάτος x ύψος), και πάνελ ηλεκτρικών παροχών 
240 cm με έξι (6) πρίζες σούκου (3 θέσεις x 2 
πρίζες).  
Α.4. Κεντρικοί εργαστηριακοί πάγκοι αιθουσών 
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2,3 και 4 (κωδ. 8.5) 
Οι κεντρικοί εργαστηριακοί πάγκοι των 
εργαστηριακών αιθουσών 2, 3 και 4 θα έχουν 
διαστάσεις 720x158x90 cm. Θα φέρει: μεταλλικό 
σκελετό ανοδομή (ένα ράφι).  επιφάνεια MDF 
επενδυμένη με βακελίτη (φορμάικα) 1,5mm, 
δώδεκα (12) θέσεις εργασίας και δώδεκα (12) 
ερμάρια 60 cm (πόρτα + συρτάρι).  Θα φέρουν 
πάνελ ηλεκτρικών παροχών (720+720) cm με 
(12+12) πρίζες σούκου. 
‘Όλα τα ανωτέρω στοιχεία θα είναι 
κατασκευασμένα σύμφωνα με τις προδιαγραφές 
που περιγράφονται ακολούθως. 
Α.5. Κεντρικός εργαστηριακός πάγκος αίθουσας 
υπογείου (κωδ. 8.6) 
Ο κεντρικός εργαστηριακός πάγκος της 
εργαστηριακής αίθουσας του υπογείου θα είναι 
διαστάσεων 220x90x90 cm. Θα φέρει μεταλλικό 
σκελετό, επιφάνεια MDF επενδυμένη με βακελίτη 
(φορμάικα) 1,5mm, δύο (2) τροχήλατα ερμάρια 
60 cm (πόρτα + συρτάρι) και 3 πρίζες σούκου με 
καπάκι πάνω στην επιφάνεια MDF, με ηλεκτρική 
παροχή κάτω από την επιφάνεια MDF. 
‘Όλα τα ανωτέρω στοιχεία θα είναι 
κατασκευασμένα σύμφωνα με τις προδιαγραφές 
που περιγράφονται ακολούθως. 
Α.6. Κεντρικοί εργαστηριακοί πάγκοι 
εργαστηριακής αίθουσας ισογείου-υπολογιστών 
(κωδ. 8.7) 
Οι κεντρικοί εργαστηριακοί πάγκοι της 
εργαστηριακής αίθουσας ισογείου-υπολογιστών 
είναι διαστάσεων 240x70x90 cm. Φέρουν 
μεταλλικό σκελετό, επιφάνεια MDF επενδυμένη 
με βακελίτη (φορμάικα) 1,5mm, και πάνελ 
ηλεκτρικών παροχών 200 cm με έξι (6) πρίζες 
σούκου (3 θέσεις x 2 πρίζες).  
Β. Μεταλλικός Σκελετός  
Οι σκελετοί όλων των πάγκων θα είναι 
κατασκευασμένοι από κοιλοδοκό διατομής 60x30 
mm και 30x30 mm, πάχους τουλάχιστον 2mm.  
Ο σκελετός θα αποτελείται από τα κάθετα 
τμήματα (τελάρα ή πόδια) και τα οριζόντια που 
καθορίζουν το μήκος του πάγκου.  
Για τις συνδέσεις των τελάρων με τα διαμήκη 
τμήματα θα χρησιμοποιούνται γωνίες 
30x30x3mm και βίδες Μ8 επιχρωμιωμένες. 
Η συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση των 
πάγκων θα είναι απλή και εύκολη, χωρίς να 
απαιτούνται ειδικές γνώσεις και ειδικά εργαλεία. 
Όλες οι συνδέσεις θα είναι τυποποιημένες και θα 
έχουν μελετηθεί και κατασκευαστεί με τρόπο που 
να μην απαιτείται ειδική διαμόρφωση στον χώρο 
του έργου κατά την τοποθέτηση.  
Ο σκελετός όλων των σταθερών πάγκων 
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(επίτοιχων & κεντρικών) στο κάτω μέρος θα φέρει 
οριζοντιοτές (ρεγουλατόρους) βαρέως τύπου, με 
αντοχή βάρους μεγαλύτερο των 280 κιλών ο 
καθένας. Οι ρεγουλατόροι θα αποτελούνται από  
βίδα Μ10 γαλβανιζέ με πλαστικό πέλμα και 
πρεσσαριστό παξιμάδι Μ10. 
Σε όλα τα εμφανή τελειώματα των τελάρων θα 
είναι τοποθετημένες τάπες πλαστικές. 
Στον μεταλλικό σκελετό θα προσαρμοσθεί, όπου 
απαιτείται, υπερυψωμένη κατασκευή με 
ορθοστάτες αλουμινίου, για την τοποθέτηση 
ανοδομής ενός ή περισσοτέρων ραφιών ή και 
κλειστών ερμαρίων. 
Στους βραχίονες που προορίζονται για την 
στήριξη των ραφιών, θα υπάρχει η δυνατότητα 
τοποθέτησης κάθετων και οριζόντιων βραχιόνων 
για την τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων, 
δοκιμαστικών σωλήνων κλπ. 
Σε όλα τα κενά τμήματα του σκελετού, στα οποία 
δεν θα τοποθετηθούν κομοδίνα, θα καλυφθούν 
με μελαμίνη 8mm ίδιου χρώματος με τα 
κομοδίνα. Τα σόκορα θα καλυφθούν από 
αυτοκόλλητη ταινία. 
Γ. Βαφή του μεταλλικού σκελετού 
Όλα τα μεταλλικά μέρη θα είναι βαμμένα 
ηλεκτροστατικά με τη χρήση πούδρας εποξεικής 
βαφής, η οποία τοποθετείται αφού 
προηγουμένως έχει προηγηθεί αποσκωρίωση, 
απολάδωση και φωσφάτωση για προστασία από 
την σκωριά.   
Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στον 
σωστό ψεκασμό των ακμών και των γωνιών.  
Ο πολυμερισμός της ηλεκτροστατικής βαφής θα 
γίνεται σε φούρνο και σε θερμοκρασία 200οC για 
30΄ λεπτά.  
Δ. Επιφάνειες - πλάτη 
Η επιφάνεια των εργαστηριακών πάγκων θα είναι 
κατασκευασμένη από μοριοσανίδα MDF 
(Γιασενίτ) 30mm επενδυμένη αμφίπλευρα με 
βακελίτη (φορμάικα) 1,5mm λείας επιφάνειας. Τα 
σόκορα των επιφανειών θα είναι καλυμμένα με 
ίδιο φύλο βακελίτη (φορμάικα) 1,5 mm όμοιο με 
αυτό που είναι επενδυμένες οι επιφάνειες. 
Οι επίτοιχοι εργαστηριακοί πάγκοι φέρουν πλάτη 
από βακελίτη πάχους 5 mm σε όλο το μήκος του 
πάγκου, ύψους 60 cm. 
Ε. Λεκάνες και λεκανίδια 
Οι λεκάνες και τα λεκανίδια που θα 
τοποθετηθούν στις επιφάνειες εργασίας θα είναι 
INOX 40X40 cm, ειδικές για εργαστηριακή χρήση.  
ΣΤ. Παροχές νερού  
Οι κρουνοί θα είναι ειδικοί για εργαστηριακή 
χρήση και περιβάλλον και θα είναι 
κατασκευασμένοι από ορείχαλκο με 
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ηλεκτροστατική βαφή, σύμφωνα με το ISO 
9001/EN292001/BS 5750 PART 1.  
Κάθε κρουνός, θα φέρει ειδικό κυλινδρικό 
χερούλι για την λειτουργία του, σε χρωματισμό 
κατάλληλο σύμφωνα με το υγρό ροής που 
εξυπηρετεί και παρακολουθώντας το διεθνές 
πρότυπο DIN 12920:1995-10 ή DIN 13792. 
Οι κρουνοί θα διαθέτουν αντοχή σε πίεση 
μεγαλύτερη των 12bar. 
Το τοπικό δίκτυο κάτω του πάγκου θα είναι 
κατασκευασμένο με χαλκοσωλήνα βαρέως τύπου 
Φ16.  
Το δίκτυο αποχέτευσης θα είναι από σωλήνα 
πολυπροπυλενίου (ΡΡ) Φ50.  
Κάθε πάγκος θα έχει διακόπτες (βάνες) στις 
παροχές υγρών και αερίων (όπου προβλέπεται).  
Ολες οι παροχές θα διέρχονται από ειδικά 
διαμορφωμένο κανάλι παροχών, στο μεταλλικό 
σκελετό στήριξης του εργαστηριακού πάγκου. Τα 
σιφώνια που θα χρησιμοποιηθούν σε λεκάνες, θα 
είναι πολυπροπυλένιου, διατομής Φ50, υψηλής 
αντοχής σε οξέα και θερμοκρασίες. Τα κανάλια 
που διέρχονται τα δίκτυα σωληνώσεων νερού να 
είναι εύκολα επισκέψιμα. 
Ζ. Ηλεκτρικές παροχές  
Πάνω από την επιφάνεια εργασίας επί της 
υπερυψωμένης κατασκευής ή στην πλάτη του 
πάγκου θα τοποθετηθεί ηλεκτρικό κανάλι σε όλο 
το μήκος ή τμηματικά με πλάτος τουλάχιστον 10 
εκ.. 
Το κανάλι θα είναι κατασκευής αναγνωρισμένης 
εταιρείας που διαθέτει πιστοποιητικό ποιότητας.  
Το κανάλι θα πρέπει να είναι αντοχής σε χημικό 
περιβάλλον και να πληροί τις προδιαγραφές ΕΝ 
50085, ΕΝ60529 για μη μεταλλικά εξαρτήματα 
ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, καθώς και να 
φέρει CE (σήμανση πιστότητας). Κάθε πλήρης 
πάγκος (που αποτελείται από μία ή περισσότερες 
θέσεις εργασίας) θα φέρει κεντρικό πίνακα 
ελέγχου που θα περιλαμβάνει:   

 ασφαλειοδιακόπτη αυτόματο για κάθε 
θέση εργασίας 

 αντιηλεκτροπληξιακό και διακόπτη 
έκτακτου κινδύνου 

 πρίζες τύπου σούκου, στεγανού τύπου 
ΙΡ-45 με καπάκι ασφαλείας, 220V/16A. 

Οι ρευματολήπτες (πρίζες) θα είναι τύπου 
Schuko, με καπάκι ασφαλείας. Θα διαθέτουν CE, 
και θα είναι ΙΡ-45.  
Οι ρευματολήπτες θα είναι τοποθετημένοι: α) 
κάτω από το πρώτο ράφι, β) σε πλάτη ύψους 28 
cm από μελαμίνη όταν ο πάγκος δεν έχει 
υπερυψωμένη κατασκευή.   
Σε κάθε πλευρά πάγκου εργασίας θα υπάρχει 
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πίνακας ελέγχου και button ασφαλείας ανά θέση 
εργασίας.  
Όλα τα υλικά ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων 
που θα χρησιμοποιηθούν, θα πρέπει να πληρούν 
τις προδιαγραφές ασφαλείας, σύμφωνα με την 
ευρωπαϊκή νομοθεσία και να φέρουν CE. 
Ο αριθμός των ηλεκτρικών παροχών θα είναι 
τουλάχιστον όσες καθορίζονται στη γενική 
περιγραφή κάθε πάγκου στις ενότητες Α1 και Α2. 
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Ερμάρια / συρταριέρες εργαστηριακών πάγκων 
(κωδ. 9) 
Όλα τα ερμάρια – συρταριέρες που θα 
χρησιμοποιηθούν στους εργαστηριακούς 
πάγκους θα αποτελούνται από ένα (1) συρτάρι 
και ένα (1) ερμάριο με πόρτα. Μέσα σε κάθε 
ερμάριο θα υπάρχει ένα ράφι.  
Οι διαστάσεις κάθε ερμαρίου/συρταριέρας θα 
είναι τουλάχιστον 60 x 50 x 70 (μήκος x πλάτος x 
ύψος). Οι διαστάσεις των ερμαρίων/συρταριερών 
της εργαστηριακής αίθουσας 1 θα είναι 45 x 60 x 
70 (όψη 45 cm). 
Όλα τα ερμάρια/συρταριέρες των εργαστηριακών 
πάγκων θα είναι κατασκευασμένα από 
μοριοσανίδα 18mm με αμφίπλευρη επένδυση 
μελαμίνης, αναγνωρισμένης εταιρείας η οποία θα 
διαθέτει πιστοποιητικό ποιότητας.  
Οι πόρτες των ερμαρίων θα είναι 
κατασκευασμένες από ίδια με το κάσωμα 
μοριοσανίδα 18 mm,, με αμφίπλευρη επένδυσης 
μελαμίνης  το εμφανές σόκορο της οποίας θα 
είναι καλυμμένο με ταινία P.V.C. 3mm. 
Τα ερμάρια/συρταριέρες θα είναι τροχήλατα και 
θα φέρουν τέσσερις τροχούς έκαστο.  
Τα κουτιά των ερμαρίων/συρταριέρων θα έχουν 
ειδικούς συνδέσμους (φυράμια) για την 
ευκολότερης συναρμολόγηση και 
αποσυναρμολόγησή τους, και για την ταχύτερη 
αντικατάσταση τους σε περίπτωση βλάβης.  
Εσωτερικά τα κουτιά θα είναι τρυπημένα με το 
σύστημα 32, ώστε η τοποθέτηση των ραφιών να 
μπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε επιθυμητό ύψος. 
Τα σόκορα των κουτιών θα είναι καλυμμένα με 
θερμοκολλητική ταινία P.V.C. 0.4mm. Τα σόκορα 
των πορτόφυλλων και οι προσόψεις των 
συρταριών θα είναι καλυμμένα με ταινία P.V.C. 
2mm για προστασία από χτυπήματα και τα 
χημικά.  
Όλα τα ράφια θα είναι κατασκευασμένα από 
αμφίπλευρη μελαμίνη 18mm, το εμφανές σόκορο 
της οποίας θα είναι καλυμμένο με ταινία P.V.C. 
2mm. Το καπάκι της συρταριέρας θα πρέπει να 
είναι κατασκευασμένο από μοριοσανίδα 
επενδυμένη με μελαμίνη ή laminate. 
Οι μετώπες των συρταριών θα είναι επίσης από 
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μοριοσανίδα 18 mm επενδυμένη με μελαμίνη με 
τα ίδια χαρακτηριστικά με το κάσωμα. Τα σόκορα 
από τις μετώπες θα είναι καλυμμένα με ταινία 
P.V.C. 2mm. 
Η πλάτη των ερμαρίων θα είναι από αμφίπλευρη 
μελαμίνη 8mm και θα θηλυκώνει σε κινισιά 
βάθους 10mm. 
Τα συρτάρια θα είναι κατασκευασμένα από την 
ίδια μελαμίνη 18mm και ο πάτος τους θα είναι 
από μελαμίνη 8mm η οποία θα θηλυκώνει σε 
κινισιές βάθους 10mm.  
Οι οδηγοί των συρταριών θα είναι μεταλλικοί με 
πλαστικά ροδάκια και φρένο και θα μπορούν να 
οδηγήσουν το συρτάρι να εξέλθει του ερμαρίου 
στο 100% του βάθους του με ασφάλεια. Οι 
μηχανισμοί των συρταριών θα είναι αθόρυβοι. 
Οι χειρολαβές θα είναι μεταλλικές σχήματος “Π” 
χρωμίου ή βαμμένες ηλεκτροστατικά.  
Οι μεντεσέδες θα είναι χωνευτοί επιχρωμιωμένοι 
90ο ή 180ο κουμπωτοί, και θα είναι αθόρυβοι.  
Όλα τα ερμάρια/συρταριέρες θα φέρουν 
κλειδαριά ασφαλείας. Το κλειδί τους θα είναι 
σπαστό για να εξέχει όσο το δυνατόν λιγότερο 
του ερμαρίου. Η κλειδαριά θα μπορεί να 
αντικατασταθεί από την εξωτερική πλευρά του 
ερμαρίου. 
Όλες οι βίδες που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι 
γαλβανισμένες (επιχρωμιωμένες).  

21 

Πάγκος έδρασης για απαγωγούς απορρόφησης 
δύσοσμων αερίων (κωδ. 10) 
Σε κάθε μία από τις εργαστηριακές αίθουσες 2,3 
και 4 θα υπάρχουν δύο (2) πάγκοι έδρασης 
απαγωγών απορρόφησης δύσοσμων αερίων. 
Η μία απαγωγός θα είναι διαστάσεων 200x70x90 
cm (μήκος x πλάτος x ύψος) (κωδ. 10.1). 
Η δεύτερη απαγωγός θα είναι διαστάσεων 
100x70x90 cm (κωδ. 10.2). 
Στην εργαστηριακή αίθουσα του υπογείου θα 
υπάρχει ένας πάγκος έδρασης απαγωγού, 
διαστάσεων 200x70x90 cm (μήκος x πλάτος x 
ύψος) (κωδ. 10.1). 
Και οι δύο τύποι πάγκων απαγωγών θα είναι 
κατασκευασμένοι με τις ακόλουθες 
προδιαγραφές. 
Ο πάγκος έδρασης θα έχει σαν βασικό στήριγμα 
μεταλλικό πλαίσιο, περιμετρικά του οποίου, θα 
τοποθετηθούν οι πλευρές και τα ανάλογα 
εξαρτήματα. 
Το μεταλλικό πλαίσιο θα είναι κατασκευασμένο 
από επιλεγμένες δοκούς χάλυβα αφανούς ραφής 
διαστάσεων 60x30x2 mm και 30x30x2 mm και θα 
αποτελούνται από κάθετα πλαίσια ειδικού 
σχεδιασμού καθώς και από οριζόντιες δοκούς 
συνδέσεως. Θα συναρμολογηθούν μεταξύ τους 
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με ειδικούς συνδέσμους ασφαλείας. 
Τα πλαίσια και οι δοκοί θα βαφούν με 
ηλεκτροστατική βαφή φούρνου σε θερμοκρασία 
2400C, αφού υποστούν επεξεργασίες 
απολάδωσης, αποσκωρίασης και φωσφάτωσης. 
Η βαφή φούρνου θα πρέπει να έχει εξαιρετική 
πρόσφυση στα μεταλλικά μέρη και να αντέχει στα 
οξέα, διαλύτες, τριβές σύμφωνα και με τις 
ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές. 
Ειδικότερα:  
Ο πάγκος έδρασης της απαγωγού θα είναι 
κατασκευασμένος από:  

 το μεταλλικό πλαίσιο στήριξης 

 την επιφάνεια έδρασης 

 το ερμάριο 
Επί του πάγκου θα υπάρχει η επιφάνεια εργασίας 
η οποία θα είναι κατασκευασμένη από 
stoneware, ήτοι ενιαίες κεραμικές πλάκες 
προκατασκευασμένες με αυστηρές 
προδιαγραφές σε συνθήκες υψηλών 
θερμοκρασιών και πίεσης, με υψηλή αντοχή σε 
μηχανικές και χημικές καταπονήσεις και μεγάλη 
αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες (πυρίμαχες και 
άκαυστες). Η επιφάνεια θα είναι λεία, με στρώμα 
υαλού, μηδενική απορροφητικότητα σε νερό και 
χημικά αδρανής. Στους ενδιάμεσους αρμούς που 
θα δημιουργηθούν μεταξύ των επιφανειών, θα 
τοποθετηθεί σιλικόνη μεγάλης αντοχής στα 
χημικά. Το stoneware θα έχει πάχος 37/30mm 
(εξωτερικά πλαίσια/επιφάνεια εργασίας). 
Περιμετρικά θα φέρει υπερυψωμένο χείλος για 
την κατακράτηση υγρών.  
Η επιφάνεια εργασίας θα φέρει δύο λεκανάκια 
εργαστηριακού τύπου, κατασκευασμένα από το 
ίδιο υλικό. 
Κάτω από τον πάγκο θα υπάρχει ερμάριο, το 
οποίο θα είναι κατασκευασμένο από φύλλα 
μελαμίνης πάχους 18 mm. Τα πορτόφυλλα θα 
έχουν χερούλι από PVC ή οξύμαχο υλικό, 
εργονομικά σχεδιασμένο για εργαστηριακή 
χρήση. Μέσα στο ερμάριο, θα υπάρχει ειδικός 
μηχανισμός για εξαέρωση του ντουλαπιού. 
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 Κάθισμα εργαστηρίου (κωδ. 11) 
Τα καθίσματα εργαστηρίου θα είναι τροχήλατα, 
περιστρεφόμενα, με πλάτη, με μηχανισμό 
ρύθμισης του ύψους της έδρας και της πλάτης 
και υποπόδιο - στεφάνη. Τα καθίσματα θα είναι 
αμεταχείριστα, εργονομικού σχεδιασμού, 
ανθεκτικής κατασκευής, ιδιαίτερα επιμελημένου 
φινιρίσματος και θα έχουν διαστάσεις έδρας 42-
45 cm και ύψος έδρας 60-70 cm.  
 
Η βάση του καθίσματος θα είναι πεντακτινωτή, 
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αποτελούμενη από πέντε οριζόντιες ισομήκεις 
ακτίνες αντοχής σε βάρος 500 kg, ώστε να 
εξασφαλίζεται πλήρως η σταθερότητα του 
σκαμπό, σχηματίζοντας μεταξύ τους ίσες γωνίες, 
κατασκευασμένη από αλουμίνιο. Στα άκρα των 
ακτίνων θα υπάρχουν ειδικές υποδοχές για την 
τοποθέτηση των τροχών κύλισης.  
Η πεντακτινωτή βάση θα στηρίζεται σε δίδυμους 
κουμπωτούς, αθόρυβους τροχούς ασφαλείας, 
κατασκευασμένους από πολυαμίδιο, αντοχής σε 
βάρος  τουλάχιστον 100 κιλά/τροχό. Οι τροχοί 
κύλισης θα είναι τοποθετημένοι στην ειδική 
υποδοχή που θα υπάρχει στα άκρα των ακτινών 
του πεντακτινωτού. Σε περίπτωση ολικής 
θραύσης ενός τροχού το κάθισμα δεν θα 
ανατρέπεται. 
Η έδρα του σκαμπό θα είναι στρογγυλή, 
ανατομικά σχεδιασμένη, κατασκευασμένη είτε 
(α) εσωτερικά από καμπυλωμένο κόντρα πλακέ 
επενδεδυμένο με αφρώδη πολυουρεθάνη 
πάχους τουλάχιστον 3 cm, και εξωτερικά από 
βραδυφλεγές ύφασμα ή ανθεκτική βραδυφλεγή 
δερματίνη. είτε (β) από συμπαγή πολυουρεθάνη  
Η πλάτη θα έχει τη δυνατότητα κίνησης προς τα 
πίσω και θα ρυθμίζεται καθ’ ύψος και θα είναι 
κατασκευασμένη από το ίδιο υλικό με την έδρα. 
Το υποπόδιο – στεφάνη θα είναι μεταλλική 
κυκλική στεφάνη διαμέτρου 45-48 εκ., ιδιαίτερα 
ανθεκτικής κατασκευής. 
Ο μηχανισμός ρύθμισης του ύψους της έδρας θα 
αποτελείται από αμορτισέρ διαδρομής έως 70 εκ. 
περίπου. Όλος ο μηχανισμός θα καλύπτεται από 
πλαστικό κέλυφος.  
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Γραφείο έδρας καθηγητή  
(Προδιαγραφές όμοιες του κωδ. 3) 
Γραφείο διαστάσεων 160 χ 80 χ 72-74 εκ. 

(μήκος χ πλάτος χ ύψος). Η επιφάνεια θα είναι 
από μοριοσανίδα πάχους τουλάχιστον 25mm και 
αμφίπλευρα επενδυμένη με μελαμίνη ή laminate. 
Τα πλαϊνά και η μετώπη του γραφείου θα είναι 
κατασκευασμένα από το ίδιο υλικό και με τον 
ίδιο τρόπο με την επιφάνεια του γραφείου και θα 
φέρουν αμφίπλευρη επένδυση μελαμίνης ή 
laminate. Όλες οι μοριοσανίδες θα είναι 
κατηγορίας Ε1. Στα περιθώρια των μοριοσανίδων 
θα συγκολληθεί ταινία πάχους τουλάχιστον 2mm 
από ABS ή PP.  
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Συρταριέρα έδρας καθηγητή  
(Προδιαγραφές όμοιες με κωδ. 4) 
Οι διαστάσεις της συρταριέρας θα είναι 

τουλάχιστον 40 x 50 x 55 (μήκος x πλάτος x 
ύψος). Η συρταριέρα θα διαθέτει κάσωμα από 
μοριοσανίδα (κατηγορίας Ε1) αμφίπλευρα 
επενδυμένη με μελαμίνη και πάχους τουλάχιστον 
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18mm. Το κάσωμα θα φέρει  τέσσερα τροχούς 
κύλισης από πολυαμίδιο. 

Η συρταριέρα θα διαθέτει τρία συρτάρια με μία 
μολυβοθήκη.  

Οι μετώπες των συρταριών θα είναι επίσης από 
μοριοσανίδα επενδυμένη με μελαμίνη με τα ίδια 
χαρακτηριστικά με το κάσωμα.  

Κάθε συρτάρι θα πρέπει να κλειδώνει. Το 
καπάκι της συρταριέρας θα πρέπει να είναι 
κατασκευασμένο από μοριοσανίδα επενδυμένη 
με μελαμίνη ή laminate.  

Τα σόκορα της μετώπης των συρταριών και του 
καπακιού της συρταριέρας θα είναι καλυμμένα 
με συγκολλημένη ταινία περιθωρίου από ABS ή 
PP πάχους 2mm.  

Οι οδηγοί των συρταριών θα είναι μεταλλικοί 
με πλαστικά ροδάκια και φρένο και θα μπορούν 
να οδηγήσουν το συρτάρι να εξέλθει του 
ερμαρίου στο 100% του βάθους του με 
ασφάλεια. Οι μηχανισμοί των συρταριών θα είναι 
αθόρυβοι. 

25 

 Κάθισμα γραφείου τροχήλατο με μπράτσα  
(Προδιαγραφές όμοιες με κωδ. 5) 
Το κάθισμα γραφείου θα είναι τροχήλατο, 

περιστρεφόμενο, με ρύθμιση του ύψους της 
έδρας με έμβολο αέρος, της πλάτης και με 
μηχανισμό ανάκλησης. Η βάση του καθίσματος 
θα είναι πεντακτινωτή, κατασκευασμένη από 
αλουμίνιο και θα φέρει δίδυμους τροχούς 
πολυαμιδίου. Η έδρα και η πλάτη θα είναι 
ανατομικά σχεδιασμένες και αποτελούμενες στο 
εσωτερικό τους από καμπυλωμένο κόντρα πλακέ 
επενδυμένο με αφρώδη πολυουρεθάνη πάχους 
τουλάχιστον 3cm και εξωτερικά από ύφασμα 
βραδυφλεγές. Το κάθισμα θα φέρει πλαϊνά 
μπράτσα. Το κάθισμα θα πρέπει να τηρεί τις 
προδιαγραφές "EN 1335 - 1, 2, 3. Office furniture. 
Office work chair" 

ΝΑΙ 

  

26 

 Κρεμάστρα με διπλά άγκιστρα  
(Προδιαγραφές όμοιες με κωδ. 6) 
Η κρεμάστρα θα είναι από MDF 16mm με 

καπλαμά και θα φέρει 10 διπλά μεταλλικά 
άγκιστρα. 

ΝΑΙ 

  

27 

Καλαθάκι αχρήστων   
(Προδιαγραφές όμοιες με κωδ. 7) 
Καλαθάκι αχρήστων διαστάσεων τουλάχιστον 

25 χ 30cm, μεταλλικό.  

ΝΑΙ 

  

 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ    

28 

 Γραφείο γραμματείας  
(Προδιαγραφές όμοιες του κωδ. 3) 
Γραφείο διαστάσεων 160 χ 80 χ 72-74 εκ. 

(μήκος χ πλάτος χ ύψος). Η επιφάνεια θα είναι 
από μοριοσανίδα πάχους τουλάχιστον 25mm και 

ΝΑΙ 
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αμφίπλευρα επενδυμένη με μελαμίνη ή laminate. 
Τα πλαϊνά και η μετώπη του γραφείου θα είναι 
κατασκευασμένα από την ίδια μοριοσανίδα και 
την ίδια κατασκευή με την επιφάνεια του 
γραφείου. Όλες οι μοριοσανίδες θα είναι 
κατηγορίας Ε1. Στα περιθώρια των μοριοσανίδων 
θα συγκολληθεί ταινία πάχους τουλάχιστον 2mm 
από ABS ή PP.  

29 

Βοηθητικό γραφείο γραμματείας (κωδ. 12) 
Βοηθητικό γραφείο διαστάσεων 80 χ 60 χ 72-

74εκ (μήκος x πλάτος x ύψος). Η επιφάνεια θα 
είναι από μοριοσανίδα πάχους τουλάχιστον 
25mm και αμφίπλευρα επενδυμένη με μελαμίνη 
ή laminate. Τα πλαϊνά και η μετώπη του 
γραφείου θα είναι κατασκευασμένα από την ίδια 
μοριοσανίδα και την ίδια κατασκευή με την 
επιφάνεια του γραφείου. Όλες οι μοριοσανίδες 
θα είναι κατηγορίας Ε1. Στα περιθώρια των 
μοριοσανίδων θα συγκολληθεί ταινία πάχους 
τουλάχιστον 2mm από ABS ή PP.  

ΝΑΙ 

  

30 

Συρταριέρα τροχήλατη  
(Προδιαγραφές όμοιες του κωδ. 4) 
Οι διαστάσεις της συρταριέρας θα είναι 

τουλάχιστον 40 χ 50 χ 55 (μήκος χ πλάτος χ 
ύψος). Η συρταριέρα θα διαθέτει κάσωμα από 
μοριοσανίδα (κατηγορίας Ε1) αμφίπλευρα 
επενδυμένη με μελαμίνη και πάχους τουλάχιστον 
18mm. Οι μετώπες των συρταριών θα είναι 
επίσης από μοριοσανίδα επενδυμένη με 
μελαμίνη με τα ίδια χαρακτηριστικά με το 
κάσωμα. Κάθε συρτάρι θα πρέπει να κλειδώνει. 
Το καπάκι της συρταριέρας θα πρέπει να είναι 
κατασκευασμένο από μοριοσανίδα επενδυμένη 
με μελαμίνη ή laminate. Η συρταριέρα θα 
διαθέτει τέσσερα ροδάκια και τρία συρτάρια με 
μία μολυβοθήκη. Οι μηχανισμοί των συρταριών 
θα είναι μεταλλικοί και αθόρυβοι. 

ΝΑΙ 

  

31 

 Βιβλιοθήκη κλειστή (κωδ. 13)   
Η βιβλιοθήκη θα έχει διαστάσεις τουλάχιστον 

78 χ 40 χ 200εκ (πλάτος χ βάθος χ ύψος) και θα 
είναι κατασκευασμένη από μοριοσανίδα πάχους 
τουλάχιστον 18mm, κατηγορίας Ε1 και 
επενδυμένη αμφίπλευρα με μελαμίνη. Τα πλαϊνά 
της βιβλιοθήκης θα φέρουν εσωτερικά 
διατρήσεις για τη μετακίνηση των ραφιών. Τα 
ράφια θα είναι από μοριοσανίδα επενδυμένη 
αμφίπλευρα με μελαμίνη πάχους τουλάχιστον 
22mm. Η βιβλιοθήκη θα φέρει στο κάτω μέρος 
πόρτες κατασκευασμένες από μοριοσανίδα 
επενδυμένη με μελαμίνη συνολικού πάχους 
18mm. Στο άνω μέρος η βιβλιοθήκη θα φέρει 
πόρτες από κρύσταλλο. Όλες οι ταινίες 
περιθωρίου θα είναι πάχους 2mm από ABS ή PP. 
Η βιβλιοθήκη θα αποτελείται από τουλάχιστον 

ΝΑΙ 
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από 4 ράφια, από τα οποία τα δύο τουλάχιστον 
δε θα είναι σταθερά  

32 

Κάθισμα γραφείου τροχήλατο με μπράτσα. 
(Προδιαγραφές όμοιες του κωδ. 5) 
Το κάθισμα γραφείου θα είναι τροχήλατο, 

περιστρεφόμενο, με ρύθμιση του ύψους της 
έδρας με έμβολο αέρος, της πλάτης και με 
μηχανισμό ανάκλησης. Η βάση του καθίσματος 
θα είναι πεντακτινωτή, κατασκευασμένη από 
αλουμίνιο και θα φέρει δίδυμους τροχούς 
πολυαμιδίου. Η έδρα και η πλάτη θα είναι 
ανατομικά σχεδιασμένες και αποτελούμενες στο 
εσωτερικό τους από καμπυλωμένο κόντρα πλακέ 
επενδυμένο με αφρώδη πολυουρεθάνη πάχους 
τουλάχιστον 3cm και εξωτερικά από ύφασμα 
βραδυφλεγές. Το κάθισμα θα φέρει πλαϊνά 
μπράτσα. Το κάθισμα θα πρέπει να τηρεί τις 
προδιαγραφές "EN 1335 - 1, 2, 3. Office furniture. 
Office work chair".  

ΝΑΙ 

  

33 

 Κάθισμα αναμονής - συνεργασίας με μπράτσα 
(κωδ. 14) 

Το κάθισμα αναμονής - συνεργασίας θα φέρει 
μεταλλικό σκελετό από σωλήνα σχήματος 'S' 
βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή και διαμέτρου 
τουλάχιστον 22mm. Η βάση του καθίσματος θα 
φέρει αντιολισθητικά πέλματα.  Η έδρα και η 
πλάτη θα είναι ανατομικά σχεδιασμένες και 
αποτελούμενες στο εσωτερικό τους από 
καμπυλωμένο κόντρα πλακέ επενδυμένο από 
αφρώδη πολυουρεθάνη και εξωτερικά από 
ύφασμα. Η πολυθρόνα θα φέρει πλαϊνά 
μπράτσα. Το κάθισμα θα πρέπει να τηρεί τις 
προδιαγραφές "EN 13761 Office furniture. 
Visitors chairs". 

ΝΑΙ 

  

34 

Τραπεζάκι σαλονιού (κωδ. 15) 
Το τραπεζάκι σαλονιού θα έχει διαστάσεις 

τουλάχιστον 60 χ 60 χ 40εκ (μήκος χ πλάτος χ 
ύψος) και θα φέρει επιφάνεια από μοριοσανίδα 
επενδυμένη με μελαμίνη ή laminate πάχους 
τουλάχιστον 22mm. Όλες οι ταινίες περιθωρίου 
θα είναι πάχους 2mm από ABS ή PP. Η επιφάνεια 
του τραπεζιού θα στηρίζεται είτε σε πλαϊνά από 
μοριοσανίδα επενδυμένη με μελαμίνη είτε σε 
μεταλλικό σκελετό βαμμένο με ηλεκτροστατική 
βαφή.  

ΝΑΙ 

  

35 

Καλόγηρος ρούχων (κωδ. 16) 
Καλόγηρος ρούχων με μεταλλικό σκελετό 

επιχρωμιωμένο και βάση διαμέτρου τουλάχιστον 
50cm. Δυνατότητα κρεμάσματος τουλάχιστον 
τεσσάρων ρούχων, και δυνατότητα τοποθέτησης 
ομπρέλας. 

ΝΑΙ 
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36 
Καλαθάκι αχρήστων (κωδ. 17) 

Καλαθάκι αχρήστων διαστάσεων τουλάχιστον 
25 χ 30cm, μεταλλικό.  

ΝΑΙ 
  

 ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΣΚΕΨΕΩΝ    

37 

Τραπέζι συσκέψεων (κωδ. 18) 
Το τραπέζι συσκέψεων θα διαθέτει επιφάνεια 

από μοριοσανίδα κατηγορίας Ε1 επενδυμένη με 
φιλμ μελαμίνης ή laminate συνολικού πάχους 
τουλάχιστον 25mm με ταινίες περιθωρίου από 
ABS ή PP πάχους 2mm. Η επιφάνεια του 
τραπεζιού θα στηρίζεται σε μεταλλικό σκελετό 
ηλεκτροστατικά βαμμένο. Τα πόδια του 
μεταλλικού σκελετού θα καταλήγουν σε πλαστικό 
πέλμα. Οι διαστάσεις του τραπεζιού θα είναι 
τουλάχιστον 140 χ 70 χ 72-74 cm (μήκος χ πλάτος 
χ ύψος). 

ΝΑΙ 

  

38 

Κάθισμα συσκέψεων  
Όπως το κάθισμα αναμονής – κωδ. 14. 

Κάθισμα αναμονής - συνεργασίας με μπράτσα 
(κωδ. 14) 
Το κάθισμα αναμονής - συνεργασίας θα φέρει 
μεταλλικό σκελετό από σωλήνα σχήματος 'S' 
βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή και 
διαμέτρου τουλάχιστον 22mm. Η βάση του 
καθίσματος θα φέρει αντιολισθητικά πέλματα.  
Η έδρα και η πλάτη θα είναι ανατομικά 
σχεδιασμένες και αποτελούμενες στο εσωτερικό 
τους από καμπυλωμένο κόντρα πλακέ 
επενδυμένο από αφρώδη πολυουρεθάνη και 
εξωτερικά από ύφασμα. Η πολυθρόνα θα φέρει 
πλαϊνά μπράτσα. Το κάθισμα θα πρέπει να 
τηρεί τις προδιαγραφές "EN 13761 Office 
furniture. Visitors chairs". 

ΝΑΙ 

  

39 

Ερμάριο (κωδ. 19) 
Το ερμάριο θα διαθέτει κλειστές πόρτες και θα 

είναι κατασκευασμένο από μοριοσανίδα 
κατηγορίας Ε1 επενδυμένη με φιλμ μελαμίνης 
συνολικού πάχους τουλάχιστον 22mm με ταινίες 
περιθωρίου από ABS ή PP πάχους 2mm.  
Οι διαστάσεις του ερμαρίου θα είναι τουλάχιστον 
80 χ 42 χ 80-82cm (μήκος χ πλάτος χ ύψος). 

ΝΑΙ 

  

40 

 Γραφείο  
Γραφείο διαστάσεων 160 χ 80 χ 72-74 εκ. (μήκος 
χ πλάτος χ ύψος). Η επιφάνεια θα είναι από 
μοριοσανίδα πάχους τουλάχιστον 25mm και 
αμφίπλευρα επενδυμένη με μελαμίνη ή 
laminate. Τα πλαϊνά και η μετώπη του γραφείου 
θα είναι κατασκευασμένα από το ίδιο υλικό και 
με τον ίδιο τρόπο με την επιφάνεια του 
γραφείου και θα φέρουν αμφίπλευρη επένδυση 
μελαμίνης ή laminate. Όλες οι μοριοσανίδες θα 
είναι κατηγορίας Ε1. Στα περιθώρια των 
μοριοσανίδων θα συγκολληθεί ταινία πάχους 

ΝΑΙ 
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τουλάχιστον 2mm από ABS ή PP.  

41 

 Συρταριέρα τροχήλατη  
Οι διαστάσεις της συρταριέρας θα είναι 
τουλάχιστον 40 χ 50 χ 55 (μήκος χ πλάτος χ 
ύψος). Η συρταριέρα θα διαθέτει κάσωμα από 
μοριοσανίδα (κατηγορίας Ε1) αμφίπλευρα 
επενδυμένη με μελαμίνη και πάχους 
τουλάχιστον 18mm. Οι μετώπες των συρταριών 
θα είναι επίσης από μοριοσανίδα επενδυμένη 
με μελαμίνη με τα ίδια χαρακτηριστικά με το 
κάσωμα. Κάθε συρτάρι θα πρέπει να κλειδώνει. 
Το καπάκι της συρταριέρας θα πρέπει να είναι 
κατασκευασμένο από μοριοσανίδα επενδυμένη 
με μελαμίνη ή laminate. Η συρταριέρα θα 
διαθέτει τέσσερα ροδάκια και τρία συρτάρια με 
μία μολυβοθήκη. Οι μηχανισμοί των συρταριών 
θα είναι μεταλλικοί και αθόρυβοι. 

ΝΑΙ 

  

42 

Κάθισμα γραφείου τροχήλατο με μπράτσα 
Όπως το τροχήλατο κάθισμα με μπράτσα – κωδ. 

5. 
Το κάθισμα γραφείου θα είναι τροχήλατο, 
περιστρεφόμενο, με ρύθμιση του ύψους της 
έδρας με έμβολο αέρος, της πλάτης και με 
μηχανισμό ανάκλησης. Η βάση του καθίσματος 
θα είναι πεντακτινωτή, κατασκευασμένη από 
αλουμίνιο και θα φέρει δίδυμους τροχούς 
πολυαμιδίου. Η έδρα και η πλάτη θα είναι 
ανατομικά σχεδιασμένες και αποτελούμενες στο 
εσωτερικό τους από καμπυλωμένο κόντρα 
πλακέ επενδυμένο με αφρώδη πολυουρεθάνη 
πάχους τουλάχιστον 3cm και εξωτερικά από 
ύφασμα βραδυφλεγές. Το κάθισμα θα φέρει 
πλαϊνά μπράτσα. Το κάθισμα θα πρέπει να 
τηρεί τις προδιαγραφές "EN 1335 - 1, 2, 3. Office 
furniture. Office work chair". 

ΝΑΙ 

  

43 

Καλόγηρος ρούχων 
Όπως ο καλόγηρος ρούχων - κωδ. 16. 

Καλόγηρος ρούχων με μεταλλικό σκελετό 
επιχρωμιωμένο και βάση διαμέτρου 
τουλάχιστον 50cm. Δυνατότητα κρεμάσματος 
τουλάχιστον τεσσάρων ρούχων, και δυνατότητα 
τοποθέτησης ομπρέλας. 

ΝΑΙ 

  

44 

Καλαθάκι αχρήστων  
Όπως το καλαθάκι αχρήστων - κωδ. 6. 
Καλαθάκι αχρήστων διαστάσεων τουλάχιστον 
25 χ 30cm, μεταλλικό. 

ΝΑΙ 

  

 ΓΡΑΦΕΙΑ    
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45 

Γραφείο 
(Προδιαγραφές όμοιες του κωδ. 3) 

Γραφείο διαστάσεων 160 χ 80 χ 72-74 εκ. (μήκος χ 
πλάτος χ ύψος). Η επιφάνεια θα είναι από 
μοριοσανίδα πάχους τουλάχιστον 25mm και 
αμφίπλευρα επενδυμένη με μελαμίνη ή laminate. 
Τα πλαϊνά και η μετώπη του γραφείου θα είναι 
κατασκευασμένα από την ίδια μοριοσανίδα και 
την ίδια κατασκευή με την επιφάνεια του 
γραφείου. Όλες οι μοριοσανίδες θα είναι 
κατηγορίας Ε1. Στα περιθώρια των μοριοσανίδων 
θα συγκολληθεί ταινία πάχους τουλάχιστον 2mm 
από ABS ή PP. 

ΝΑΙ 

  

46 

Βοηθητικό γραφείο 
(Προδιαγραφές όμοιες του κωδ. 12) 

Βοηθητικό γραφείο διαστάσεων 80 χ 60 χ 72-74εκ 
(μήκος x πλάτος x ύψος). Η επιφάνεια θα είναι 
από μοριοσανίδα πάχους τουλάχιστον 25mm και 
αμφίπλευρα επενδυμένη με μελαμίνη ή laminate. 
Τα πλαϊνά και η μετώπη του γραφείου θα είναι 
κατασκευασμένα από την ίδια μοριοσανίδα και 
την ίδια κατασκευή με την επιφάνεια του 
γραφείου. Όλες οι μοριοσανίδες θα είναι 
κατηγορίας Ε1. Στα περιθώρια των μοριοσανίδων 
θα συγκολληθεί ταινία πάχους τουλάχιστον 2mm 
από ABS ή PP. 

ΝΑΙ 

  

47 

Συρταριέρα τροχήλατη 
(Προδιαγραφές όμοιες του κωδ. 4) 

Οι διαστάσεις της συρταριέρας θα είναι 
τουλάχιστον 40 χ 50 χ 55 (μήκος χ πλάτος χ 
ύψος). Η συρταριέρα θα διαθέτει κάσωμα από 
μοριοσανίδα (κατηγορίας Ε1) αμφίπλευρα 
επενδυμένη με μελαμίνη και πάχους 
τουλάχιστον 18mm. Οι μετώπες των συρταριών 
θα είναι επίσης από μοριοσανίδα επενδυμένη 
με μελαμίνη με τα ίδια χαρακτηριστικά με το 
κάσωμα. Κάθε συρτάρι θα πρέπει να κλειδώνει. 
Το καπάκι της συρταριέρας θα πρέπει να είναι 
κατασκευασμένο από μοριοσανίδα επενδυμένη 
με μελαμίνη ή laminate. Η συρταριέρα θα 
διαθέτει τέσσερα ροδάκια και τρία συρτάρια με 
μία μολυβοθήκη. Οι μηχανισμοί των συρταριών 
θα είναι μεταλλικοί και αθόρυβοι. 

ΝΑΙ 

  

48 

 Βιβλιοθήκη κλειστή 
(Προδιαγραφές όμοιες του κωδ. 13) 

Η βιβλιοθήκη θα έχει διαστάσεις τουλάχιστον 78 
χ 40 χ 200εκ (πλάτος χ βάθος χ ύψος) και θα 
είναι κατασκευασμένη από μοριοσανίδα 
πάχους τουλάχιστον 18mm, κατηγορίας Ε1 και 
επενδυμένη αμφίπλευρα με μελαμίνη. Τα 
πλαϊνά της βιβλιοθήκης θα φέρουν εσωτερικά 
διατρήσεις για τη μετακίνηση των ραφιών. Τα 
ράφια θα είναι από μοριοσανίδα επενδυμένη 
αμφίπλευρα με μελαμίνη πάχους τουλάχιστον 

ΝΑΙ 
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22mm. Η βιβλιοθήκη θα φέρει στο κάτω μέρος 
πόρτες κατασκευασμένες από μοριοσανίδα 
επενδυμένη με μελαμίνη συνολικού πάχους 
18mm. Στο άνω μέρος η βιβλιοθήκη θα φέρει 
πόρτες από κρύσταλλο. Όλες οι ταινίες 
περιθωρίου θα είναι πάχους 2mm από ABS ή 
PP. Η βιβλιοθήκη θα αποτελείται από 
τουλάχιστον από 4 ράφια, από τα οποία τα δύο 
τουλάχιστον δε θα είναι σταθερά 

49 

 Κάθισμα γραφείου τροχήλατο με μπράτσα 
(Προδιαγραφές όμοιες του κωδ. 5) 
Το κάθισμα γραφείου θα είναι τροχήλατο, 

περιστρεφόμενο, με ρύθμιση του ύψους της 
έδρας με έμβολο αέρος, της πλάτης και με 
μηχανισμό ανάκλησης. Η βάση του καθίσματος 
θα είναι πεντακτινωτή, κατασκευασμένη από 
αλουμίνιο και θα φέρει δίδυμους τροχούς 
πολυαμιδίου. Η έδρα και η πλάτη θα είναι 
ανατομικά σχεδιασμένες και αποτελούμενες στο 
εσωτερικό τους από καμπυλωμένο κόντρα πλακέ 
επενδυμένο με αφρώδη πολυουρεθάνη πάχους 
τουλάχιστον 3cm και εξωτερικά από ύφασμα 
βραδυφλεγές. Το κάθισμα θα φέρει πλαϊνά 
μπράτσα. Το κάθισμα θα πρέπει να τηρεί τις 
προδιαγραφές "EN 1335 - 1, 2, 3. Office furniture. 
Office work chair". 

ΝΑΙ 
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 Κάθισμα αναμονής - συνεργασίας με μπράτσα 
(Προδιαγραφές όμοιες του κωδ. 14). 

Το κάθισμα αναμονής - συνεργασίας θα φέρει 
μεταλλικό σκελετό από σωλήνα σχήματος 'S' 
βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή και 
διαμέτρου τουλάχιστον 22mm. Η βάση του 
καθίσματος θα φέρει αντιολισθητικά πέλματα.  
Η έδρα και η πλάτη θα είναι ανατομικά 
σχεδιασμένες και αποτελούμενες στο εσωτερικό 
τους από καμπυλωμένο κόντρα πλακέ 
επενδυμένο από αφρώδη πολυουρεθάνη και 
εξωτερικά από ύφασμα. Η πολυθρόνα θα φέρει 
πλαϊνά μπράτσα. Το κάθισμα θα πρέπει να 
τηρεί τις προδιαγραφές "EN 13761 Office 
furniture. Visitors chairs". 

ΝΑΙ 
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Τραπεζάκι σαλονιού  
(Προδιαγραφές όμοιες του κωδ. 15) 

Το τραπεζάκι σαλονιού θα έχει διαστάσεις 
τουλάχιστον 60 χ 60 χ 40εκ (μήκος χ πλάτος χ 
ύψος) και θα φέρει επιφάνεια από μοριοσανίδα 
επενδυμένη με μελαμίνη ή laminate πάχους 
τουλάχιστον 22mm. Όλες οι ταινίες περιθωρίου 
θα είναι πάχους 2mm από ABS ή PP. Η 
επιφάνεια του τραπεζιού θα στηρίζεται είτε σε 
πλαϊνά από μοριοσανίδα επενδυμένη με 
μελαμίνη είτε σε μεταλλικό σκελετό βαμμένο με 
ηλεκτροστατική βαφή. 

ΝΑΙ 
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 Καλόγηρος ρούχων 
(Προδιαγραφές όμοιες του κωδ. 16) 
Καλόγηρος ρούχων με μεταλλικό σκελετό 

επιχρωμιωμένο και βάση διαμέτρου τουλάχιστον 
50cm. Δυνατότητα κρεμάσματος τουλάχιστον 
τεσσάρων ρούχων, και δυνατότητα τοποθέτησης 
ομπρέλας. 

ΝΑΙ 

  

53 

Καλαθάκι αχρήστων 
Όπως το καλαθάκι αχρήστων - κωδ. 6. 
Καλαθάκι αχρήστων διαστάσεων τουλάχιστον 25 
χ 30cm, μεταλλικό. 

ΝΑΙ 

  

 ΔΙΑΔΡΟΜΟΙ-ΑΙΘΡΙΟ    
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 Καθιστικό χώρου (κωδ. 20) 
Το καθιστικό χώρου αποτελείται από ενιαία 

έδρα – πλάτη από διάτρητο χαλυβδοέλασμα 
πάχους τουλάχιστον 1,5mm, βαμμένου με 
ηλεκτροστατική βαφή και εργονομικά 
σχεδιασμένου. Η έδρα στηρίζεται σε μεταλλικό 
σκελετό ηλεκτροστατικά βαμμένο. Κάθε 
καθιστικό θα διαθέτει 3 συνεχόμενα καθίσματα 
με 2 μπράτσα τοποθετημένα στα άκρα του 
καθιστικού. Το πλάτος κάθε καθιστικού θα είναι 
τουλάχιστον 150cm.  

ΝΑΙ 
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 Τραπεζάκι διαδρόμου 
Όπως το τραπεζάκι σαλονιού - κωδ. 15. 

Το τραπεζάκι σαλονιού θα έχει διαστάσεις 
τουλάχιστον 60 χ 60 χ 40εκ (μήκος χ πλάτος χ 
ύψος) και θα φέρει επιφάνεια από μοριοσανίδα 
επενδυμένη με μελαμίνη ή laminate πάχους 
τουλάχιστον 22mm. Όλες οι ταινίες περιθωρίου 
θα είναι πάχους 2mm από ABS ή PP. Η επιφάνεια 
του τραπεζιού θα στηρίζεται είτε σε πλαϊνά από 
μοριοσανίδα επενδυμένη με μελαμίνη είτε σε 
μεταλλικό σκελετό βαμμένο με ηλεκτροστατική 
βαφή. 

ΝΑΙ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – Άλλες Δηλώσεις  

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8, 

παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

ΠΡΟΣ(1): 
Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:  
 

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας: 
 

Ημερομηνία γέννησης(2):  
 

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας: 
 

Οδός: 
 

Αριθ: 
 

ΤΚ: 
 

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  

Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 
(Ε-mail):  

 
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του 
Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 

Αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της διακήρυξης 

 

 

 

 

 (4) 
Ημερομηνία:      ../../20... 

 
Ο – Η Δηλών 

 
 
 
 

(Υπογραφή) 

 
 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως.  
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του 
άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει 
στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη 
μέχρι 10 ετών. 
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την 
δηλούσα.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς (Προσαρμοσμένο από την 
Αναθέτουσα Αρχή) 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ  « ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

 

Η οικονομική προσφορά του υποψηφίου αναδόχου πρέπει να υποβληθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα του 
παρακάτω πίνακα: 

α/α Είδος Προσφερόμενη τιμή 

1
1 

Προσφερόμενη τιμή για την προμήθεια και 
εγκατάσταση των υλικών και των ποσοτήτων τους 
όπως φαίνονται στους ΠΙΝΑΚΕΣ 1,2,3,4,5 και 6 του 
Παραρτήματος Ι της παρούσας διακήρυξης 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ   

ΦΠΑ   

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ    

 

 

 

Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει: 

Το συνολικό τίμημα σε Ευρώ ολογράφως και αριθμητικά   χωρίς ΦΠΑ. 

Το ποσοστό του ΦΠΑ επί τοις %. 

Στην προσφερόμενη τιμή συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως έξοδα του αναδόχου για την μεταφορά, 
εγκατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού και δεν αναγνωρίζεται κανένα άλλο κόστος που μπορεί να 
επιβαρύνει την προμήθεια. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών (Προσαρμοσμένο από την 
Αναθέτουσα Αρχή) 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
Ονομασία Τράπεζας…………………………………… 
Κατάστημα…………………………………………….. ημερομηνία έκδοσης………………………………….. 
EURO………………………………………………….. 
Προς: 
Τ.Ε.Ι ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
Δ/ΝΣΗ : Περιφερειακή οδός Τρικάλων  
Τ.Κ.  41110  Λάρισα  
 
 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ……………………………. 
 
       ΄Εχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα εγγυητική επιστολή ανέκκλητα 
και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι της ενστάσεως της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ 
…………………………………...         υπέρ                     της                     Εταιρείας  
………………………………………….                                                             δ/νση 
……………………………………………….για τη συμμετοχή της στον διενεργούμενο διαγωνισμό της 
…………………………. για την ανάδειξη αναδόχου για την «προμήθεια και εγκατάσταση επίπλων για το νέο 
κτίριο της ΣΕΥΠ του ΤΕΙ Θεσσαλίας»  σύμφωνα  με την υπ’ αριθμ. 1/2017 διακήρυξή σας.  
      Η  παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες 
υποχρεώσεις της εν λόγω Εταιρείας καθ’ όλον το χρόνο ισχύος της. 
      Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεση σας και θα καταβληθεί  χωρίς  καμία από μέρος μας 
αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από 
απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.  
       Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 
πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 
       Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας 
με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξη της. 
       Η παρούσα ισχύει μέχρι  και την ………………..(ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Για την Τράπεζα ο χρόνος ισχύος πρέπει να 
είναι μεγαλύτερος ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη 
Διακήρυξη). (Προσοχή ο χρόνος μετράει από την επομένη του διαγωνισμού). 
      Βεβαιώνεται 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 VI – Σχέδιο Σύμβασης (Προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή) 

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Επισημαίνεται ότι κάποια σημεία της σύμβασης θα προσαρμοστούν αναγκαστικά ανάλογα με την 
προσφορά του αναδόχου 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ 

Χρόνος κατάρτισης της σύμβασης: ……………/2017 

Τόπος κατάρτισης της σύμβασης: Τα γραφεία του ΤΕΙ Θεσσαλίας  

ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ: 

1. Το  Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας που εδρεύει στην Περιφερειακή οδό Τρικάλων, 41110 Λάρισα, με  Α.Φ.Μ. 
090136366, Γ΄ΔΥΟ Λάρισας που εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Παναγιώτη Γούλα, Πρόεδρο του 
ΤΕΙ Θεσσαλίας και  

2. …………………………………………………………………………………. 
            

αφού ήρθαν στα γραφεία του ΤΕΙ συμφώνησαν και δέχτηκαν τα παρακάτω: 

Ο δεύτερος από τους συμβαλλόμενους που αναδείχτηκε  μειοδότης στον ηλεκτρονικό ανοικτό 
διαγωνισμό κάτω των ορίων για την «προμήθεια και εγκατάσταση επίπλων για το νέο κτίριο της ΣΕΥΠ 
του ΤΕΙ Θεσσαλίας», αποτέλεσμα το οποίο εγκρίθηκε με το αριθμ. ……………. πρακτικό της Συνέλευσης 
του ΤΕΙ Θεσσαλίας, αναλαμβάνει  την υποχρέωση να παραδώσει τα παρακάτω υλικά στην επιτροπή 
παραλαβής με τους παρακάτω όρους. 

 

Αντικείμενο του διαγωνισμού  
  Η προμήθεια και εγκατάσταση επίπλων για το νέο κτίριο της ΣΕΥΠ του ΤΕΙ Θεσσαλίας. 
 
  Η πληρωμή θα γίνει σύμφωνα με το δημόσιο λογιστικό μετά την οριστική παραλαβή   
  από την αρμόδια επιτροπή. 

Ως προς τα υπόλοιπα ισχύει η υπ’ αριθμ. 1/2017 διακήρυξή μας και η προσφορά της αναδόχου. 
Κατάθεσε εγγυητική  επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης του ποσού των                        …… 
ευρώ. Ο χρόνος ισχύος της θα είναι μέχρι και της επιστροφής της.                       
   Το παρόν γράφτηκε σε τρία αντίγραφα και αφού διαβάστηκε υπογράφεται ως ακολούθως. 
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

1.Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ                       2. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

                                                                                         

 

    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΟΥΛΑΣ 

             ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙI ΤΕΥΔ  

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 φορέα1  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: [ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ] 
- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [99219560] 
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [Π.Ε.Ο. ΛΑΡΙΣΑΣ-ΤΡΙΚΑΛΩΝ/41110] 
- Αρμόδιος για πληροφορίες: [ΜΠΟΥΤΛΑΑΝΑΣΤΑΣΙΑ] 
- Τηλέφωνο: [2410684405] 
- Ηλ. ταχυδρομείο: [tasoula@teilar.gr] 
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [www.teilar.gr] 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού 
CPV): [ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΣΕΥΠ ΤΟΥ ΤΕΙ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ/39150000-8] 
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [17REQ005947357] 
- 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 
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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 αρμόδιοι2 : 
Τηλέφωνο: 
Ηλ. ταχυδρομείο: 
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 
[……] 
[……] 
[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή 
ή μεσαία επιχείρηση3; 

 

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ 
αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο 
οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο 
εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»4 ή 
προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο 
πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης 
απασχόλησης; 
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των 
εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων 
εργαζομένων; 
Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια 
κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με 
αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων 
ανήκουν οι απασχολούμενοι. 

[ ] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
[...............] 
 
 
[…...............] 
[….] 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι 
εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο 
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει 
ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 
συστήματος (προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου 
απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος 
μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά 
περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 
συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.  
α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή 
του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό 
εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 

 
 
 
 
 
 
 
α) [……] 
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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 
κατάλογο5: 
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 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:  

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):[……][……][……][……] 
γ) [……] 
 
 
 
δ) [] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
ε) [] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 
[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από 
κοινού με άλλους6; 

[] 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 …): 

[……] 
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ7  

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 καταδίκες8 

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

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση9· 

2. δωροδοκία10,11· 

3. απάτη12· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες13· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας14· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων15. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση 
εις βάρος του οικονομικού φορέα ή 
οποιουδήποτε προσώπου16 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): 
[……][……][……][……]17 

Εάν ναι, αναφέρετε18: 
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): 
[……][……][……][……]19 
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Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 
ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»)20; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν21: 

[……] 
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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 
ασφάλισης22, 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 ;23 

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): 24 
[……][……][……] 
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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 δικαίου25; 

[] 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 καταστάσεις26 
: 
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 συνέχε συνέχιση της 
επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές 
αυτές τις περιστάσεις27  
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 παράπτωμα28; 
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 
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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 συμφερόντων29, 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 
σύμβασης30; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 
επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια31 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 

[] Ναι [] Όχι 
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που απαιτούνται για την εξακρίβωση της 
απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την 
πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, 
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 
καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 
απαιτούνται από την αναθέτουσα 
αρχή/αναθέτοντα φορέα  
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με 
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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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  

Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών που 
συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 8 παρ. 
4 ν. 3310/200532: 

Απάντηση: 

Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της 
παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ; 

[] Ναι [] Όχι  
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
μέτρα αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν:  
[……] 
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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: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή 
ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης 
που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a 
του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων 
κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 
επιλογής; 

[] Ναι [] Όχι 

 

Α: Καταλληλότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν 
προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση 
ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Καταλληλότητα Απάντηση 
1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος 
στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα 
που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος 
εγκατάστασής33; του: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[…] 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):  
[……][……][……] 

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών: 
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο οικονομικός 
φορέας μέλος συγκεκριμένου οργανισμού για να 
έχει τη δυνατότητα να παράσχει τις σχετικές 
υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

 
[] Ναι [] Όχι 
Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και 
δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας:  
[ …] [] Ναι [] Όχι 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……] 
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 
έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια Απάντηση: 

1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος εργασιών 
του οικονομικού φορέα για τον αριθμό 
οικονομικών ετών που απαιτούνται στη 
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 
έγγραφα της σύμβασης : 
και/ή, 
1β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 
οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών που 
απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης 
είναι ο εξής 34: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 
 
 
 
(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):  
[……],[……][…]νόμισμα 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):  
[……][……][……] 

2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος εργασιών 
του οικονομικού φορέα στον επιχειρηματικό 
τομέα που καλύπτεται από τη σύμβαση και 
προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη  ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης για 
τον αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται 
είναι ο εξής: 
και/ή, 
2β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 
οικονομικού φορέα στον τομέα και για τον 
αριθμό ετών που απαιτούνται στη σχετική 
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 
της σύμβασης είναι ο εξής35: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 
 
 
 
 
 
(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):  
[……],[……][…] νόμισμα 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):  
[……][……][……] 

3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά 
με τον κύκλο εργασιών (γενικό ή ειδικό) δεν 
είναι διαθέσιμες για ολόκληρη την 
απαιτούμενη περίοδο, αναφέρετε την 
ημερομηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε τις 
δραστηριότητές του ο οικονομικός φορέας: 

[…................................…] 

4)Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές 
αναλογίες36 που ορίζονται στη σχετική 
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 
της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει 
ότι οι πραγματικές τιμές των απαιτούμενων 

(προσδιορισμός της απαιτούμενης αναλογίας-
αναλογία μεταξύ x και y37 -και η αντίστοιχη 
αξία) 
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αναλογιών έχουν ως εξής: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):  
[……][……][……] 

5) Το ασφαλισμένο ποσό στην ασφαλιστική 
κάλυψη επαγγελματικών κινδύνων του 
οικονομικού φορέα είναι το εξής: 
Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[……][…]νόμισμα 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):  
[……][……][……] 

6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές ή 
χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, οι οποίες 
(ενδέχεται να) έχουν προσδιοριστεί στη 
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 
έγγραφα της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας 
δηλώνει ότι: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση που ενδέχεται να 
έχει προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη ή 
στα έγγραφα της σύμβασης διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[……..........] 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):  
[……][……][……] 
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν 
οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα  στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 
έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη . 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση: 

1α) Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις έργων: 
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς38, ο 
οικονομικός φορέας έχει εκτελέσει τα 
ακόλουθα έργα του είδους που έχει 
προσδιοριστεί: 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 
καλή  εκτέλεση και ολοκλήρωση των 
σημαντικότερων εργασιών διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή 
προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 
αναφέρονται στην διακήρυξη): 
[…] 
Έργα: [……] 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 
 [……][……][……] 

1β) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις 
προμηθειών και δημόσιες συμβάσεις 
υπηρεσιών: 
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς39, ο 
οικονομικός φορέας έχει προβεί στις 
ακόλουθες κυριότερες παραδόσεις αγαθών 
του είδους που έχει προσδιοριστεί ή έχει 
παράσχει τις ακόλουθες κυριότερες 
υπηρεσίες του είδους που έχει προσδιοριστεί: 
Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου 
αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους 
παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούς40: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή 
προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 
αναφέρονται στην διακήρυξη):  
[…...........] 

Περιγραφή ποσά ημερομηνίες παραλήπτες 
    

 

2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να 
χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές 
υπηρεσίες41, ιδίως τους υπεύθυνους για τον 
έλεγχο της ποιότητας: 
Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων έργων, 
ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 
χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές 
υπηρεσίες για την εκτέλεση του έργου: 

[……..........................] 
 
 
 
 
[……] 

3) Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον 
ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και λαμβάνει τα 
ακόλουθα μέτρα για την διασφάλιση της 
ποιότητας και τα μέσα μελέτης και έρευνας 
που διαθέτει είναι τα ακόλουθα:  

[……] 

4) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 
εφαρμόσει τα ακόλουθα συστήματα 
διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού και 
ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της σύμβασης: 

[....……] 

5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που θα 
παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για προϊόντα 
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ή υπηρεσίες που πρέπει να ανταποκρίνονται 
σε κάποιον ιδιαίτερο σκοπό: 
Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη 
διενέργεια ελέγχων42 όσον αφορά το 
παραγωγικό δυναμικό ή τις τεχνικές 
ικανότητες του οικονομικού φορέα και, 
εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα 
μέσα μελέτης και έρευνας που αυτός διαθέτει 
καθώς και τα μέτρα που λαμβάνει για τον 
έλεγχο της ποιότητας; 

 
 
[] Ναι [] Όχι 

6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και 
επαγγελματικών προσόντων διατίθενται από: 
α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον 
εργολάβο, 
και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που 
ορίζονται στη σχετική πρόσκληση ή διακήρυξη 
ή στα έγγραφα της σύμβασης) 
β) τα διευθυντικά στελέχη του: 

 
 
α)[......................................……] 
 
 
 
 
β) [……] 

7) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 
εφαρμόζει τα ακόλουθα μέτρα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την 
εκτέλεση της σύμβασης: 

[……] 

8) Το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 
δυναμικό του οικονομικού φορέα και ο 
αριθμός των διευθυντικών στελεχών του κατά 
τα τελευταία τρία έτη ήταν τα εξής:  

Έτος, μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 
προσωπικό:  
[........], [.........]  
[........], [.........]  
[........], [.........]  
Έτος, αριθμός διευθυντικών στελεχών: 
[........], [.........]  
[........], [.........]  
[........], [.........]  

9) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεσή 
του τα ακόλουθα μηχανήματα, εγκαταστάσεις 
και τεχνικό εξοπλισμό για την εκτέλεση της 
σύμβασης: 

[……] 

10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να 
αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή 
υπεργολαβίας43 το ακόλουθο τμήμα (δηλ. 
ποσοστό) της σύμβασης: 

[....……] 

11) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών : 
Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα 
απαιτούμενα δείγματα, περιγραφές ή 
φωτογραφίες των προϊόντων που θα 
προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να 
συνοδεύονται από πιστοποιητικά γνησιότητας· 
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας 
δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκομίσει τα 
απαιτούμενα πιστοποιητικά γνησιότητας. 

 
[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
[] Ναι [] Όχι 
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Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 

12) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών: 
Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει 
τα απαιτούμενα πιστοποιητικά που έχουν 
εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου 
ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων 
ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η 
καταλληλότητα των προϊόντων, 
επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές 
προδιαγραφές ή σε πρότυπα, και τα οποία 
ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 
αναφέρονται στη διακήρυξη; 
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε 
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 
προσκομιστούν: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 
[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[….............................................] 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 
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Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα διασφάλισης 
ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή 
τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και 
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Απάντηση: 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 
από ανεξάρτητους οργανισμούς που 
βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 
συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα 
διασφάλισης ποιότητας, 
συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας 
για άτομα με ειδικές ανάγκες; 
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε 
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 
προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα 
διασφάλισης ποιότητας: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
[……] [……] 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 
από ανεξάρτητους οργανισμούς που 
βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 
συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα 
συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης; 
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε 
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 
προσκομιστούν όσον αφορά τα συστήματα ή 
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης: 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
[……] [……] 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 
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Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων 
φορέας έχει προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να 
εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων που θα προσκληθούν να υποβάλουν 
προσφορά ή να συμμετάσχουν στον διάλογο. Οι πληροφορίες αυτές, οι οποίες μπορούν να 
συνοδεύονται από απαιτήσεις όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή το είδος τους) ή τις μορφές 
αποδεικτικών εγγράφων, εφόσον συντρέχει περίπτωση, που θα πρέπει να προσκομιστούν, ορίζονται 
στη σχετική διακήρυξη  ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, διαδικασίες ανταγωνιστικού 
διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον: 

Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 

Περιορισμός του αριθμού Απάντηση: 

Πληροί τα αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις 
κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να 
εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού 
των υποψηφίων με τον ακόλουθο τρόπο: 
Εφόσον ζητούνται ορισμένα πιστοποιητικά ή 
λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων, 
αναφέρετε για καθένα από αυτά αν ο 
οικονομικός φορέας διαθέτει τα απαιτούμενα 
έγγραφα: 
Εάν ορισμένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά ή 
λοιπές μορφές αποδεικτικών στοιχείων 
διατίθενται ηλεκτρονικά44, αναφέρετε για το 
καθένα: 

[….] 
 
 
 
 
[] Ναι [] Όχι45 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……]46 
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Μέρος VI: 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 είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς 
καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που 
αναφέρονται47, 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 
δωρεάν48. 

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

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της αναθέτουσας 
αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει 
πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το 
αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους 
σκοπούς τ... [προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη 
δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 

 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    
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1 Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα 
αναφέρεται το σύνολο αυτών 

2 Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 

3 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. 

4 Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή μειονεκτούντων 
ατόμων. 

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

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

7  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.” 

8 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.  

9 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). 

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

11 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). 

12 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. 

13 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. 

14 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”. 

15 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.". 

16 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 ) 

17 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

18 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

19 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

20 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)  

21 Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση, 
συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.  

22 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).  

23 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  

24 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

25 Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες 
διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 

26 . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ 
(Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

27 Άρθρο 73 παρ. 5. 

28 Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το 
ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

29 Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

30 Πρβλ άρθρο 48. 

31  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον 
Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 
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32 Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ εκτός ΦΠΑ 
(άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ  και άρθρο 375 παρ. 10. 

33 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. 

34  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 
αναφέρονται στην διακήρυξη.  

35  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 
αναφέρονται στην διακήρυξη.  

36 Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  

37 Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  

38 Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας  που 
υπερβαίνει τα πέντε έτη. 

39 Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας που 
υπερβαίνει τα τρία έτη. 

40 Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους όσο και 
ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες. 

41 Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του 
οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, όπως καθορίζεται στο μέρος 
II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ. 

42 Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ ονόματός της από 
αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής ή ο πάροχος υπηρεσιών. 

43 Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό 
μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, τότε 
θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.  

44 Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση. 

45 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

46 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

47 Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

48 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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