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                                                    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    ΕΛΛΗΝΙΚΟ, , , , 23-4-2018     

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ & & & & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ      

                    ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣΕΡΟΠΟΡΙΑΣΕΡΟΠΟΡΙΑΣΕΡΟΠΟΡΙΑΣ     

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ    ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: ∆11/Ε/8506/4196     

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ & ΕΦΟ∆ΙΑΣΜΟΥΥ & ΕΦΟ∆ΙΑΣΜΟΥΥ & ΕΦΟ∆ΙΑΣΜΟΥΥ & ΕΦΟ∆ΙΑΣΜΟΥ      

                                                ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ     

ΤΑΧ. ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ : Τ.Θ.70360    ΠΡΟΣ ΠΡΟΣ ΠΡΟΣ ΠΡΟΣ :  Π. ∆.                                                                                                                                                                            

 166 10 Γλυφάδα   

Πληροφορίε̋: Ν. Μπουζάκη̋   

Τηλέφωνο: 210 8916263   

FAX 210 8916384   

E-mail d11e@hcaa.gr   

    

                                                                                                                                                            ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 7777    /2018/2018/2018/2018    

                                                                ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ     

 

Για την ανάδειξη αναδόχου παροχή̋ υπηρεσιών για την διαµορφωση 

χώρων κτηρίου ΚΕΠΑΘΜ 

για µετεγκατάσταση µονάδων τη̋ ΥΠΑ 

                                                                                                                                                                            ((((CPVCPVCPVCPV        98342000983420009834200098342000----2222    ))))    

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                    ΑΠΟΦΑΣΑΠΟΦΑΣΑΠΟΦΑΣΑΠΟΦΑΣΗΗΗΗ    

                                                                                                                                                    ΟΟΟΟ    ΥΠΟΥΡΓΟΣΥΠΟΥΡΓΟΣΥΠΟΥΡΓΟΣΥΠΟΥΡΓΟΣ    ΥΠΟ∆ΟΜΩΝΥΠΟ∆ΟΜΩΝΥΠΟ∆ΟΜΩΝΥΠΟ∆ΟΜΩΝ & & & &    ΜΕΤΑΦΟΡΩΝΜΕΤΑΦΟΡΩΝΜΕΤΑΦΟΡΩΝΜΕΤΑΦΟΡΩΝ        

              Έχοντα̋  υπόψη:   
 

1. Το Ν.∆. 714/70 (ΦΕΚ 238/Α/1970) «Περί ιδρύσεω̋ ∆ιευθύνσεω̋ Εναέριων 

Μεταφορών στο Υπουργείο Συγκοινωνιών» όπω̋ τροποποιήθηκε και ισχύει. 
2. Το Π.∆. 56/89 (ΦΕΚ 28/Α/1989) περί του Οργανισµού τη̋ Υ.Π.Α. όπω̋ 

τροποποιήθηκε µεταγενέστερα.  

3. To N. 3913/11 (ΦΕΚ Α/18/11) «Περί αναδιοργάνωση̋ τη̋ Υπηρεσία̋ 

Πολιτική̋ Αεροπορία̋ και άλλε̋ διατάξει̋», όπω̋ τροποποιήθηκε και ισχύει. 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΝΑΙ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Ηµεροµηνία 

αποστολή̋ στην 

επίσηµη εφηµερίδα 

τη̋ Ε.Ε 

Ηµεροµηνία 
δηµοσίευσης στον 
τοπικό τύπο  

 

ΚΑΤΑΘΕΣΗ 

∆ΕΙΓΜΑΤΟΣ 

ΟΧΙ 

Η ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ 

                23-4-2018      27-4-2018 

ΑΔΑ: ΨΓΠ0465ΧΘΞ-Θ1Π





2 
 

 

4. To N. 4146/2013 (ΦΕΚ 90/Α/13) άρθ. 67 «Οργανωτικέ̋ αλλαγέ̋ στην 

Υπηρεσία Πολιτική̋ Αεροπορία̋», όπω̋ τροποποιήθηκε και ισχύει.  

5. Tι̋ διατάξει̋ του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ Α/143/2014) «Αρχέ̋ ∆ηµοσιονοµική̋ 

διαχείριση̋ και εποπτεία̋ (ενσωµάτωση τη̋ Οδηγία̋ 2011/85/ΕΕ) - δηµόσιο 

λογιστικό και άλλε̋ διατάξει̋». 

6. To N. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) «∆ηµόσιε̋ Συµβάσει̋ Έργων, 

Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στι̋ οδηγίε̋ 2014/24/ΕΕ και 

2014/25/ΕΕ)», όπω̋ τροποποιήθηκε και ισχύει. 

7. Το Ν. 4427/16 (ΦΕΚ 188/Α/2016) «Σύσταση Αρχή̋ Πολιτική̋ Αεροπορία̋, 

Αναδιάρθρωση τη̋ Υπηρεσία̋ Πολιτική̋ και άλλε̋ διατάξει̋» και ιδιαίτερα το 

άρθρο 76 αυτού. 

8. Το Π.∆. 123/2016 (ΦΕΚ 208/Α/4-11-2016) «Ανασύσταση και µετονοµασία του 

Υπουργείου ∆ιοικητική̋ Μεταρρύθµιση̋ και Ηλεκτρονική̋ ∆ιακυβέρνηση̋ …… και 

Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων». 

9. Το Π.∆. 125/2016 (ΦΕΚ 210/Α/5-11-2016) «∆ιορισµό̋ Υπουργών, 

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 

10. Το Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄) «Ενίσχυση τη̋ διαφάνεια̋ µε την 

υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 

αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραµµα ∆ιαύγεια” και άλλε̋ 

διατάξει̋».  

11. Το Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ120/A/29-5-2013) «Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών 

∆ηµοσίων Συµβάσεων και άλλε̋ ∆ιατάξει̋».  

12. Το Ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α/9-5-2013) «Επείγοντα µέτρα Εφαρµογή̋ των 

νόµων 4046/12, 4093/12 και 4127/13».  

13. Το άρθρο 24 του Ν. 2198/1994 (Φ.Ε.Κ. 43/Α/22-03-94) «Αύξηση αποδοχών 

∆ηµοσίων υπαλλήλων και άλλε̋ διατάξει̋».  

14. Το Ν. 3548/07 (ΦΕΚ 68/Α/07) «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του 

∆ηµοσίου στο Νοµαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλε̋ διατάξει̋», όπω̋ 

συµπληρώθηκε µε τον Ν. 3801/09 (ΦΕΚ 163/ Α).  

15. Το Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74 Α΄) «∆ιοικητικέ̋ Απλουστεύσει̋ - Καταργήσει̋, 

Συγγενεύσει̋ Νοµικών Προσώπων Και Υπηρεσιών Του ∆ηµοσίου Τοµέα - 

Τροποποίηση ∆ιατάξεων του Π.∆. 318/1992 (Α΄ 161) και Λοιπέ̋ Ρυθµίσει̋». 

16. Το Π.∆. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/05-08-2016) περί ανάληψη̋ υποχρέωση̋ από 

του̋ διατάκτε̋.  

17. Tι̋ διατάξει̋ του Ν.4013/11 (ΦΕΚ 204/Α/15-09-2011) περί σύσταση̋ 

Ενιαία̋ Ανεξάρτητη̋  Αρχή̋ ∆ηµοσίων Συµβάσεων κλπ. 

18. Την Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-2013) «Τεχνικέ̋ 

λεπτοµέρειε̋ και διαδικασίε̋ λειτουργία̋ του Εθνικού Συστήµατο̋ Ηλεκτρονικών 

∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)».  

19. Την υπ’ αριθµ. πρωτ. Π1/542/4.3.2014 (Α∆Α: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιο µε θέµα 

«Ενηµέρωση για το Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων 

(ΕΣΗ∆ΗΣ)». 
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20.  Το µε αρ.πρωτ. ∆ΤΥ/∆7/E/8060/2020/18-04-2018 (Α∆ΑΜ: 

18REQ002960474) πρωτογενέ̋ αίτηµα διαδικασία̋ σύναψη̋ σύµβαση̋ παροχή̋ 

υπηρεσιών για τη διαµορφωση χώρων κτηρίου ΚΕΠΑΘΜ για µετεγκατάσταση 

µονάδων τη̋ ΥΠΑ. 

21. Την υπ’ αρ. ∆Ο∆/30230/7748/Φ.Αν/20-4-2018 απόφαση ανάληψη̋ 

υποχρέωση̋. (Α∆Α  6Φ6Υ465ΧΘΞ-458) 

22. Την υπ’ αριθ. 2105/01-08-2014 απόφαση Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών 

και ∆ικτύων «Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων και δικαιώµατο̋ υπογραφή̋ «Με Εντολή 

Υπουργού» στου̋ ∆ιοικητή, Υποδιοικητέ̋, Γεν. ∆ιευθυντέ̋ και λοιπού̋ 

Πρὀσταµένου̋ Οργανικών Μονάδων τη̋ ΥΠΑ» (ΦΕΚ Β/2230/14-08-2014), όπω̋ 

τροποποιήθηκε µε την υπ’ αριθ. ∆10/Α/21175/1238 απόφαση (ΦΕΚ Β/3677/19-

10-2017). 

23. Την απόφαση µε αριθ.377/30-3-2018 (Α∆Α: Ω656465ΧΘΞ-ΙΛΕ) Υπουργού 

Υποδοµών και Μεταφορών  περι µετεγκατασταση̋ οργανικών µονάδων τη̋ 

Υπηρεσία̋ Πολιτική̋ Αεροπορία̋ από τον χώρο του Μητροπολιτικού πόλου 

Ελληνικού-Αγ.Κοσµά. 

24. Το γεγονό̋ ότι σύµφωνα µε την ανωτέρω παρ . 23 απόφαση η ολοκλήρωση 

των διαδικασιών µετεγκατάσταση̋ των  οργανικών µονάδων τη̋ υπηρεσία̋ 

Πολιτική̋ Αεροπορία̋ από τον χώρο του Μητροπολιτικού πόλου Ελληνικού-

Αγ.Κοσµά  έω̋ την 30-6-2018. 

25. Την εξαιρετικά επέιγουσα ανάγκη, κατόπιν των ανωτέρω, συντµηση̋ του 

χρόνου διενέργεια̋ του σχετικού ανοιχτου διαγωνισµού .  

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΠΡΟΚΗΡΥΣΠΡΟΚΗΡΥΣΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕΣΟΥΜΕΣΟΥΜΕΣΟΥΜΕ    

    

1.1.1.1. Ηλεκτρονικό ανοιχτό ∆ιαγωνισµό συνολική̋ πρὁπολογισθείσα̋ δαπάνη̋ 

πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (€ 500.000,00), πλέον ΦΠΑ (24%), µε κριτήριο 

κατακύρωση̋ την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τη̋ 

τιµή̋,για την ανάδειξη αναδόχου παροχή̋ υπηρεσιών για την διαµορφωση χώρων 

κτηρίου ΚΕΠΑΘΜ για µετεγκατάσταση µονάδων τη̋ ΥΠΑ , όπω̋ αναφέρονται στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ τη̋ παρούσα̋ διακήρυξη̋ που επισυνάπτεται και αποτελεί 

αναπόσπαστο µέρο̋ αυτή̋. 

2.2.2.2. Ο διαγωνισµό̋ θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση τη̋ πλατφόρµα̋ του Εθνικού 

Συστήµατο̋ Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ), µέσω τη̋ διαδικτυακή̋ 

πύλη̋ www.promitheus.gov.gr του συστήµατο̋, ύστερα από συντετµηµένη 

προθεσµία    δεκαπέντε (15)δεκαπέντε (15)δεκαπέντε (15)δεκαπέντε (15) ηµερών ηµερών ηµερών ηµερών από την ηµεροµηνία ηλεκτρονική̋ αποστολή̋ 

τη̋ προκήρυξη̋ στην Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπἀκών Κοινοτήτων 

(αρ. 27 του Ν. 4412/2016).  

3.3.3.3. Η παρούσα απόφαση ∆ιακήρυξη̋ αφορά τον συστηµικό διαγωνισµό του 

ΕΣΗ∆ΗΣ µε α/α 57110.   

Οι προσφέροντε̋ οφείλουν να υποβάλουν ηλεκτρονικά τι̋ προσφορέ̋ του̋ στον 

ανωτέρω συστηµικό διαγωνισµό. 

 

4.4.4.4. ΤΟΠΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΟΠΟΣ ---- ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ    
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∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ    

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ 

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ 

ΤΟΥ ΕΣΗ∆ΗΣΤΟΥ ΕΣΗ∆ΗΣΤΟΥ ΕΣΗ∆ΗΣΤΟΥ ΕΣΗ∆ΗΣ    

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝΠΡΟΣΦΟΡΩΝΠΡΟΣΦΟΡΩΝΠΡΟΣΦΟΡΩΝ    

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝΠΡΟΣΦΟΡΩΝΠΡΟΣΦΟΡΩΝΠΡΟΣΦΟΡΩΝ    

∆ιαδικτυακή πύ∆ιαδικτυακή πύ∆ιαδικτυακή πύ∆ιαδικτυακή πύλη τουλη τουλη τουλη του    

www.promitheus.gov.grwww.promitheus.gov.grwww.promitheus.gov.grwww.promitheus.gov.gr    

Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ.Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ.Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ.Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ.    

    

        26-4-2018 

27 -  4 -2018  

και ώρα 9:00    

8-5-2018  

και ώρα 17:00    

Μετά την παρέλευση τη̋ καταληκτική̋ ηµεροµηνία̋ και ώρα̋, δεν υπάρχει η 

δυνατότητα υποβολή̋ προσφορά̋ στο Σύστηµα. 

Ο χρόνο̋ υποβολή̋ τη̋ προσφορά̋ και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία 

µέσω του συστήµατο̋ βεβαιώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µε υπηρεσίε̋ υπηρεσίε̋ υπηρεσίε̋ υπηρεσίε̋ 

χρονοσήµανση̋χρονοσήµανση̋χρονοσήµανση̋χρονοσήµανση̋ σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 3 του άρθρου 6 του 

Ν.4155/13 και το άρθρο 6 τη̋ ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικέ̋ λεπτοµέρειε̋ και 

διαδικασίε̋ λειτουργία̋ του Εθνικού Συστήµατο̋ Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων 

Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)». Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται, όπω̋ 

περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’. 

5.5.5.5.     ∆ικαίωµα συµµετοχή̋ στο διαγωνισµό έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που 

περιλαµβάνονται στο άρθρο 25 του Ν. 4412/16, λαµβάνοντα̋ υπόψη το άρθρο 19 

του ιδίου νόµου. 

Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορεί̋ 

(Προµηθευτέ̋) απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούµενη από 

πιστοποιηµένη αρχή παροχή̋ ψηφιακή̋ υπογραφή̋ και να εγγραφούν στο 

ηλεκτρονικό σύστηµα (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. - ∆ιαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) 

ακολουθώντα̋ την κατωτέρω διαδικασία εγγραφή̋: 

5.1 5.1 5.1 5.1     Οι οικονοµικοί φορεί̋ ---- χρήστε̋ αιτούνται µέσω του Συστήµατο̋ την εγγραφή 

του̋ σε αυτό παρέχοντα̋ τι̋ απαραίτητε̋ πληροφορίε̋ και αποδεχόµενοι του̋ 

όρου̋ χρήση̋ του ταυτοποιούµενοι ω̋ εξή̋: 

• Όσοι από του̋ ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου 

(ΑΦΜ) ταυτοποιούνται µε χρήση των διαπιστευτηρίων (όνοµα χρήστη και 

κωδικό πρόσβαση̋) που αυτοί κατέχουν από το σύστηµα TAXISNet τη̋ Γενική̋ 

Γραµµατεία̋ Πληροφοριακών Συστηµάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, 

εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τµήµα Προγραµµατισµού και 

Στοιχείων τη̋ ∆ιεύθυνση̋ Πολιτική̋ Προµηθειών τη̋ Γενική̋ ∆ιεύθυνση̋ 

Κρατικών Προµηθειών. 

• Οι οικονοµικοί φορεί̋ ---- χρήστε̋ των κρατών µελών τη̋ Ευρωπἀκή̋ Ένωση̋ 

οι οποίοι δεν διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) 

αιτούνται την εγγραφή του̋ συµπληρώνοντα̋ τον αριθµό ταυτότητα̋ ΦΠΑ 

(VAT Ιdentification Number) και ταυτοποιούνται µε χρήση των διαπιστευτηρίων 

που κατέχουν  

από το αντίστοιχο σύστηµα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η 

εγγραφή του χρήστη από το Τµήµα Προγραµµατισµού και Στοιχείων τη̋ 
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∆ιεύθυνση̋ Πολιτική̋ Προµηθειών τη̋ Γενική̋ ∆ιεύθυνση̋ Κρατικών 

Προµηθειών. 

• Οι οικονοµικοί φορεί̋ - χρήστε̋ τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή του̋ 

και ταυτοποιούνται από τη ΓΓΕ αποστέλλοντα̋ :  

- είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραµµένη µε επίσηµη µετάφραση στην       

ελληνική.  

- είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε µορφή αρχείου .pdf µε επίσηµη 

µετάφραση   στην ελληνική και σύµφωνα µε του̋ προβλεπόµενου̋ όρου̋ στο 

κράτο̋ µέλο̋ εγκατάσταση̋ του οικονοµικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται / 

αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο, 

προσκοµιζόµενα εντό̋ µια̋ (1) εργασίµη̋ ηµερα̋ και σε έντυπη µορφή 

(πρωτότυπο ή ακριβέ̋ αντίγραφο) στην αρµόδια υπηρεσία. Το αίτηµα 

εγγραφή̋ υποβάλλεται από όλου̋ του̋ υποψήφιου̋ χρήστε̋ ηλεκτρονικά 

µέσω του Συστήµατο̋. 

5.5.5.5.2222  Ο υποψήφιο̋ χρήστη̋ ενηµερώνεται από το Σύστηµα ή µέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδροµείου σχετικά µε την εξέλιξη του αιτήµατο̋ εγγραφή̋ του. Εφόσον το 

αίτηµα εγγραφή̋ εγκριθεί, ο υποψήφιο̋ χρήστη̋ λαµβάνει σύνδεσµο 

ενεργοποίηση̋ λογαριασµού ω̋ πιστοποιηµένο̋ χρήστη̋ και προβαίνει στην 

ενεργοποίηση του λογαριασµού του.  

Κατά τα λοιπά ο διαγωνισµό̋ θα γίνει σύµφωνα µε τα παρακάτω παραρτήµατα 

που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο µέρο̋ αυτή̋:  

 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                              

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ            

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ                   

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ                     

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ                   

ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ        

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ          

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α’ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Β 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Γ’ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ∆’ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’        

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ’ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ζ’ 

                                                                                                                                               
6.6.6.6.  Τα σχετικά αιτήµατα παροχή̋ διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το 

αργότερο οκτώ (8) ηµέρε̋ πριν την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολή̋ προσφορών 

και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισµού µέσω τη̋ 

∆ιαδικτυακή̋ πύλη̋ www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.  

7.7.7.7. Αιτήµατα παροχή̋ συµπληρωµατικών πληροφοριών ---- διευκρινίσεων 

υποβάλλονται από εγγεγραµµένου̋ στο σύστηµα οικονοµικού̋ φορεί̋, δηλαδή 

από εκείνου̋ που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που του̋ έχουν χορηγηθεί 

(όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβαση̋) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο µε 

το κείµενο των ερωτηµάτων είναι ψηφιακά υπογεγραµµένο. 

8.8.8.8. Αιτήµατα παροχή̋ διευκρινίσεων 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 παραλαβή̋ των 

προσφορών, ούτω̋ ώστε όλοι οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορεί̋ να µπορούν 

ΑΔΑ: ΨΓΠ0465ΧΘΞ-Θ1Π





6 
 

να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των 

προσφορών στι̋ ακόλουθε̋ περιπτώσει̋ : 

α)α)α)α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετε̋ πληροφορίε̋, αν και ζητήθηκαν από 

τον οικονοµικό φορέα έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ηµέρε̋ 

πριν από την προθεσµία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών.  

β)β)β)β) όταν τα έγγραφα τη̋ σύµβαση̋ υφίστανται σηµαντικέ̋ αλλαγέ̋. 

Η διάρκεια τη̋ παράταση̋ θα είναι ανάλογη µε τη σπουδαιότητα των 

πληροφοριών ή των αλλαγών. 

Όταν οι πρόσθετε̋ πληροφορίε̋ δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σηµασία 

για την προετοιµασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των 

προθεσµιών. 

9.9.9.9.  Περίληψη τη̋ διακήρυξη̋ θα σταλεί στα Επιµελητήρια.    

10.10.10.10.  Η προκήρυξη του διαγωνισµού θα σταλεί µε ηλεκτρονικά µέσα στην 

Υπηρεσία Εκδόσεων τη̋ Ευρωπἀκή̋ Ένωση̋ και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα 

τη̋ ΥΠΑ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.ypa.gr ή http://www.hcaa.gr και 

στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ, ενώ δηµοσιεύεται και 

στην ιστοσελίδα τη̋ ∆ΙΑΥΓΕΙΑΣ http://diavgeia.gov.gr.  

11.11.11.11. Στι̋ ανωτέρω ιστοσελίδε̋ θα δηµοσιεύονται και τυχόν ανακοινώσει̋, που 

θα αφορούν τη ∆ιακήρυξη έω̋ και την προηγούµενη εργάσιµη ηµέρα τη̋ 

ηµεροµηνία̋ έναρξη̋ υποβολή̋ προσφορών.                                                             

                                                                                                     Με Ε.Υ.Με Ε.Υ.Με Ε.Υ.Με Ε.Υ.    

                                                                                              Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΥΠΑΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΥΠΑΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΥΠΑΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΥΠΑ    

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ΚΩΝ/ΝΟΣ ΛΙΝΤΖΕΡΑΚΟΣ    ΚΩΝ/ΝΟΣ ΛΙΝΤΖΕΡΑΚΟΣ    ΚΩΝ/ΝΟΣ ΛΙΝΤΖΕΡΑΚΟΣ    ΚΩΝ/ΝΟΣ ΛΙΝΤΖΕΡΑΚΟΣ        

- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   Α’                                                                   

- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   Β’ 

- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   Γ’   

- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   ∆’ 

- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   Ε’                                                                                                 

- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   ΣΤ’ 

- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   Ζ’     

ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ     

Αποδέκτε̋ για ενέργεια 

- ∆11/Ε (5)               

Αποδέκτε̋ για κοινοποίηση    

-∆ΤΣ/∆ 

-∆ΤΥ 

-Πρόεδρο̋ διενέργεια̋ διαγωνισµού.   

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο ΠΡΟ˳ΣΤΑΜΕΝΟΣ ΚΕΝΤΡ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ     Α΄Α΄Α΄Α΄    

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΑΡΟΧΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΑΡΟΧΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΑΡΟΧΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΥΠΗΡΕΣΙΩΝΥΠΗΡΕΣΙΩΝΥΠΗΡΕΣΙΩΝ    

    

Επισήµανση : Επισήµανση : Επισήµανση : Επισήµανση : ∆εν γινονται δεκτέ̋ προσφορε̋ για µέρο̋ του αντικειµένου τη̋ ∆εν γινονται δεκτέ̋ προσφορε̋ για µέρο̋ του αντικειµένου τη̋ ∆εν γινονται δεκτέ̋ προσφορε̋ για µέρο̋ του αντικειµένου τη̋ ∆εν γινονται δεκτέ̋ προσφορε̋ για µέρο̋ του αντικειµένου τη̋ 

σύµβαση̋ σύµβαση̋ σύµβαση̋ σύµβαση̋     
 

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Περιγραφή υπηρεσία̋ 

 

Υπηρεσίε̋ για την διαµορφωση χώρων κτηρίου 

ΚΕΠΑΘΜ 

για µετεγκατάσταση µονάδων τη̋ ΥΠΑ 

 

Κωδικό̋ Αριθµό̋ Είδου̋ CPV  98342000-2 

Πρὁπολογισθείσα δαπάνη σε 

Ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου 

ΦΠΑ 24%) 

620.000,00 €  

Ηµεροµηνία έναρξη̋ 

υποβολή̋ προσφορών 

Ηµεροµηνία : 27-4-2018 

Ώρα : 09:00 

Ηµεροµηνία λήξη̋ 

υποβολή̋ προσφορών 

Ηµεροµηνία:  8-5-2018 

Ώρα : 17:00 

Πρὁπολογισµό̋ που 

βαρύνει 

Τακτικό̋ πρὁπολογισµό̋ ΥΠΑ  έτου̋ 2018201820182018 

ΚΑΕ  5183518351835183 

∆ιάρκεια παροχή̋ 

υπηρεσιών 

Εντό̋ είκοσι (20) ηµερών από την υπογραφή τη̋ 

Σύµβαση̋  

       Κρατήσει̋  

0,06% υπέρ τη̋ Ενιαία̋ Ανεξάρτητη̋ Αρχή̋ ∆ηµοσίων 

Συµβάσεων (αρ. 4 του Ν. 4013/2011 όπω̋ ισχύει) 

0,02% υπέρ του ∆ηµοσίου (αρ. 36 του Ν. 4412/2016) 

0,06% υπέρ τη̋ Α.Ε.Π.Π. (αρ. 350 του Ν. 4412/2016) 

Οι κρατήσει̋ επιβαρύνονται µε χαρτόσηµο 3% και ΟΓΑ 

χαρτοσήµου 20%. 

8% για εργασίε̋ ω̋ προκαταβολή φόρου εισοδήµατο̋ 

(αρ. 24 του Ν. 2198/94).  

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 2%2%2%2% 
 10.000€ 
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ ΑΠ Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ ΑΠ Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ ΑΠ Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α     Β΄ Β΄ Β΄ Β΄    

 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ    

 

1.1.1.1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

1.1. Τρόπο̋ υποβολή̋ προσφορών1.1. Τρόπο̋ υποβολή̋ προσφορών1.1. Τρόπο̋ υποβολή̋ προσφορών1.1. Τρόπο̋ υποβολή̋ προσφορών  
Οι προσφορέ̋ υποβάλλονται από του̋ οικονοµικού̋ φορεί̋ ηλεκτρονικά, µέσω 

τη̋ διαδικτυακή̋ πύλη̋ www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. µέχρι την 

καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική 

γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Ν. 4155/13 

(ΦΕΚ/Α/29-5-2013) και στο άρθρο 11 τη̋ Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/  21-

10-2013) «Τεχνικέ̋ λεπτοµέρειε̋ και διαδικασίε̋ λειτουργία̋ του Εθνικού 

Συστήµατο̋ Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)». 

1.2.  Περιεχόµενο προσφορώ1.2.  Περιεχόµενο προσφορώ1.2.  Περιεχόµενο προσφορώ1.2.  Περιεχόµενο προσφορώνννν    

Τα περιεχόµενα του ηλεκτρονικού φακέλου τη̋ προσφορά̋ ορίζονται ω̋ εξή̋ :  

(α(α(α(α) ένα̋ (υπο)φάκελο̋* µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχή̋ - Τεχνική 

προσφορά»,  

((((ββββ) ένα̋ (υπο)φάκελο̋* µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά». 

 
*(υπο)φάκελο̋: κατηγορία επισυναπτόµενων αρχείων στο σύστηµα 

 

1.2.11.2.11.2.11.2.1Περιεχόµενα (υπο)φακέλου «∆ικαιολογητικά συµµετοχή̋Περιεχόµενα (υπο)φακέλου «∆ικαιολογητικά συµµετοχή̋Περιεχόµενα (υπο)φακέλου «∆ικαιολογητικά συµµετοχή̋Περιεχόµενα (υπο)φακέλου «∆ικαιολογητικά συµµετοχή̋    ---- Τεχνική προσφορά Τεχνική προσφορά Τεχνική προσφορά Τεχνική προσφορά» » » »     

Στον (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχή̋ - Τεχνική 

προσφορά» υποβάλλονται όλα τα απαιτούµενα κατά το στάδιο υποβολή̋ τη̋ 

προσφορά̋ δικαιολογητικά, σύµφωνα µε τα άρθρα 92, 93 και 94 του Ν. 4412/16. 

Συγκεκριµένα, στον προαναφερόµενο (υπο)φάκελο περιλαµβάνονται : 

 

1.2.1.1 1.2.1.1 1.2.1.1 1.2.1.1 ∆ικαιολογητικά Συµµετοχή̋∆ικαιολογητικά Συµµετοχή̋∆ικαιολογητικά Συµµετοχή̋∆ικαιολογητικά Συµµετοχή̋    

1.2.1.1.1.2.1.1.1.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.1.    Εγγύηση συµµετοχή̋Εγγύηση συµµετοχή̋Εγγύηση συµµετοχή̋Εγγύηση συµµετοχή̋ στο διαγωνισµό, κατά το αρθ. 72 του Ν. 4412/16. Η 

εγγυητική επιστολή συµµετοχή̋ υποβάλλεται από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά 

σε µορφή αρχείου pdf και προσκοµίζεται από αυτόν στην Αρµόδια Υπηρεσία 

∆ιεξαγωγή̋ του ∆ιαγωνισµού σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο) εντό̋ τριών (3) 

εργασίµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή. 

 

1111.2.1..2.1..2.1..2.1.1.1.1.1.2222.... Ενιαίο Ευρωπἀκό Έντυπο Σύµβαση̋ (ΕΕΕΣΕνιαίο Ευρωπἀκό Έντυπο Σύµβαση̋ (ΕΕΕΣΕνιαίο Ευρωπἀκό Έντυπο Σύµβαση̋ (ΕΕΕΣΕνιαίο Ευρωπἀκό Έντυπο Σύµβαση̋ (ΕΕΕΣ) του αρ. 79 του Ν. 4412/2016, 

το οποίο αποτελείται από ενηµερωµένη υπεύθυνη δήλωση, µε τι̋ συνέπειε̋ του Ν. 

1599/1986 (Α’ 75), ω̋ προκαταρκτική απόδειξη προ̋ αντικατάσταση των 

πιστοποιητικών που εκδίδουν δηµόσιε̋ αρχέ̋ ή τρίτα µέρη, επιβεβαιώνοντα̋ ότι ο 

υποψήφιο̋ οικονοµικό̋ φορέα̋ πληροί τι̋ ακόλουθε̋ πρὁποθέσει̋: 

 Α) δε βρίσκεται σε µία από τι̋ καταστάσει̋ των άρθρων 73 και 74 για τι̋ οποίε̋ 

οι οικονοµικοί φορεί̋ αποκλείονται ή µπορούν να αποκλειστούν, ήτοι συµµετοχή 

σε εγκληµατική οργάνωση, δωροδοκία,  απάτη, τροµοκρατικά εγκλήµατα, 

νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµε̋ δραστηριότητε̋, παιδική εργασία, 

καταβολή φόρων και εισφορών κοινωνική̋ ασφάλιση̋, αφερεγγυότητα, 
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σύγκρουση συµφερόντων ή επαγγελµατικό παράπτωµα κλπ. 

Β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογή̋ τα οποία έχουν καθοριστεί, σύµφωνα µε 

το άρθρο 75, ήτοι καταλληλότητα για την άσκηση τη̋ επαγγελµατική̋ 

δραστηριότητα̋, οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια, τεχνική και 

επαγγελµατική ικανότητα κλπ.  

Εάν ο υποψήφιο̋ οικονοµικό̋ φορέα̋ στηρίζεται στι̋ ικανότητε̋ άλλων φορέων, 

σύµφωνα µε το άρθρο 78 του Ν. 4412/2016, το ΕΕΕΣ περιέχει επίση̋ τι̋ ω̋ άνω 

πληροφορίε̋ όσον αφορά του̋ φορεί̋ αυτού̋. 

Οι ενώσει̋ οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν 

το ΕΕΕΣ για κάθε οικονοµικό φορέα που συµµετέχει στην ένωσητο ΕΕΕΣ για κάθε οικονοµικό φορέα που συµµετέχει στην ένωσητο ΕΕΕΣ για κάθε οικονοµικό φορέα που συµµετέχει στην ένωσητο ΕΕΕΣ για κάθε οικονοµικό φορέα που συµµετέχει στην ένωση. 

  

1.2.1.1.2.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.1.3.3.3.3. Tα νοµιµοποιητικά έγγραφα κάθε συµµετέχοντο̋ ηµεδαπού ή 

αλλοδαπού νοµικού προσώπου, όπω̋ το Φ.Ε.Κ. ίδρυση̋ και οι τροποποιήσει̋ του 

(για διαγωνιζόµενου̋ µε µορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίγραφο ή απόσπασµα του 

καταστατικού και των έγγραφων τροποποιήσεών του (για διαγωνιζόµενου̋ µε 

µορφή Ο.Ε. και Ε.Ε.), έναρξη επιτηδεύµατο̋ από την αντίστοιχη ∆ηµόσια 

Οικονοµική Υπηρεσία και τι̋ µεταβολέ̋ του (για τα φυσικά πρόσωπα). Στοιχεία 

και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν, ο Πρόεδρο̋ και ο ∆ιευθύνων 

Σύµβουλο̋ ΑΕ, τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωµα να δεσµεύουν µε την 

υπογραφή του̋, το νοµικό πρόσωπο και τα έγγραφα τη̋ νοµιµοποίηση̋ αυτών, αν 

αυτό δεν προκύπτει ευθέω̋ από το καταστατικό, αναλόγω̋ µε τη νοµική µορφή 

των εταιρειών ή κάθε άλλου νοµικού προσώπου. 

Οι ενώσει̋ οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν 

τα παραπάνω δικαιολογητικά για κάθε οικονοµικό φορέα που συµµετέχει στην 

ένωση.   

Στι̋ περιπτώσει̋ υποβολή̋ προσφορά̋ από ένωση οικονοµικών φορέων, όλα τα 

µέλη τη̋ ευθύνονται έναντι τη̋ αναθέτουσα̋ αρχή̋ αλληλέγγυα και ει̋ 

ολόκληρον. 
 

1.2.1.21.2.1.21.2.1.21.2.1.2 Τεχνική ΠροσφοράΤεχνική ΠροσφοράΤεχνική ΠροσφοράΤεχνική Προσφορά    

1.2.1.1.2.1.1.2.1.1.2.1.2.12.12.12.1. Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συµπληρώνοντα̋ την αντίστοιχη 

ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατο̋. Στη συνέχεια, το σύστηµα παράγει 

σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε µορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και 

υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην 

ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατο̋ και του παραγόµενου ψηφιακά 

υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη 

περίπτωση, το σύστηµα παράγει σχετικό µήνυµα και ο προσφέρων καλείται να 

παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.  

Εφόσον οι τεχνικέ̋ προδιαγραφέ̋ δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό του̋ στι̋ 

ειδικέ̋ ηλεκτρονικέ̋ φόρµε̋ του συστήµατο̋, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά 

υπογεγραµµένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. 

1.2.1.2.2.1.2.1.2.2.1.2.1.2.2.1.2.1.2.2.  H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλε̋ τι̋ απαιτήσει̋ και 

τι̋ προδιαγραφέ̋ που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή στο Παράρτηµα ∆’ 

τη̋ ∆ιακήρυξη̋ (Τεχνικέ̋ Προδιαγραφέ̋), περιγράφοντα̋ ακριβώ̋ πώ̋ οι 

συγκεκριµένε̋ απαιτήσει̋ και προδιαγραφέ̋ πληρούνται. Περιλαµβάνει ιδίω̋ τα 

έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλόλητα 
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των προσφερόµενων ειδών, µε βάση το κριτήριο ανάθεση̋, σύµφωνα µε τα 

αναλυτικώ̋ αναφερόµενα στο ω̋ άνω Παράρτηµα. 

1.2.1.2.1.2.1.2.1111....2.2.2.2.3333....  Σε περίπτωση που απαιτούνται πρότυπα διασφάλιση̋ ποιότητα̋ και 

πρότυπα περιβαλλοντική̋ διαχείριση̋, ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 82 του 

Ν. 4412/16.  
Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά του (υπο)φακέλου «∆ικαιολογητικά 

Συµµετοχή̋ - Τεχνική προσφορά» υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε µορφή 

αρχείου τύπου pdf και προσκοµίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντό̋  µια̋ µια̋ µια̋ µια̋ 

εργασιµη̋ ηµέρα̋εργασιµη̋ ηµέρα̋εργασιµη̋ ηµέρα̋εργασιµη̋ ηµέρα̋  από την ηλεκτρονική υποβολή, πλην των ΦΕΚ και των 

εγγράφων που φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο 

φέρουν ψηφιακή υπογραφή και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση γνησίου 

υπογραφή̋. 

Επισηµαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του 

(υπο)φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχή̋ - Τεχνική προσφορά» που έχουν 

υποβληθεί µε την ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να προσκοµισθούν στην 

αναθέτουσα αρχή εντό̋ τη̋ ανωτέρω αναφερόµενη̋ προθεσµία̋, είναι τα 

δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον 

οικονοµικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ω̋ 

τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι : πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δηµόσιε̋ 

αρχέ̋ ή άλλου̋ φορεί̋. 

 

1.2.2  1.2.2  1.2.2  1.2.2  Περιεχόµενα (υπο)φακέλου «ΟικοΠεριεχόµενα (υπο)φακέλου «ΟικοΠεριεχόµενα (υπο)φακέλου «ΟικοΠεριεχόµενα (υπο)φακέλου «Οικονοµική Προσφορά»νοµική Προσφορά»νοµική Προσφορά»νοµική Προσφορά»    

Στον (υπο)φάκελο* µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά» περιλαµβάνεται η 

οικονοµική προσφορά του οικονοµικού φορέα. 

Οικονοµική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεω̋επί ποινή απορρίψεω̋επί ποινή απορρίψεω̋επί ποινή απορρίψεω̋ στον 

(υπό) φάκελο «Οικονοµική Προσφορά».  

Η οικονοµική προσφορά, συντάσσεται συµπληρώνοντα̋ την αντίστοιχη ειδική 

ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατο̋. Στην συνέχεια, το σύστηµα παράγει σχετικό 

ηλεκτρονικό αρχείο, σε µορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και 

υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην 

ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατο̋ και του παραγόµενου ψηφιακά 

υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη 

περίπτωση, το σύστηµα παράγει σχετικό µήνυµα και ο προσφέρων καλείται να 

παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. 

Εφόσον η οικονοµική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό τη̋ στι̋ ειδικέ̋ 

ηλεκτρονικέ̋ φόρµε̋ του συστήµατο̋, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά 

υπογεγραµµένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. 

 

Στην Οικονοµική Προσφορά αναγράφεται η τιµή και ο τρόπο̋ πληρωµή̋, όπω̋ 

ορίζεται κατωτέρω :            
1.2.2.1 1.2.2.1 1.2.2.1 1.2.2.1 Τιµέ̋ Τιµέ̋ Τιµέ̋ Τιµέ̋     

• Οι τιµέ̋ θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ. Θα αναγράφονται δε ολογράφω̋ και 

αριθµητικώ̋.  

• Προσφορέ̋ που δεν δίνουν τι̋ τιµέ̋ σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ 

προ̋ ξένο νόµισµα, θα απορρίπτονται ω̋ απαράδεκτε̋.  

• Η αναγραφή τη̋ τιµή̋ σε ΕΥΡΩ, µπορεί να γίνεται µε δύο δεκαδικά ψηφία, 

εφόσον χρησιµοποιείται σε ενδιάµεσου̋ υπολογισµού̋. Το γενικό σύνολο 

στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά ψηφία, προ̋ τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό 
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ψηφίο είναι ίσο ή µεγαλύτερο του πέντε και προ̋ τα κάτω εάν είναι µικρότερο 

του πέντε.  

• Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, 

η προσφορά απορρίπτεται ω̋ απαράδεκτη.  

• Προσφορέ̋ που θέτουν όρο αναπροσαρµογή̋ τη̋ τιµή̋ απορρίπτονται ω̋ όρο αναπροσαρµογή̋ τη̋ τιµή̋ απορρίπτονται ω̋ όρο αναπροσαρµογή̋ τη̋ τιµή̋ απορρίπτονται ω̋ όρο αναπροσαρµογή̋ τη̋ τιµή̋ απορρίπτονται ω̋ 

απαράδεκτε̋.απαράδεκτε̋.απαράδεκτε̋.απαράδεκτε̋.        

• Κάθε προσφέρων υποβάλει µονο µια προσφορά Κάθε προσφέρων υποβάλει µονο µια προσφορά Κάθε προσφέρων υποβάλει µονο µια προσφορά Κάθε προσφέρων υποβάλει µονο µια προσφορά     

    

Οι τιµέ̋ θα δίνονται ω̋ εξή̋ : 

- Τιµή µονάδο̋ σε ΕΥΡΩ συµπεριλαµβανοµένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων και 

του φόρου εισοδήµατο̋. 

- Ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοι̋ εκατό, τη̋ ανωτέρω τιµή̋ (Σε περίπτωση που 

αναφέρεται εσφαλµένο̋ Φ.Π.Α. αυτό̋ θα διορθώνεται από την Υπηρεσία.) 

- Επισηµαίνεται ότι η συνολική προσφερόµενη τιµή δεν θα πρέπει να ξεπερνά την τιµή δεν θα πρέπει να ξεπερνά την τιµή δεν θα πρέπει να ξεπερνά την τιµή δεν θα πρέπει να ξεπερνά την 

πρὁπολογισθείσα δαπάνη επί ποινή απορρίψεωπρὁπολογισθείσα δαπάνη επί ποινή απορρίψεωπρὁπολογισθείσα δαπάνη επί ποινή απορρίψεωπρὁπολογισθείσα δαπάνη επί ποινή απορρίψεω̋.  

 - Εάν στο διαγωνισµό οι προσφερόµενε̋ τιµέ̋ φαίνονται ασυνήθιστα χαµηλέ̋ασυνήθιστα χαµηλέ̋ασυνήθιστα χαµηλέ̋ασυνήθιστα χαµηλέ̋,,,, η 

αναθέτουσα αρχή απαιτεί από του̋ από του̋ οικονοµικού̋ φορεί̋ να εξηγήσουν 

την τιµή ή το κόστο̋ που προτείνουν στην προσφορά του̋, εντό̋ αποκλειστική̋ 

προθεσµία̋, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση τη̋ 

σχετική̋ πρόσκληση̋ τη̋ αναθέτουσα̋ αρχή̋. Οι εξηγήσει̋ µπορεί να αφορούν 

τα οικονοµικά χαρακτηριστικά τη̋ µεθόδου κατασκευή̋, τι̋ επιλεγείσε̋ τεχνικέ̋ 

λύσει̋ ή τι̋ εξαιρετικά ευνὀκέ̋ συνθήκε̋ που διαθέτει ο προσφέρων για την 

παροχή των πρὀόντων, την πρωτοτυπία των προτεινοµένων αγαθών κλπ, 

σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο αρ. 88 του Ν. 4412/2016.  

  - Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από του̋ συµµετέχοντε̋ στοιχεία 

απαραίτητα για την τεκµηρίωση των προσφεροµένων τιµών, οι δε προµηθευτέ̋ 

υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.  

 - ∆εν προβ∆εν προβ∆εν προβ∆εν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολή̋ στον ανάδοχολέπεται η χορήγηση προκαταβολή̋ στον ανάδοχολέπεται η χορήγηση προκαταβολή̋ στον ανάδοχολέπεται η χορήγηση προκαταβολή̋ στον ανάδοχο    
 

1.2.2.2 1.2.2.2 1.2.2.2 1.2.2.2 Τρόπο̋ Πληρωµή̋ Τρόπο̋ Πληρωµή̋ Τρόπο̋ Πληρωµή̋ Τρόπο̋ Πληρωµή̋     

1.2.2.2.11.2.2.2.11.2.2.2.11.2.2.2.1 Η πληρωµή του αναδόχου θα γινει  µε έκδοση χρηµατικού εντάλµατο̋ 

πληρωµή̋ σε βάρο̋ των πιστώσεων ΥΠΑ (ΚΑΕ ΚΑΕ ΚΑΕ ΚΑΕ 5183518351835183, επ’ ονόµατι του, βάσει των 

κάτωθι δικαιολογητικών: 

α)α)α)α) ΠρωτόκολλΠρωτόκολλΠρωτόκολλΠρωτόκολλο οριστική̋ο οριστική̋ο οριστική̋ο οριστική̋ παραλαβή̋ σύµφωνα µε το άρθρο 219 του Ν. 

4412/2016. 

ββββ) Τιµολόγιο Τιµολόγιο Τιµολόγιο Τιµολόγιο του αναδόχου  

γγγγ)  Πιστοποιητικά Φορολογική̋ και Ασφαλιστική̋ Ενηµερότητα̋ για χρέη προ̋ το 

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ΙΚΑ-ΕΤΕΑΜ. 

1.2.2.2.21.2.2.2.21.2.2.2.21.2.2.2.2 Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσει̋, ω̋ 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 στην 

παρούσα. Ιδίω̋ βαρύνεται µε τι̋ ακόλουθε̋ κρατήσει̋:  

αααα) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί τη̋ αξία̋ κάθε πληρωµή̋ προ φόρων 

και κρατήσεων τη̋ αρχική̋, καθώ̋ και κάθε συµπληρωµατική̋ σύµβαση̋ υπέρ τη̋ 

Ενιαία̋ Ανεξάρτητη̋ Αρχή̋ ∆ηµοσίων Συµβάσεων (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπω̋ 

ισχύει). 

ββββ) Κράτηση ύψου̋ 0,02% υπέρ του ∆ηµοσίου, η οποία υπολογίζεται επί τη̋ αξία̋, 

ΑΔΑ: ΨΓΠ0465ΧΘΞ-Θ1Π





12 
 

εκτό̋ ΦΠΑ, τη̋ αρχική̋, καθώ̋ και κάθε συµπληρωµατική̋ σύµβαση̋. Το ποσό 

αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωµή από την αναθέτουσα αρχή στο όνοµα και 

για λογαριασµό τη̋ Γενική̋ ∆ιεύθυνση̋ ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Προµηθειών, 

σύµφωνα µε την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 

γ)γ)γ)γ) Κράτηση ύψου̋ 0,06% υπέρ τη̋ Α.Ε.Π.Π., η οποία υπολογίζεται επί τη̋ αξία̋ 

κάθε πληρωµή̋ προ φόρων και κρατήσεων τη̋ αρχική̋, καθώ̋ και κάθε 

συµπληρωµατική̋ σύµβαση̋ (αρ. 350 του Ν. 4412/2016). 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσει̋ υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλο̋ 

χαρτοσήµου 3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20% 

δδδδ) Με κάθε πληρωµή θα γίνεται η προβλεπόµενη από την κείµενη νοµοθεσία 

παρακράτηση φόρου εισοδήµατο̋ αξία̋ ποσοστού 4% για υλικά και 8% για 

εργασίε̋ επί του καθαρού ποσού (Ν. 2198/94, άρθρο 24, ΦΕΚ 43/Α/  22-03-1994). 

Επισηµάνσει̋Επισηµάνσει̋Επισηµάνσει̋Επισηµάνσει̋:::: 

• Κατά την υποβολή τη̋ προσφορά̋ από τον Οικονοµικό Φορέα σηµαίνονται από 

αυτόν µε χρήση του σχετικού πεδίου του συστήµατο̋ τα στοιχεία εκείνα τη̋ 

προσφορά̋ του που έχουν εµπιστευτικό χαρακτήρα.  

• ΟΟΟΟ    χρόνο̋ ισχύο̋ των προσφορών είναι εκατόν ογδόντα (180χρόνο̋ ισχύο̋ των προσφορών είναι εκατόν ογδόντα (180χρόνο̋ ισχύο̋ των προσφορών είναι εκατόν ογδόντα (180χρόνο̋ ισχύο̋ των προσφορών είναι εκατόν ογδόντα (180) ηµερολογιακέ̋ 

ηµέρε̋, προσµετρούµενε̋ από την εποµένη τη̋ καταληκτική̋ ηµεροµηνία̋ 

υποβολή̋ προσφορών του διαγωνισµού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύο̋ Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύο̋ Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύο̋ Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύο̋ 

µικρότερο του παραπάνω αναφεροµένου µικρότερο του παραπάνω αναφεροµένου µικρότερο του παραπάνω αναφεροµένου µικρότερο του παραπάνω αναφεροµένου απορρίπτεται ω̋ απαράδεκτηαπορρίπτεται ω̋ απαράδεκτηαπορρίπτεται ω̋ απαράδεκτηαπορρίπτεται ω̋ απαράδεκτη.  

• Περιπτώσει̋ προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσει̋ από του̋ 

απαράβατου̋ όρου̋ τη̋ ∆\ξη̋ συνεπάγονται απόρριψη των προσφορών.  

• ∆ιευκρινίσει̋ που δίνονται από του̋ προσφέροντε̋ οποτεδήποτε µετά την 

λήξη χρόνου κατάθεση̋ των προσφορών του̋ δεν γίνονται δεκτέ̋ και 

απορρίπτονται ω̋ απαράδεκτε̋.  

• Μετά την κατάθεση τη̋ προσφορά̋, επί νοµίµω̋ υποβληθέντων 

δικαιολογητικών, οι διαγωνιζόµενοι παρέχουν διευκρινίσει̋ µόνο όταν αυτέ̋ 

ζητούνται από αρµόδιο όργανο είτε κατά την ενώπιών του διαδικασία, είτε 

κατόπιν εγγράφου τη̋ Υπηρεσία̋, µετά την σχετική γνωµοδότηση του 

οργάνου. Από τι̋ διευκρινίσει̋, οι οποίε̋ παρέχονται, σύµφωνα µε τα 

παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνε̋ που αναφέρονται στα σηµεία 

για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτηµα από το αρµόδιο όργανο.  

• Εναλλακτικέ̋ προσφορέ̋ δεν γίνονται δεκτέ̋ και απορρίπτονται. 

• Προσφορέ̋ υπό αίρεση δεν γίνονται δεκτέ̋ και απορρίπτονται. 

• Προσφορέ̋ γίνονται δεκτέ̋ µόνο για το σύνολο Προσφορέ̋ γίνονται δεκτέ̋ µόνο για το σύνολο Προσφορέ̋ γίνονται δεκτέ̋ µόνο για το σύνολο Προσφορέ̋ γίνονται δεκτέ̋ µόνο για το σύνολο των υπηρεσιώντων υπηρεσιώντων υπηρεσιώντων υπηρεσιών 

    

 

2.2.2.2. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δύο (2δύο (2δύο (2δύο (2) εργάσιµε̋) εργάσιµε̋) εργάσιµε̋) εργάσιµε̋ ηµέρε̋ 

µετά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολή̋ των προσφορών και ώρα 10:00 π.µ., 

µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο σύστηµα οργάνων τη̋ Αναθέτουσα̋ 

Αρχή̋, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κείµενων διατάξεων για την ανάθεση 

δηµοσίων συµβάσεων και διαδικασιών.  

Κατά την προαναφερόµενη ηµεροµηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση µόνο 

των ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων «∆ικαιολογητικά Συµµετοχή̋ - Τεχνική 

Προσφορά». Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι «Οικονοµική προσφορά» 

αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο σύστηµα 

οργάνων, σε ηµεροµηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτού̋ των οποίων οι 
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προσφορέ̋ κρίθηκαν αποδεκτέ̋ µετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων 

αυτών.  

Αµέσω̋ µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων 

«∆ικαιολογητικά Συµµετοχή̋ -  «Τεχνική Προσφορά», οι συµµετέχοντε̋ στο 

διαγωνισµό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο των προσφορών 

που αποσφραγίσθηκαν. Οµοίω̋, µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των 

(υπο)φακέλων «Οικονοµική Προσφορά», οι προσφέροντε̋ των οποίων οι 

οικονοµικέ̋ προσφορέ̋ αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο 

περιεχόµενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκειµένου να λαµβάνουν 

γνώση των τιµών που προσφέρθηκαν.  

 

3.3.3.3. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ     

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η αναθέτουσα αρχή 

προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο 

Σύστηµα οργάνων τη̋, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κειµένων διατάξεων 

για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και των διαδικασιών τη̋ κατά περίπτωση 

Αναθέτουσα̋ Αρχή̋. 
Συγκεκριµένα µέσα από το Σύστηµα ιδίω̋:  

• Η αρµόδια επιτροπή αξιολόγηση̋ του διαγωνισµού, που έχει ορισθεί από την 

αναθέτουσα αρχή και τα µέλη τη̋, πιστοποιηµένοι χρήστε̋ του συστήµατο̋, 

προβαίνει στη διαδικασία ελέγχου και αξιολόγηση̋ των κατά περίπτωση 

φακέλων και υπο−φακέλων των προσφορών.  

• Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να απευθύνει αιτήµατα στου̋ συµµετέχοντε̋ 

χρήστε̋ – οικονοµικού̋ φορεί̋ για παροχή διευκρινίσεων ή συµπληρώσεων επί 

νοµίµω̋ υποβληθέντων δικαιολογητικών. Για τη συµπλήρωση - αποσαφήνιση 

πληροφοριών και δικαιολογητικών ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 102 

του Ν. 4412/2016. . . .     

• Η αρµόδια επιτροπή αξιολόγηση̋ του διαγωνισµού συντάσσει και υπογράφει 

τα κατά περίπτωση πρακτικά αξιολόγηση̋ των φακέλων και υποφακέλων των 

προσφορών.  

• Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει τι̋ σχετικέ̋ αποφάσει̋ επί τη̋ αξιολόγηση̋ των 

ηλεκτρονικών προσφορών.  

• Οι συµµετέχοντε̋ στο διαγωνισµό ενηµερώνονται για την αποδοχή ή την 

απόρριψη τη̋ προσφορά̋ του̋. 

 

4.4.4.4. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΗ ---- ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ  ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ  ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ  ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ     

 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί ηλεκτρονικά 

µέσω του συστήµατο̋ τον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η 

κατακύρωση (προσωρινό ανάδοχο), να υποβάλλει ηλεκτρονικά εντό̋ προθεσµία̋, 

που δεν µπορεί να είναι µικρότερη των δέκα (10) ηµερώντων δέκα (10) ηµερώντων δέκα (10) ηµερώντων δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση τη̋ 

σχετική̋ ειδοποίηση̋, σε µορφή αρχείου .pdf και σε φάκελο µε σήµανση 

«∆ικαιολογητικά Κατακύρωση̋»,«∆ικαιολογητικά Κατακύρωση̋»,«∆ικαιολογητικά Κατακύρωση̋»,«∆ικαιολογητικά Κατακύρωση̋», τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, 

σύµφωνα µε το ν. 4250/2014, όλων των δικαιολογητικών που απαιτούνται κατά 

περίπτωση, σύµφωνα µε το άρθρο 103 του Ν. 4412/16.   

  

 

4.14.14.14.1  ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η 
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ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ.     

Τα δικαιολογητικά που απαιτείται να προσκοµισθούν από τον προσφέροντα στον 

οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, υποβάλλονται σύµφωνα µε τα κατά 

περίπτωση καθοριζόµενα στο άρθρο 80 του Ν. 4412/16, ω̋ απόδειξη τη̋ µη 

ύπαρξη̋ λόγων αποκλεισµού, όπω̋ αναφέρονται στα άρθρα 73 και 74 και τη̋ 

πλήρωση̋ των κριτηρίων επιλογή̋ σύµφωνα µε το άρθρο 75.  

 

Α)Α)Α)Α) Η αναθέτουσα αρχή δέχεται ω̋ επαρκή απόδειξη του ότι ο οικονοµικό̋ φορέα̋ 

δεν εµπίπτει σε καµία από τι̋ περιπτώσει̋ που αναφέρονται στο άρθρο 73 : 

α) Για την παράγραφο 1 του εν λόγω άρθρου, την προσκόµιση αποσπάσµατο̋ του 

σχετικού µητρώου, όπω̋ του ποινικού µητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναµου 

εγγράφου που εκδίδεται από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτου̋-

µέλου̋ ή τη̋ χώρα̋ καταγωγή̋ ή τη̋ χώρα̋ όπου είναι εγκατεστηµένο̋ ο εν λόγω 

οικονοµικό̋ φορέα̋, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτέ̋ οι 

πρὁποθέσει̋. Η υποχρέωση προσκόµιση̋ του ω̋ άνω αποσπάσµατο̋ αφορά : 

• στι̋ περιπτώσει̋ εταιρειών περιορισµένη̋ ευθύνη̋ (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών 

εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), του̋ διαχειριστέ̋, 

• στι̋ περιπτώσει̋ ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.) τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, 

καθώ̋ και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

β) Για τι̋ παραγράφου̋ 2 και 4 περίπτωση β΄ του άρθρου 73, πιστοποιητικό που 

εκδίδεται από την αρµόδια αρχή του οικείου κράτου̋ - µέλου̋ ή χώρα̋. 

Αν το κράτο̋-µέλο̋ ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδου̋ έγγραφο ή 

πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλε̋ τι̋ 

περιπτώσει̋ που αναφέρονται στι̋ παράγραφο̋ 1 και 2 και στην περίπτωση β΄ 

τη̋ παραγράφου 4 του άρθρου 73, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό µπορεί να 

αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - µέλη ή στι̋ χώρε̋ όπου δεν 

προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφεροµένου 

ενώπιον αρµόδια̋ δικαστική̋ ή διοικητική̋ αρχή̋, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου 

επαγγελµατικού ή εµπορικού οργανισµού του κράτου̋ µέλου̋ ή τη̋ χώρα̋ 

καταγωγή̋ ή τη̋ χώρα̋ όπου είναι εγκατεστηµένο̋ ο οικονοµικό̋ φορέα̋. 

Οι αρµόδιε̋ δηµόσιε̋ αρχέ̋ παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσηµη 

δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα 

πιστοποιητικά τη̋ παρούσα̋ παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν 

όλε̋ τι̋ περιπτώσει̋ που αναφέρονται στι̋ παράγραφο̋ 1 και 2 και στην 

περίπτωση β΄ τη̋ παραγράφου 4 του άρθρου 73.  

Για τι̋ λοιπέ̋ περιπτώσει̋ τη̋ παραγράφου 4 του άρθρου 73 υπεύθυνη 

δήλωση του προσφέροντο̋ οικονοµικού φορέα ενώπιον αρµόδια̋ δικαστική̋ ή 

διοικητική̋ αρχή̋, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού ή εµπορικού 

οργανισµού του κράτου̋ - µέλου̋ ή τη̋ χώρα̋ καταγωγή̋ ή τη̋ χώρα̋ 

εγκατάστασή̋ του ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόµενοι στην 

παράγραφο λόγοι αποκλεισµού. 

 

Β)Β)Β)Β) Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντο̋ οικονοµικού φορέα ενώπιον αρµόδια̋ 

δικαστική̋ ή διοικητική̋ αρχή̋, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού ή 

εµπορικού οργανισµού του κράτου̋ - µέλου̋ ή τη̋ χώρα̋ καταγωγή̋ ή τη̋ χώρα̋ 

εγκατάστασή̋ του ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρο̋ του απόφαση αποκλεισµού, 

σύµφωνα µε το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 
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Γ) Γ) Γ) Γ) Για την απόδειξη τη̋ απαίτηση̋ τη̋ παραγράφου 2 του άρθρου 75 (απόδειξη 

καταλληλόλητα̋ για την άσκηση επαγγελµατική̋ δραστηριότητα̋) προσκοµίζουν 

πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελµατικού ή εµπορικού µητρώου του 

κράτου̋ εγκατάσταση̋. Οι οικονοµικοί φορεί̋ που είναι εγκατεστηµένοι σε κράτο̋ 

µέλο̋ τη̋ Ευρωπἀκή̋ Ένωση̋ προσκοµίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του 

αντίστοιχου επαγγελµατικού ή εµπορικού µητρώου του Παραρτήµατο̋ XI του 

Προσαρτήµατο̋ Α΄ του ν. 4412/2016, µε το οποίο πιστοποιείται αφενό̋ η 

εγγραφή του̋ σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελµά του̋. 

Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο µητρώο, το έγγραφο ή το 

πιστοποιητικό µπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - 

µέλη ή στι̋ χώρε̋ όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση 

του ενδιαφεροµένου ενώπιον αρµόδια̋ δικαστική̋ ή διοικητική̋ αρχή̋, 

συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού ή εµπορικού οργανισµού τη̋ χώρα̋ 

καταγωγή̋ ή τη̋ χώρα̋ όπου είναι εγκατεστηµένο̋ ο οικονοµικό̋ φορέα̋ ότι δεν 

τηρείται τέτοιο µητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την 

εκτέλεση του αντικειµένου τη̋ υπό ανάθεση σύµβαση̋. 

Οι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα οικονοµικοί φορεί̋ προσκοµίζουν βεβαίωση 

εγγραφή̋ στο Βιοτεχνικό ή Εµπορικό ή Βιοµηχανικό Επιµελητήριο ή στο Μητρώο 

Κατασκευαστών Αµυντικού Υλικού. 

Οι ενώσει̋ οικονοµικών φορέων που υποβάλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα 

παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονοµικό φορέα που 

συµµετέχει στην Ένωση. 

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται 

από επίσηµη µετάφρασή του̋ στην ελληνική γλώσσα. 

Τα εν λόγω δικαιολογητικά προσκοµίζονται από τον προσφέροντα εντό̋ µια̋ µια̋ µια̋ µια̋     (1) (1) (1) (1) 

εργασίµου ηµέρα̋ εργασίµου ηµέρα̋ εργασίµου ηµέρα̋ εργασίµου ηµέρα̋ από την ηλεκτρονική υποβολή και σε έντυπη µορφή στην 

αρµόδια υπηρεσία. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή. 

Τυχόν απαιτούµενε̋ δηλώσει̋ ή υπεύθυνε̋ δηλώσει̋ του παρόντο̋ άρθρου 

υπογράφονται ψηφιακά από του̋ έχοντε̋ υποχρέωση προ̋ τούτο και δεν 

απαιτείται σχετική θεώρηση γνησίου υπογραφή̋. 

 

5.5.5.5. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ»ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ»ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ»ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ»    

    

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «∆ικαιολογητικά κατακύρωση̋» του 

προσφέροντο̋ στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση γίνεται δύοδύοδύοδύο εργάσιµε̋ 

ηµέρε̋ µετά και την προσκόµιση των δικαιολογητικών σε έντυπη µορφή, ύστερα 

από σχετική ειδοποίηση των συµµετεχόντων που δικαιούνται να λάβουν γνώση 

των δικαιολογητικών που υπεβλήθησαν. Η αποσφράγιση γίνεται µέσω των 

αρµόδιων πιστοποιηµένων στο σύστηµα οργάνων τη̋ Αναθέτουσα̋ Αρχή̋, 

εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κείµενων διατάξεων για την ανάθεση 

δηµοσίων συµβάσεων και διαδικασιών.  

Αµέσω̋ µετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι συµµετέχοντε̋ στο 

διαγωνισµό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο του φακέλου των 

∆ικαιολογητικών Κατακύρωση̋ που αποσφραγίσθηκε. 

 

 

 

6.6.6.6. ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΜΕΙΟ∆ΟΤΗΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΜΕΙΟ∆ΟΤΗΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΜΕΙΟ∆ΟΤΗΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΜΕΙΟ∆ΟΤΗ    
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Αν δεν προσκοµισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψει̋ σε 

αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσµία στον προσωρινό ανάδοχο να τα 

προσκοµίσει ή να τα συµπληρώσει εντό̋ πέντε (5) ηµερών από την κοινοποίηση 

τη̋ σχετική̋ ειδοποίηση̋, η οποία αποστέλλεται ηλεκτρονικά µέσω του 

συστήµατο̋. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να παρατείνει την ω̋ άνω προθεσµία, 

εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώ̋ και κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) 

επιπλέον ηµέρε̋. 

Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία 

που δηλώθηκαν, σύµφωνα µε το άρθρο 79 του Ν. 4412/16 είναι ψευδή ή ανακριβή, 

ο προσωρινό̋ ανάδοχο̋ κηρύσσεται έκπτωτο̋ και µε την επιφύλαξη του άρθρου 

104, καταπίπτει υπέρ τη̋ αναθέτουσα̋ αρχή̋ η εγγύηση συµµετοχή̋ του, που είχε 

προσκοµισθεί, σύµφωνα µε το άρθρο 72, εφόσον είχε προσκοµισθεί, και η 

κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσω̋ επόµενη πλέον 

συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων 

ανάθεση̋ όπω̋ είχαν ορισθεί στα έγγραφα τη̋ σύµβαση̋, χωρί̋ να λαµβάνεται 

υπόψη η προσφορά του προσφέροντο̋ που απορρίφθηκε. 

Αν ο προσωρινό̋ ανάδοχο̋ δεν υποβάλλει στο προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα 

τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, κηρύσσεται έκπτωτο̋ και καταπίπτει υπέρ τη̋ 

αναθέτουσα̋ αρχή̋ η εγγύηση συµµετοχή̋ του, που είχε προσκοµισθεί, 

 σύµφωνα µε το άρθρο 72, εφόσον είχε προσκοµισθεί, και η κατακύρωση γίνεται 

στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσω̋ επόµενη πλέον συµφέρουσα από 

οικονοµική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεση̋ όπω̋ 

είχαν ορισθεί στα έγγραφα τη̋ σύµβαση̋, χωρί̋ να λαµβάνεται υπόψη η 

προσφορά του προσφέροντο̋ που απορρίφθηκε.  

Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκοµίσθηκαν νοµίµω̋ και 

εµπροθέσµω̋, δεν αποδεικνύεται η µη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού των 

άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/16 ή η πλήρωση µια̋ ή περισσοτέρων από τι̋ 

απαιτήσει̋ των κριτηρίων ποιοτική̋ επιλογή̋, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 και 

τα άρθρα 75,76 και 77, ο προσωρινό̋ ανάδοχο̋ κηρύσσεται έκπτωτο̋ και µε την 

επιφύλαξη του άρθρου 104, καταπίπτει υπέρ τη̋ αναθέτουσα̋ αρχή̋ η εγγύηση 

συµµετοχή̋ του, που είχε προσκοµισθεί, σύµφωνα µε το άρθρο 72, εφόσον είχε 

προσκοµισθεί, και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την 

αµέσω̋ επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει των 

ειδικότερων κριτηρίων ανάθεση̋ όπω̋ είχαν ορισθεί στα έγγραφα τη̋ σύµβαση̋, 

χωρί̋ να λαµβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντο̋ που απορρίφθηκε. 

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται µε τη 

σύνταξη πρακτικού την Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού και τη διαβίβαση του φακέλου 

στο αποφαινόµενο όργανο τη̋ αναθέτουσα̋ αρχή̋ για τη λήψη απόφαση̋, είτε 

για την κατακύρωση τη̋ σύµβαση̋, είτε για τη µαταίωση τη̋ διαδικασία̋, είτε 

για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ω̋ εκπτώτου.  
 

7.7.7.7. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ –––– ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ    

    

Ανάδοχο̋ θα αναδειχθεί εκείνο̋ που θα προσφέρει τη µικρότερη συνολική Ανάδοχο̋ θα αναδειχθεί εκείνο̋ που θα προσφέρει τη µικρότερη συνολική Ανάδοχο̋ θα αναδειχθεί εκείνο̋ που θα προσφέρει τη µικρότερη συνολική Ανάδοχο̋ θα αναδειχθεί εκείνο̋ που θα προσφέρει τη µικρότερη συνολική 

προσφερόµενη τιµήπροσφερόµενη τιµήπροσφερόµενη τιµήπροσφερόµενη τιµή....    

    

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωση̋, µαζί µε αντίγραφο 
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όλων των πρακτικών τη̋ διαδικασία̋ ελέγχου και αξιολόγηση̋ των προσφορών, 

σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει αποδεκτή προσφορά, σύµφωνα µε το 

άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτό̋ από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά 

µέσω του συστήµατο̋.   

Τα έννοµα αποτελέσµατα τη̋ απόφαση̋ κατακύρωση̋ και ιδίω̋ η σύναψη τη̋ 

σύµβαση̋ επέρχονται εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι : 

 

 α) άπρακτη πάροδο̋ των προθεσµιών άσκηση̋ των προβλεπόµενων στι̋ κείµενε̋ 

διατάξει̋ βοηθηµάτων και µέσων στο στάδιο τη̋ προδικαστική̋ και δικαστική̋ 

προστασία̋ και από τι̋ αποφάσει̋ αναστολών επί αυτών,  

β) ολοκλήρωση του προσυµβατικού ελέγχου από τον Επίτροπο του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου στο Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών, σύµφωνα µε την παράγρ. Γ΄ 

του άρθρου πρώτου του Ν. 4254/2014 και 

 γ) κοινοποίησή τη̋ απόφαση̋ κατακύρωση̋ στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο 

τελευταίο̋ υποβάλει επικαιροποιηµένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 80 του Ν. 

4412/16, έπειτα από σχετική πρόσκληση. 

 

Μετά την επέλευση των εννόµων αποτελεσµάτων τη̋ απόφαση̋ κατακύρωση̋, η 

αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του 

συµφωνητικού, εντό̋ δύο (2)δύο (2)δύο (2)δύο (2) ηµερών ηµερών ηµερών ηµερών από την κοινοποίηση σχετική̋ πρόσκληση̋, η 

οποία αποστέλλεται ηλεκτρονικά µέσω του συστήµατο̋. 

 

Στην περίπτωση που ο ανάδοχο̋ δεν προσέλθει να υπογράψει το ω̋ άνω 

συµφωνητικό µέσα στην τεθείσα προθεσµία, κηρύσσεται έκπτωτο̋, καταπίπτει 

υπέρ τη̋ αναθέτουσα̋ αρχή̋ η εγγυητική επιστολή συµµετοχή̋ του και η 

κατακύρωση, µε την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την 

αµέσω̋ επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά.  

 

8.8.8.8. ΠΡΟ∆ΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΠΡΟ∆ΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΠΡΟ∆ΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΠΡΟ∆ΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ---- ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ        

    

Κάθε ενδιαφερόµενο̋, ο οποίο̋ έχει ή είχε συµφέρον να του ανατεθεί η 

συγκεκριµένη σύµβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζηµία από 

εκτελεστή πράξη ή παράλειψη τη̋ αναθέτουσα̋ αρχή̋ κατά παράβαση τη̋ 

νοµοθεσία̋ τη̋ Ευρωπἀκή̋ Ένωση̋ ή τη̋ εσωτερική̋ νοµοθεσία̋, δικαιούται να 

ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον τη̋ ΑΕΠΠ κατά τη̋ σχετική̋ πράξη̋ ή 

παράλειψη̋ τη̋ αναθέτουσα̋ αρχή̋, προσδιορίζοντα̋ ειδικώ̋ τι̋ νοµικέ̋ και 

πραγµατικέ̋ αιτιάσει̋ που δικαιολογούν το αίτηµά του. Σε περίπτωση προσφυγή̋ 

κατά πράξη τη̋ αναθέτουσα̋ αρχή̋ η προθεσµία για την άσκηση τη̋ 

προδικαστική̋ προσφυγή̋ είναι (α) δέκα (10) ηµέρε̋ από την κοινοποίηση τη̋ 

προσβαλλόµενη̋ πράξη̋ στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα αν η πράξη 

κοινοποιήθηκε µε ηλεκτρονικά µέσα ή τηλεοµοιοτυπία ή (β) δεκαπέντε (15) ηµέρε̋ 

από την κοινοποίηση τη̋ προσβαλλόµενη̋ πράξη̋ σε αυτόν αν χρησιµοποιήθηκαν 

άλλα µέσα επικοινωνία̋, άλλω̋ γ) δέκα (10) ηµέρε̋ από την πλήρη, πραγµατική ή 

τεκµαιρόµενη, γνώση τη̋ πράξη̋ που βλάπτει τα συµφέροντα του ενδιαφερόµενου 

οικονοµικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγή̋ κατά προκήρυξη̋, η πλήρη̋ 

γνώση αυτή̋ τεκµαίρεται µετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ηµερών από τη 

δηµοσίευση στο ΚΗΜ∆ΗΣ. Σε περίπτωση παράλειψη̋, η προθεσµία για την άσκηση 

τη̋ προδικαστική̋ προσφυγή̋ είναι δεκαπέντε (15) ηµέρε̋ από την εποµένη τη̋ 
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συντέλεση̋ τη̋ προσβαλλόµενη̋ παράλειψη̋. 

 

Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά µέσω τη̋ λειτουργικότητα̋ 

«Επικοινωνία» του ΕΣΗ∆ΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισµού, επιλέγοντα̋ 

κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντα̋ το 

σχετικό έγγραφο σε µορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF), το 

οποίο φέρει εγκεκριµένη προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγµένη 

ηλεκτρονική υπογραφή µε χρήση εγκεκριµένων πιστοποιητικών. 

 

Για το παραδεκτό τη̋ άσκηση̋ τη̋ προδικαστική̋ προσφυγή̋ κατατίθεται 

παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του ∆ηµοσίου, κατά τα ειδικά οριζόµενα 

στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016, το οποίο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα σε 

περίπτωση ολική̋ ή µερική̋ αποδοχή̋ τη̋ προσφυγή̋ του ή σε περίπτωση που 

πριν την έκδοση τη̋ απόφαση̋ τη̋ ΑΕΠΠ επί τη̋ προσφυγή̋, η αναθέτουσα αρχή 

ανακαλεί την προσβαλλόµενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόµενη ενέργεια.  

 

Η προθεσµία για την άσκηση τη̋ προδικαστική̋ προσφυγή̋ και η άσκησή τη̋ 

κωλύουν τη σύναψη τη̋ σύµβαση̋ επί ποινή ακυρότητα̋, κατά τα οριζόµενα στο 

άρθρο 364 του ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, η άσκηση τη̋ προδικαστική̋ 

προσφυγή̋ δεν κωλύει την πρόοδο τη̋ διαγωνιστική̋ διαδικασία̋, εκτό̋ αν 

ζητηθούν προσωρινά µέτρα προστασία̋ κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016. 

Οι αναθέτουσε̋ αρχέ̋ µέσω τη̋ λειτουργία̋ τη̋ «Επικοινωνία̋» του ΕΣΗ∆ΗΣ: 

 

• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόµενο τρίτο σύµφωνα µε τα 

προβλεπόµενα στην περ. α του πρώτου εδαφίου τη̋ παρ.1 του αρ. 365 του ν. 

4412/2016. 

• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέταση̋ Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα 

προβλεπόµενα στην περ. β του πρώτου εδαφίου τη̋ παρ. 1 του αρ. 365 του 

ν. 4412/2016. 

 

Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογηµένα επί τη̋ βασιµότητα̋ των προβαλλόµενων 

πραγµατικών και νοµικών ισχυρισµών τη̋ προσφυγή̋ και των ισχυρισµών τη̋ 

αναθέτουσα̋ αρχή̋ και, σε περίπτωση παρέµβαση̋, των ισχυρισµών του 

παρεµβαίνοντο̋ και δέχεται (εν όλω ή εν µέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή µε 

απόφασή τη̋, η οποία εκδίδεται µέσα σε αποκλειστική προθεσµία είκοσι (20) 

ηµερών από την ηµέρα εξέταση̋ τη̋ προσφυγή̋. 

 

Οι χρήστε̋ - οικονοµικοί φορεί̋ ενηµερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη 

τη̋ προσφυγή̋ από την ΑΕΠΠ. 

 

Η άσκηση τη̋ ω̋ άνω προδικαστική̋ προσφυγή̋ αποτελεί πρὁπόθεση για την 

άσκηση των ένδικων βοηθηµάτων τη̋ αίτηση̋ αναστολή̋ και τη̋ αίτηση̋ 

ακύρωση̋ του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή 

παραλείψεων των αναθετουσών αρχών. 

 

Η αίτηση αναστολή̋ κατατίθεται στο αρµόδιο δικαστήριο µέσα σε προθεσµία δέκα 

(10) ηµερών από την έκδοση τη̋ απόφαση̋ επί τη̋ προδικαστική̋ προσφυγή̋. Για 

την άσκηση τη̋ αιτήσεω̋ αναστολή̋ κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα 
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οριζόµενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 

 

Η άσκηση αίτηση̋ αναστολή̋ κωλύει τη σύναψη τη̋ σύµβαση̋, εκτό̋ εάν µε την 

προσωρινή διαταγή ο αρµόδιο̋ δικαστή̋ αποφανθεί διαφορετικά. 
 
 

9.  ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ∆ΙΑΚΗ9.  ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ∆ΙΑΚΗ9.  ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ∆ΙΑΚΗ9.  ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣΡΥΞΗΣΡΥΞΗΣΡΥΞΗΣ    

    

9.1 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 9.1 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 9.1 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 9.1 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ     

9.1.1  Οι εγγυήσει̋ εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα 

στα κράτη µέλη τη̋ Ένωση̋ ή του Ευρωπἀκού Οικονοµικού Χώρου ή στα κράτη 

µέλη τη̋ Σ∆Σ και έχουν, σύµφωνα µε τι̋ ισχύουσε̋ διατάξει̋ το δικαίωµα αυτό. 

Μπορούν, επίση̋, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α.- Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να παρέχονται µε 

γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε παρακατάθεση σε αυτό 

του αντίστοιχου χρηµατικού ποσού.    

9.1.2 Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συµµετοχή̋ υπέρ 

του συµµετέχοντο̋ για ποσό που θα καλύπτει το 2% 2% 2% 2% τη̋ συνολική̋ 

πρὁπολογισθείση̋ δαπάνη̋ χωρί̋ ΦΠΑ.   

9.1.3  Στην περίπτωση ένωση̋ οικονοµικών φορέων, η εγγύηση συµµετοχή̋ 

περιλαµβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τι̋ υποχρεώσει̋ όλων των 

οικονοµικών φορέων που συµµετέχουν στην ένωση.  

9.1.4 Η εγγυητική επιστολή συµµετοχή̋ θα πρέπει να είναι σύµφωνη µε το 

συνηµµένο υπόδειγµα και η παρεχόµενη εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί 

ένα (1) µήνα µετά την λήξη του χρόνου ισχύο̋ τη̋ προσφορά̋ που ζητάει η ∆\ξη.  

9.1.5  Για την καλή εκτέλεση των όρων τη̋ Σύµβαση̋, οι προµηθευτέ̋ είναι 

υποχρεωµένοι να καταθέτουν εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το 5%5%5%5% τη̋ 

δαπάνη̋ των υπηρεσιών χωρί̋ ΦΠΑ.  

Επισηµαίνεται ότι ο χρόνο̋ ισχύο̋ τη̋ εγγυητική̋ επιστολή̋ καλή̋ εκτέλεση̋ τη̋ 

προ̋ υπογραφή σύµβαση̋ πρέπει να είναι αορίστου χρόνου, δηλαδή θα ισχύει 

µέχρι επιστροφή̋ τη̋ στην Τράπεζα. 

9.1.6 Οι εγγυήσει̋ συµµετοχή̋ και καλή̋ εκτέλεση̋ πρέπει να προβλέπουν ότι σε 

περίπτωση κατάπτωσή̋ του̋ το οφειλόµενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 

τέλο̋ χαρτοσήµου και θα πρέπει να είναι σύµφωνε̋ µε τα συνηµµένα 

υποδείγµατα.  

9.1.7 Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 72 του Ν. 4412/16 και 

στην παράγραφο 1.2.3 του άρθρου 11 τη̋ Υ.Α. Π1 2390/2013.  

 

9.2 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ9.2 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ9.2 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ9.2 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ    

Η σύµβαση µπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά τη̋, χωρί̋ να απαιτείται 

νέα διαδικασία σύναψη̋ σύµβαση̋, µόνο σύµφωνα µε του̋ όρου̋ και τι̋ 

πρὁποθέσει̋ του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωµοδότηση̋ του 

αρµοδίου οργάνου. 

 

 

10101010....     ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ  ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ  ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ  ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ  ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ    

    

Οι οικονοµικοί φορεί̋ που συµµετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία έχουν 

πρόσβαση στα έγγραφα που παράγονται στο σύστηµα µε τον τρόπο και στο χρόνο 
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που ορίζεται από τι̋ κατά περίπτωση κείµενε̋ διατάξει̋, εφαρµοζόµενων κατά τα 

λοιπά των διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 2690/1999, των διατάξεων για το 

ηλεκτρονικό δηµόσιο έγγραφο (ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ Β’ 1317/23.04.2012) 

και αυτών τη̋ περίπτωση̋ β τη̋ παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 4155/2013. 
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                                              Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α     Γ΄Γ΄Γ΄Γ΄    
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ    

ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣ ΒΑΣ ΒΑΣ ΒΑΣΕΕΕΕΙ Ι Ι Ι ΤΗΣΤΗΣΤΗΣΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΙΜΗΣ....    
   

Για την επιλογή τη̋ πλέον συµφέρουσα̋ από οικονοµική άποψη προσφορά̋ βάσει 

τη̋ τιµή̋ αξιολογούνται µόνο οι προσφορέ̋ που έχουν κριθεί τεχνικά αποδεκτέ̋ 

και είναι σύµφωνε̋ µε του̋ λοιπού̋ όρου̋ τη̋ ∆ιακήρυξη̋. 

 

Για την αξιολόγηση των προσφορών λαµβάνονται υπόψη τα αναφερόµενα στο 

άρθρ. 86 του  Ν. 4412/2016.  
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α  ∆΄Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α  ∆΄Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α  ∆΄Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α  ∆΄    

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ    
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∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΕΠΑΘΜ  

ΓΙΑ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΤΗΣ ΥΠΑ ΥΠΑ 
 
 
 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
1. ΓΕΝΙΚΑ 

Στο αντικείµενο του παρόντος περιλαµβάνεται η διαµόρφωση 
χώρων του κτιρίου του Κέντρου Περιοχής Αθηνών – 
Μακεδονίας (ΚΕΠΑΘΜ) της ΥΠΑ, στο Ελληνικό, για την 
µετεγκατάσταση σε αυτούς των ακόλουθων µονάδων: 
(Α) ΚΗΕΜΣ (Κέντρο Ηλεκτρονικών Εφαρµογών Μείζονος 
Συντήρησης). 
(Β) ∆ιεύθυνσης Οικονοµικού & Εφοδιασµού (∆11) 
(Γ) ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικού (∆9) 
(∆) Γραφείων ∆ιοίκησης ΥΠΑ. 
 

ΝΑΙ   

1.1. ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΗΕΜΣ 
Η µονάδα αυτή (γραφεία και εργαστήρια) θα εγκατασταθεί στο 
ισόγειο του κτιρίου σε συνολικό χώρο έκτασης περίπου 411 
τετρ. µέτρων. Μέρος του χώρου (161 τ.µ.)  είναι 
ανακαινισµένος και τον καταλαµβάνει σήµερα το ΠΡΟΠΕ 
(Τµήµα Προστασίας Περιβάλλοντος) ο δε υπόλοιπος χώρος 
είναι κενός µε παλαιές διαµορφώσεις και εγκαταστάσεις. 
Η υφιστάµενη διαρρύθµιση των χώρων εµφανίζεται στο 
σχέδιο ΚΗΕΜΣ-1 και η νέα διαρρύθµιση που θα προκύψει µε 
τις παρούσες υπηρεσίες εµφανίζεται στο σχέδιο ΚΗΕΜΣ- 2. 
 

ΝΑΙ   

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΩΡΟΥ 
2. ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ  
2.1. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ ΠΛΙΝΘΟ∆ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΙΧΩΝ ΑΠΟ 

ΓΥΨΟΣΑΝΙ∆Α 
Στον  χώρο του ΠΡΟΠΕ  καθώς  και στον  κενό  χώρο  των  
παλαιών  εγκαταστάσεων θα  γίνουν  καθαιρέσεις   
υφισταµένων  πλινθοδοµών  και  τοίχων  από  γυψοσανίδα 
σύµφωνα µε τα σχέδια. 
Οι  καθαιρέσεις  θα  γίνουν  µε  προσοχή  και τα  υλικά  της  
καθαίρεσης  θα  συσσωρευτούν  και  στην συνέχεια να 
αποµακρυνθούν κατάλληλα µε ευθύνη του προσφέροντος. 
 

ΝΑΙ   

2.2. ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΑΠΟ ∆ΙΠΛΗ ΓΥΨΟΣΑΝΙ∆Α ΜΕ 
ΠΛΗΡΩΣΗ ΚΕΝΟΥ ΜΕ ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑ 

Στις   θέσεις  που προβλέπεται θα  κατασκευασθούν  τοίχοι  
για  διαχωρισµό  χώρων, από  διπλή  γυψοσανίδα και  
πλήρωση  του  κενού  των γυψοσανίδων  µε  ινώδες  υλικό . 
Η κατασκευή  των  τοίχων  περιλαµβάνει 3  στάδια: 
Μεταλλικός  σκελετός  στήριξης  των  γυψοσανίδων. 
Ο µεταλλικός  σκελετός  στήριξης  των  γυψοσανίδων   θα  
είναι  από  γαλβανισµένο   χάλυβα, θα  αποτελείται  από  
οριζόντιους  και  κάθετους  στρωτήρες, ορθοστάτες  και  υλικά  
στερέωσης (ορθοστάτες και  στρωτήρες  50/40/0,6  ΜΜ), (DΙΝ 
4103-1).  
 

ΝΑΙ   

Στις  θέσεις  που  έχουν  καθορισθεί, τρυπάµε  και  
στερεώνουµε  τους  κάθετους  και  οριζόντιους  στρωτήρες  µε  
καρφωτά  upat αφού  ελέγξουµε  για  τυχόν  σωληνώσεις  σε  
τοίχο  και πάτωµα. Κάθετα  στους  στρωτήρες  τοποθετούµε  
τους  ορθοστάτες  ανά  60  εκ.  απόσταση. Τα 60  εκ. πρέπει  
να  είναι  στη  µέση  του  ορθοστάτη.  Αφού  σχηµατίσουµε  
τον  σκελετό, τοποθετούµαι ανάµεσα  στους  ορθοστάτες  τα  
κοµµάτια  του  πετροβάµβακα. 
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Όπου  υπάρχουν  πόρτες τοποθετούµε  κανονικά  την  
γυψοσανίδα  και  κόβουµε  µε  πριόνι  το  άνοιγµα  της  
πόρτας  τοποθετούµε  ένα  κοµµάτι  στρωτήρα  και  τον  
βιδώνουµε  πάνω  στους  δύο  ορθοστάτες. Για  να  
ενισχύσουµε  τους  δύο  πλαινούς  ορθοστάτες  της  πόρτας, 
βάζουµε  ξύλινα  καδρόνια  µέσα  σε αυτούς. 
Τα διαχωριστικά γυψοσανίδων  θα  είναι  τύπου  Knauf ή  
ισοδυνάµου, πάχους  125  ΜΜ.  
Οι  γυψοσανίδες  θa είναι  ανθυγρές, υψηλών  µηχανικών  
αντοχών (κατά  ΕΝ  520), µε  δείκτη  ηχοµείωσης  κατά  DIN  
4109  και  πυράντοχες.  Θα  στερεωθούν  στον  σκελετό, 
ξεκινώντας  από  την  µπροστινή  πλευρά, γίνονται  σε αυτή  
τη  φάση  τρύπες  εάν  και  όπου  χρειάζονται  για  
ηλεκτρολογικές  εγκαταστάσεις  και  τοποθετούµε  τα  κουτιά  
πριν  κλείσουµε  την  πίσω πλευρά. 
 

ΝΑΙ   

Αφήνουµε  ένα  κενό  3-5-ΜΜ  µεταξύ  των  γυψοσανίδων. Το  
κενό  είναι  απαραίτητο  για  τη  σωστή  αρµολόγηση  και  την  
απόσβεση  των  συστολοδιαστολών. Πηγαίνουµε  στην  πίσω  
πλευρά  και  τοποθετούµε  τον  πετροβάµβακα. Τέλος  
βιδώνουµε  τις  γυψοσανίδες, µε  τον  ίδιο  τρόπο  όπως και  
µπροστά. Τα  σηµεία  ενώσεων, βιδών, upat  και  όπου  
ειδικότερα   χρειασθεί  θα  στοκαριστούν, θα  τριφτούν  και  
γενικά  θα  έχουν  µια  λεία  εµφανή  επιφάνεια. 
 

ΝΑΙ   

Στους  χώρους  που  σχηµατίζονται  µε  γυψοσανίδες, και   
δεν  υπάρχει  επαρκής  εξωτερικός  φωτισµός, η  τοιχοποιία  
αυτή  (ξηράς  δόµησης) θα  φέρει  υαλοπίνακα  κατάλληλο  
για  διπλή  γυψοσανίδα στα  2,00  Μ  από  το  δάπεδο  µέχρι  
την  οροφή  του  χώρου. Για  την  δηµιουργία  σταθερών  
υαλοστασίων (µονών  ή  διπλών) θα  χρειασθεί ενισχυµένο  
προφίλ  αλουµινίου . 
 

ΝΑΙ   

2.3. ΨΕΥ∆ΟΡΟΦΕΣ ΟΡΥΚΤΩΝ ΙΝΩΝ 
Θα  γίνει  αποξήλωση  των παλαιών  ψευδοροφών (χώροι 
εκτός ΠΡΟΠΕ). 
Τα  προϊόντα  της  αποξήλωσης  θα σωρευθούν και 
αποµακρυνθούν µε ευθύνη του προσφέροντος. 
Η  ψευδοροφή  θα αποτελείται  από  µεταλλικό  σκελετό  και  
πλάκες  ορυκτών  ινών και θα  βρίσκεται  σε  ύψος  από  το  
έδαφος  που  θα  επιτρέπουν  οι  Η/Μ  εργασίες. Ο µεταλλικός  
σκελετός  θα  είναι  από  γαλβανισµένο  χάλυβα  ειδικής  
κατηγορίας  και  προβαµµένο  γαλβανιζέ  υλικό  κάλυψης. Το  
σύστηµα  είναι  κατάλληλο  για  φορτία  έως  10   Kgr/M2. Ο 
µεταλλικός  σκελετός  διατοµής  ανάποδου  Τ  πλάτους  15 ή 
24  ΜΜ  (κύριος  και  δευτερεύον  οδηγός)  πάνω  στον  οποίο  
κάθονται  οι  πλάκες, αποτελείται  από  κύριους  οδηγούς, 
µήκους 1200 ΜΜ, δευτερεύοντες οδηγούς  µήκους 1200  ΜΜ, 
δευτερεύοντες  οδηγούς  µήκους  600  ΜΜ, περιµετρικές  
γωνίες  19Χ24 ΜΜ, βύσµατα  και  ειδικά  εξαρτήµατα  
ανάρτησης.  
 

ΝΑΙ   

Αρχικά  θα  γίνει  χάραξη  της  τελικής  στάθµης  και  των  
αναρτήσεων. Στερέωση  των  αναρτήσεων στην  οροφή  και  
σε  αξονική  απόσταση  1000  ΜΜ, µε  χρήση  µεταλλικών   
βυσµάτων. Στερέωση  των  περιµετρικών  γωνιών  στα  
κατακόρυφα  δοµικά  στοιχεία  µε  βύσµατα. Εγκατάσταση  
των  κύριων  οδηγών  στις  αναρτήσεις  µε  ειδικά  εξαρτήµατα  
σε  αξονική  απόσταση  1200  ΜΜ. 

ΝΑΙ   

Κάθετα  στους κύριους  αναρτώνται  οι  δευτερεύοντες οδηγοί  
µήκους  1200  ΜΜ σε  αξονική  απόσταση  1200  ΜΜ  
δηµιουργώντας  κάναβο  (1200 Χ  600 ΜΜ). Άλλοι  
δευτερεύοντες  οδηγοί  µήκους  600  ΜΜ, τοποθετούνται  
κάθετα   µε  τους  κύριους  οδηγούς  σε  αξονική  απόσταση  
600  ΜΜ, δηµιουργώντας  κάναβο  (600Χ600  ΜΜ). Όλοι  οι  
οδηγοί  κουµπώνουν  µεταξύ  τους. 
Πάνω  στον  σκελετό  κάθονται  πλάκες  ορυκτών  ινών  
τύπου  Knauf  Planet ή  ισοδυνάµου , µε  τα  παρακάτω  

ΝΑΙ   
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τεχνικά  χαρακτηριστικά: Πλάκες  κατά  DIN  53168, Πάχος:  
12-13  MM, ∆ιαστάσεις:  600Χ600  ΜΜ, Ανάκλαση  φωτός: 
έως  88 %, Συντελεστής  ηχοαπορρόφησης:   0,55, Αντοχή  
στην  υγρασία: έως  70%  . 
 

2.4. ΠΛΑΚΙ∆ΙΑ ∆ΑΠΕ∆ΟΥ 
Στις επιφάνειες εκτός ΠΡΟΠΕ, όπου  δεν υπάρχουν  
πλακάκια  δαπέδου,  θα εγκατασταθούν νέα, ίδιων 
διαστάσεων, όψεως  και  χρώµατος µε αυτά του ΠΡΟΠΕ. 
Τα  πλακίδια  επίστρωσης  των  δαπέδων, θα  είναι 
πορσελάνης  group 4,  λευκής  µάζας, κολλητά και  θα  
σχηµατίζουν αρµό αναλόγου πάχους. Τα πλακίδια  θα  είναι  
άριστης  ποιότητας, έγχρωµα, αντιολισθηρά, ανυάλωτα, 
πλήρους  υαλοποιηµένης   µάζας κλπ σύµφωνα  µε  τις 
προδιαγραφές  ΕΛΟΤ. 
    

ΝΑΙ   

Πρώτα  και  όπου  χρειάζεται  για  σταθερό  και  λείο  
υπόστρωµα, θα  στρωθεί  τσιµεντοκονία  µε  άµµο  θαλάσσης  
σε  αναλογία  3  όγκους  άµµου  1  όγκος  τσιµέντου  και µε 
προσθήκη στο  µίγµα  στεγανωτικού  µάζας. Ελάχιστο  πάχος  
τσιµεντοκονίας  2  εκ. Τα  πλακάκια  θα  τοποθετηθούν  µε  
κόλλα  δαπέδου  τύπου  Ceresit  CM 17  ή  άλλου  
ισοδυνάµου  τύπου. Τα   πλακάκια  θα  δηµιουργούν   αρµούς 
ενδ. πλάτους  10  ΜΜ, οι  οποίοι  θα  γεµίζουν  µε στόκο  
δαπέδου  τύπου  CE  35 της  Ceresit  ή  άλλου  ισοδυνάµου  
τύπου. 
Περιµετρικά  των  επιφανειών  που  θα  επιστρωθούν  µε  
πλακίδια, θα κατασκευασθούν  περιθώρια  όµοια  µε  τα  
πλακάκια  πλάτους  7,5 εκ. 
 

ΝΑΙ   

2.5. ΠΟΡΤΕΣ ΣΕ ΤΟΙΧΙΟΙΙΑ ΑΠΟ ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ 
∆ΙΠΛΗ ΓΥΨΟΣΑΝΙ∆Α 

Σε  επιφάνειες  χωρισµάτων από  διπλή  γυψοσανίδα στις 
θέσεις που  πρέπει  να  τοποθετηθούν  θύρες,  θα  
τοποθετηθεί  αρχικά κάσα  που  θα  προσαρµόζεται  στην  
διπλή  γυψοσανίδα  πάχους  7,7-12,5  CM  .Οι  θύρες  
παραδίνονται  κοµµένες  στα  µέτρα  και  στα  χρώµατα  που  
θα  ζητήσει  η  Υπηρεσία, είναι  βαµµένες  ηλεκτροστατικά και  
χαρακτηρίζονται  από  την  εύκολη  τοποθέτησή  τους και την  
υψηλή τους  ποιότητα. 
 

ΝΑΙ   

2.6. ΠΟΡΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ  
Πέραν της διαµόρφωσης που εµφανίζεται στα σχέδια, θα 
δηµιουργηθεί και διάδροµος ο οποίος θα επιτρέπει την 
επικοινωνία δύο τµηµάτων του κτιρίου. Ο διάδροµος θα έχει 
µήκος περίπου 5 µέτρα. Θα απαιτηθεί η δηµιουργία 
αυτοκλειόµενης  πόρτα µε καθαίρεση γυψοσανιδών, η 
κατασκευή πλευρικών χωρισµάτων από γυψοσανίδα και η 
διαµόρφωση ψευδοροφής και δαπέδου. Στα χωρίσµατα του 
διαδρόµου θα τοποθετηθούν και τρείς πόρτες. 
Η  αυτοκλειόµενη πόρτα  θα είναι  ηλεκτροστατικής  βαφής  
χρώµατος  επιλογής  της  Υπηρεσίας. 
 

ΝΑΙ   

Όλα  τα  προφίλ  αλουµινίου  θα είναι  οβάλ  διατοµής  και  θα  
εξασφαλίζουν ασφάλεια  και  πλήρη  λειτουργικότητα. 
Τα  υλικά  και µικροϋλικά που  θα  χρησιµοποιηθούν  (προφίλ, 
µηχανισµός  επαναφοράς, µεντεσέδες κλπ) θα  πρέπει  να  
τηρούν  τις  προδιαγραφές  κατά  DIN  50939 να  έχουν  όλες 
τις  απαραίτητες  πιστοποιήσεις από  το  εργοστάσιο  
παραγωγής (πιστοποιηµένες  υψηλές  αποδόσεις  
ηχοµόνωσης, θερµοµόνωσης  ανεµοπίεσης  και  ασφάλειας). 
Πριν την  τοποθέτηση της πόρτας, περιµετρικά  του  
ανοίγµατος, θα γίνει  πλήρης  επικόλληση  µονωτικού 
σφραγιστικού  περιβλήµατος  τύπου  Eshatap  ή  ισοδυνάµου  
τύπου  και  πάχους  5  ΜΜ και  πλάτους  όσο  το πλάτος  του 
προφίλ  αλουµινίου. 
Ο  µηχανισµός  επαναφοράς  της  πόρτας  θα  πρέπει  να  
έχει  ρυθµιζόµενη  ταχύτητα κλεισίµατος  και  πρόσκρουσης. 
 

ΝΑΙ   

2.7. ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΛΑΜΑΡΙΝΑ 
Το  παραλληλόγραµµο φρεάτιο  που υπάρχει  στον 
δηµιουργούµενο διάδροµο κοντά  στον  υπάρχοντα  
υποκατανεµητή  θα  καλυφθεί  µε  γαλβανιζέ  λαµαρίνα  

ΝΑΙ   

ΑΔΑ: ΨΓΠ0465ΧΘΞ-Θ1Π





(τύπου  κριθαράκι)  εδραζόµενη  πάνω  σε  µεταλλική  
λαµαρίνας   σχήµατος   Γ  περιµετρικά  του  ανοίγµατος. Η 
λαµαρίνα θα φέρει τις κατάλληλες ενισχύσεις. 
 

2.8. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 
Σε όλους τους χώρους η τοιχοποιία καθώς και η τοιχοποιία 
ξηράς δόµησης (γυψοσανίδα), θα υποστούν  χρώση.  
Όπου  χρειάζεται  η  τοιχοποιία  θα  ξυθεί θα  γίνουν  τα  
απαραίτητα  µερεµετίσµατα, ψιλοστοκαρίσµατα  µε  σέρτικο  
αντουί  ,θα  τριφτούν  και  καθαρισθούν  καλά  οι  επιφάνειες  
και  θα  γίνει  αρχικά  καλό  αστάρωµα  των  επιφανειών  και  
θα  ακολουθήσουν  δύο  στρώσεις   πλαστικού   χρώµατος. 
Ta  υλικά  που  θα  χρησιµοποιηθούν  θα πρέπει  να είναι 
εύφηµου εργοστασίου  παραγωγής. 
 

ΝΑΙ   

3. ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
Από πλευράς Η/Μ εγκαταστάσεων θα αποξηλωθούν όλες οι 
παλαιές  εγκαταστάσεις που δεν θα χρησιµοποιηθούν µε την 
νέα χρήση του χώρου (ηλεκτρικοί πίνακες, καλώδια, 
διακόπτες, ρευµατοδότες, κατανεµητές, ηλεκτρολογικά 
κανάλια, σωληνώσεις,  σιδηροκατασκευές κλπ). 
Ιδιαίτερα αναφέρεται : 
(α) Η αποξήλωση δύο µονάδων κλιµατιστικών συσκευών 
επιδαπέδιου τύπου AIRDALE, µε όλα τα παρελκόµενά τους, 
όπως επίτοιχα χειριστήρια, θερµοστάτες, σειρήνες, πίνακες 
παροχών κλπ.  
(β) Η αποξήλωση µίας επιτοίχιας µονάδας TECHNOCLIMAIR. 
(γ) Η αποξήλωση µίας κλιµατιστικής µονάδας τύπου 
ντουλάπας. 
(δ) Μονωµένων σωλήνων κεντρικής θέρµανσης συνολικού 
µήκους 34 µ περίπου. 
(ε) Αεραγωγών συνολικού µήκους 25 µ περίπου. 
Όλα τα µερεµέτια τα οποία προκύπτουν από τις αποξηλώσεις 
θα αποκατασταθούν µε επιµέλεια. 

ΝΑΙ   

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ Η/Μ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

4. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
4.1. ∆ΙΑΝΟΜΗ 

Στο σχέδιο ΚΗΕΜΣ-3 εµφανίζεται αποτύπωση των 
επιθυµητών λήψεων ρεύµατος, τηλεφώνου και δεδοµένων. 
Σήµερα στον εν λειτουργία ανακαινισµένο χώρο του ΠΡΟΠΕ 
υπάρχουν από 11 λήψεις ρεύµατος, τηλεφώνου και 
δεδοµένων.   
Από τους πέντε υφιστάµενους πίνακες που βρίσκονται 
διεσπαρµένοι στον χώρο, θα διατηρηθεί µόνο ο σύγχρονος 
πίνακας που βρίσκεται στον σηµερινό χώρο του ΠΡΟΠΕ, 
δίπλα στην είσοδό του. Οι υπόλοιποι τέσσερις θα 
αποξηλωθούν και στην θέση τους θα εγκατασταθούν νέοι, 
σύγχρονοι, αντίστοιχης ισχύος. 
Οι πέντε αυτοί πίνακες θα τροφοδοτήσουν σύµφωνα µε την 
ισχύ τους: 

ΝΑΙ   

1. Τον φωτισµό του χώρου. 
2. Τα φωτιστικά σώµατα ανάγκης του χώρου, “EXIT” - 

οδεύσεις διαφυγής. 
3. Τους ρευµατοδότες των γραφείων και των πάγκων 

εργαστηρίων. Επτά ρευµατοδότες των γραφείων 
που θα τροφοδοτούν Η/Υ καθώς και τέσσερις ακόµη 
ρευµατοδότες εργαστηρίων θα τροφοδοτηθούν µέσω 
µονάδας UPS ισχύος 10 kVA. Η Μονάδα UPS θα 
είναι τεχνολογίας on line/Double Convention, 
παρεχόµενης ισχύος 10 kVΑ, µονοφασικό και µε 
αυτονοµία πλήρους φορτίου 4 λεπτά το ελάχιστο. Για 
λόγους εργαστηριακών απαιτήσεων, οι τέσσερις 
χώροι οι οποίοι δηµιουργούνται και οι οποίοι θα 
στεγάσουν τα εργαστήρια θα τροφοδοτούνται µόνο 
µε κυκλώµατα της ίδιας φάσεως (ανά χώρο). 

4. Μονάδα UPS. 
5. Τα πέντε κλιµατιστικά µηχανήµατα που θα 

περιγραφούν στην συνέχεια. 
 

ΝΑΙ   

6. Μία τριφασική παροχή 3 Χ 16Α η οποία θα τροφοδοτήσει 
προκατασκευασµένο οικίσκο θα οποίος θα τοποθετηθεί στον 
αύλιο χώρο. Το καλώδιο θα είναι τύπου J1VV 5 Χ 6 mm2 και 

ΝΑΙ   
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θα καταλήγει στην αναµονή του οικίσκου. Το καλώδιο θα 
εξέρχεται του κτιρίου από το ύψος της ψευδοροφής και θα 
κατέρχεται στο πεζοδρόµιο προστατευµένο σε γαλβ. 
σιδηροσωλήνα. Στην συνέχεια θα εγκατασταθεί σε υπόγειους 
πλαστικούς HDPE σωλήνες µέχρι την θέση αναµονής του 
οικίσκου. Στο πεζοδρόµιο και στο πέρας της οριζόντιας 
όδευσης θα κατασκευαστούν δύο φρεάτια µε µεταλλικά 
καπάκια. Το καλώδιο θα συνδεθεί µε τον πίνακα του οικίσκου 
προστατευµένο σε πλαστικό ηλεκτρολογικό σωλήνα. Το 
µήκος του εκτός κτιρίου καλωδίου εκτιµάται να είναι της 
τάξεως των 20 µέτρων. Ο ασφαλτοτάπητας που θα 
αποξηλωθεί θα αποκατασταθεί µε επιµέλεια. Οι πλαστικοί 
σωλήνες θα εγκιβωτιστούν µε τα κατάλληλα υλικά.  
 
7. Τρείς µονοφασικές παροχές 25Α η οποίες θα 
τροφοδοτήσουν προκατασκευασµένους οικίσκους οι οποίοι 
θα τοποθετηθούν  στον αύλιο χώρο. Το κάθε καλώδιο θα είναι 
τύπου J1VV 3 Χ 6 mm2 και θα καταλήγει στις αναµονές των 
οικίσκων ως ανωτέρω. Το µήκος του εκτός κτιρίου καλωδίου 
εκτιµάται συνολικά να είναι της τάξεως των 80 µέτρων. 
Ο κάθε νέος πίνακας θα διαθέτει και εφεδρικές αναχωρήσεις 
καθώς και απαγωγούς κρουστικών υπερτάσεων 
εναλλασσόµενου ρεύµατος τύπου Τ2. 
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4.2. ΡΕΥΜΑΤΟ∆ΟΤΕΣ 
Η σηµερινή εγκατάσταση του εν χρήσει χώρου περιλαµβάνει 
ρευµατοδότες SCHUKO οι οποίοι όµως δεν καλύπτουν 
πλήρως τις ανάγκες της νέας χρήσεως. Για τον λόγο αυτό 
στον µεν χώρο του ΠΡΟΠΕ θα ενισχυθούν τα κυκλώµατα και 
θα προστεθούν νέα, στους δε κενούς χώρους θα 
δηµιουργηθούν νέα κυκλώµατα µε λήψεις όπως στα σχέδια. 
Τονίζεται η ανάγκη δηµιουργίας κυκλωµάτων της ίδιας 
φάσεως σε κάθε χώρο. 
Ο συνολικός αριθµός των ρευµατοδοτών που θα 
περιλαµβάνει τελικά ο χώρος θα είναι εβδοµήντα οκτώ. 
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Οι ρευµατοδότες, αλλά και οι πρίζες για τα ασθενή ρεύµατα 
θα εγκατασταθούν µε σύστηµα περιµετρικών πλαστικών 
καναλιών. Τα κανάλια αυτά θα διανέµουν τις λήψεις 
περιµετρικά του χώρου και θα ανέρχονται στην ψευδοροφή 
για την περαιτέρω όδευση των καλωδίων προς πίνακες, 
κατανεµητές patch panels κλπ. Στις περιπτώσεις που 
απαιτείται η εγκατάσταση ρευµατοδοτών κεντρικά ενός 
χώρου, τα καλώδια θα προστατεύονται στο δάπεδο µε 
αυτοκόλλητα οβάλ πλαστικά κανάλια.  
Επάνω από την ψευδοροφή όλα τα καλώδια θα οδεύουν σε 
σχάρες που θα εγκατασταθούν. 
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4.3. ΦΩΤΙΣΜΟΣ 
Η εγκατάσταση φωτισµού που σήµερα λειτουργεί στον εν 
λειτουργία χώρο του ΠΡΟΠΕ βασικά θα παραµείνει ως έχει. 
Τροποποιήσεις θα προκύψουν όσον αφορά την 
κυκλωµατοποίηση και παροχή των κυκλωµάτων.  
Θα εγκατασταθεί και µικρή ενίσχυση της φωτεινής έντασης 
της περιοχής αυτής µε πρόσθετη εγκατάσταση δώδεκα 
φωτιστικών σωµάτων ψευδοροφής εφοδιασµένων µε λυχνίες 
LED, τα οποία θα εγκριθούν από την Υπηρεσία.   
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Στον υπόλοιπο χώρο στον οποίο θα εγκατασταθεί νέα 
ψευδοροφή, θα δηµιουργηθεί µία νέα εγκατάσταση µε 
τετράγωνα φωτιστικά σώµατα χωνευτά  σε αυτήν, που θα  
περιέχουν κατάλληλες λυχνίες τεχνολογίας φωτοδιόδων 
(LED) µε προβλεπόµενη ένταση φωτισµού 500Lux. 
Θα δηµιουργηθούν δύο τουλάχιστον κυκλώµατα στον 
δηµιουργούµενο διάδροµο, µεταξύ των δύο εισόδων – εξόδων 
του χώρου. Τα φωτιστικά σώµατα θα τροφοδοτούνται 
εναλλάξ. Ο κάθε επιµέρους χώρος επίσης θα φωτίζεται από 
δύο τουλάχιστον κυκλώµατα, µε εναλλάξ τροφοδοσία των 
σωµάτων. 
Ο χειρισµός των φωτιστικών σωµάτων για τους χώρους που 
δεν υπάρχει παρέµβαση θα παραµείνει ως έχει, για τους υπό 
διαµόρφωση χώρους εργαστηρίων θα γίνεται µέσω του 
ηλεκτρικού πίνακα ενώ για τους χώρους γραφείων θα 
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προβλεφθούν διακόπτες. 
 
Στον µικρό διάδροµο που θα δηµιουργηθεί για την 
επικοινωνία αυτού του τµήµατος του κτιρίου µε τον πίσω 
χώρο στο οποίο βρίσκονται οι τουαλέτες, θα εγκατασταθεί 
στην ψευδοροφή ένα φωτιστικό σώµα. Οµοίως φωτιστικό 
σώµα θα εγκατασταθεί στον µικρό χώρο που θα δηµιουργηθεί 
και ο οποίος θα περιβάλει την υπάρχουσα εγκατάσταση 
ικριωµάτων κατανεµητών τηλεφώνου στην θέση «ρολόγια».  
Ένα ξεχωριστό κύκλωµα θα τροφοδοτεί και τα φωτιστικά 
σώµατα εξόδων διαφυγής τα οποία για τον συγκεκριµένο 
χώρο ανέρχονται σε πέντε. 
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4.4. ΑΣΘΕΝΗ ΡΕΥΜΑΤΑ – ∆ΟΜΗΜΕΝΗ ΚΑΛΩ∆ΙΩΣΗ 
Στο σχέδιο ΚΗΕΜΣ 2Α εµφανίζεται αποτύπωση των 
επιθυµητών λήψεων τηλεφώνου και δεδοµένων. 
Συνολικά µετά το πέρας της διαµόρφωση του χώρου αυτός 
πρέπει να διαθέτει στις εµφανιζόµενες θέσεις πενήντα µία 
λήψεις τηλεφώνου και σαράντα επτά λήψεις δεδοµένων.  
Το εν λειτουργία τµήµα του χώρου (ΠΡΟΠΕ) διαθέτει ιδιαίτερο 
Patch Panel σε καµπίνα κατανεµητή (Rack). Η 
αναδιαρρύθµιση της δοµηµένης καλωδίωσης δεδοµένων και 
οι απαιτήσεις σε Rack, ενεργό εξοπλισµό, διασυνδέσεις, 
οπτικές ίνες κλπ περιγράφεται στην συνέχεια του παρόντος, 
συνολικά για όλους τους χώρους του κτιρίου.  
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4.5. ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝ∆ΕΣΕΙΣ 
Οι λήψεις που σήµερα υπάρχουν θα παραµείνουν ως έχουν 
µέσω του Patch Panel. Οι πρόσθετες απαιτούµενες λήψεις θα 
οδεύσουν προς νέο κατανεµητή ο οποίος θα εγκατασταθεί σε 
θέση που θα υποδειχθεί. Ο κατανεµητής αυτός θα συνδεθεί 
µε τα τηλεφωνικά ικριώµατα στην θέση «ρολόγια» που 
βρίσκονται σε γειτνίαση µε τον υπό διαµόρφωση χώρο. Ο 
κατανεµητής θα αριθµοδοτήσει  τις νέες θέσεις εργασίας. Θα 
είναι µεταλλικός µε δυνατότητα κλειδώµατος, και επαρκή 
χώρο για την ευχερή εγκατάσταση 10 διαχωριστικών 
οριολωρίδων τύπου ΚRONE , δέκα ζευγών εκάστη, σε δύο 
στήλες των 5. 
Το µήκος του απαιτούµενου καλωδίου 50΄΄ είναι της τάξεως 
των 30 µέτρων και θα είναι κατάλληλο για µόνιµες 
εγκαταστάσεις  εσωτερικού χώρου, τύπου J-Υ(st)Y Lg, 
διατοµής 0,6mm. 
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Το εν λόγω καλώδιο από την πλευρά του υποκατανεµητή θα 
πρέπει να τερµατίσει σε πέντε οριολωρίδες τύπου ΚRONE 
δέκα θέσεων εκάστη, οι οποίες θα εγκατασταθούν σε κενές 
θέσεις του µεταλλικού ικριώµατος, ενώ στο άλλο άκρο του θα 
τερµατιστεί στις προαναφερθείσες οριολωρίδες (αριστερή 
στήλη) του νέου κατανεµητή. Από την δεξιά στήλη θα πρέπει 
να δροµολογηθεί η δοµηµένη καλωδίωση προς τις νέες θέσεις 
εργασίας οι οποίες θα τερµατίζονται σε πρίζα δύο υποδοχών 
τηλεφωνίας/δεδοµενων. 
Ο τύπος καλωδίου στην οριζόντια καλωδίωση θα είναι UTP 
κατηγορίας 5E τεσσάρων ζευγών. Από τα τέσσερα ζεύγη, 
µόνο το ένα θα τερµατίζεται στην πρίζα και στον κατανεµητή 
και τα άλλα θα είναι εφεδρικά, µε αναµονές για τερµατισµό.  
Οι λήψεις τηλεφώνου θα είναι συνδυασµένες (στην ίδια πρίζα) 
µε τις λήψεις δεδοµένων, δηλ η κάθε πρίζα θα διαθέτει µία 
υποδοχή τύπου RJ11για το τηλέφωνο και µία τύπου RJ45 για 
τα δεδοµένα. 
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Πέραν των ανωτέρω θα εγκατασταθούν και τέσσερα καλώδια 
τα οποία θα συνδέσουν τον κατανεµητή µε τους τέσσερεις 
οικίσκους που θα εγκατασταθούν στον αύλιο χώρο και οι 
οποίοι θα τροφοδοτηθούν από το ΚΗΕΜΣ. Στον ένα οικίσκο 
το καλώδιο θα εξυπηρετεί µία θέση εργασίας και στους 
άλλους τρείς από πέντε θέσεις εργασίας. Για την λήψη 
δεδοµένων στους οικίσκους θα υπάρξει και διασύνδεση του 
κατανεµητή µε το νέο Rack. Η εγκατάσταση των καλωδίων θα 
γίνει µε παρόµοιο τρόπο µε τα ενεργείας, σε ανεξάρτητους 
σωλήνες. Τα καλώδια θα είναι κατάλληλα για εγκατάσταση σε 
εξωτερικό χώρο.  
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4.6. ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ 
Ο χώρος του ΠΡΟΠΕ κλιµατίζεται κανονικά. Ο κενός χώρος 
πίσω από αυτόν, διαστάσεων 14,45µ Χ 6,00µ, οµοίως 
κλιµατίζεται από το ίδιο κεντρικό σύστηµα. Με την 
εγκατάσταση της νέας ψευδοροφής σε αυτόν θα 
τοποθετηθούν µόνο νέα στόµια µε τα απαραίτητα σπιράλ. 
Οι λοιποί κενοί χώροι προς τον µικρό διάδροµο του κτιρίου 
δεν κλιµατίζονται σήµερα. 
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Για τον λόγο αυτό θα γίνει προµήθεια και εγκατάσταση των 
ακόλουθων συστηµάτων: 
(α) Ένα κλιµατιστικό µηχάνηµα διαιρούµενου τύπου (split) 
18.000 BTU στον χώρο που προορίζεται για γραµµατεία. Η 
εξωτερική µονάδα θα τοποθετηθεί στο έδαφος µπροστά στο 
κτίριο  και η εσωτερική µονάδα επίτοιχα επάνω από το 
παράθυρο. 
(β) Ένα κλιµατιστικό µηχάνηµα διαιρούµενου τύπου (split) 
18.000 BTU στον χώρο που προορίζεται για τον ∆ιευθυντή. Η 
εξωτερική µονάδα θα τοποθετηθεί στο έδαφος µπροστά στο 
κτίριο  και η εσωτερική µονάδα επίτοιχα επάνω από το 
παράθυρο. 
(γ) ) Ένα κλιµατιστικό µηχάνηµα διαιρούµενου τύπου (split) 
12.000 BTU στον χώρο που προορίζεται για γραφεία 
Υποστήριξης. Οµοίως η εξωτερική µονάδα θα τοποθετηθεί 
στο έδαφος µπροστά στο κτίριο  και η εσωτερική µονάδα 
επίτοιχα. 
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Πέραν των ανωτέρω ο προσφέρων θα αποξηλώσει από τις 
παλαιές εγκαταστάσεις του ΚΗΕΜΣ στο Ελληνικό και θα 
επανεγκαταστήσει στο παρόν κτίριο  δύο κλιµατιστικές 
συσκευές διαιρούµενου τύπου µε εσωτερικές µονάδες τύπου 
κασέτας οροφής, ισχύος 36.000 BTU η κάθε µία. Οι συσκευές 
θα κλιµατίσουν τον διαµορφούµενο χώρο διαστάσεων 6,40 µ. 
Χ 6,35 µ. Οµοίως οι εξωτερικές µονάδες θα τοποθετηθούν 
στο έδαφος µπροστά στο κτίριο.  
Ο προσφέρων θα εγκαταστήσει πλήρως τις δύο αυτές 
µονάδες µε όλα τα απαραίτητα υλικά και µικροϋλικά.  
Οι σωληνώσεις των κλιµατιστικών θα εγκατασταθούν εντός 
της ψευδοροφής. 
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4.7. ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΣΥΝ∆ΕΣΗ 
Λόγω της συντήρησης και ρύθµισης ευαίσθητων 
ηλεκτρονικών συσκευών είναι απαραίτητη η εγκατάσταση 
τηλεπικοινωνιακής γείωσης, δηλαδή µία γείωσης λειτουργίας 
µε µικρή αντίσταση διάβασης και πλήρως ανεξάρτητη από την 
συνήθη ηλεκτρική γείωση.  
Για τον σκοπό αυτό περιµετρικά των χώρων που θα 
χρησιµοποιηθούν για εργαστήρια θα εγκατασταθεί σε 
απόσταση περίπου 50 εκ από το δάπεδο χάλκινη περιµετρική 
ταινία γείωσης 30 Χ 3mm.  Μεταξύ των διάφορων χώρων οι 
ταινίες θα συνδέονται µεταξύ τους µε αγωγό τύπου ΝΥΥ 
(J1VV) διατοµής 1 Χ 50mm2 ο οποίος θα ανεβαίνει και θα 
διέρχεται από την ψευδοροφή . Η όλη κατασκευή θα έχει 
µορφή βρόγχου ο οποίος θα καταλήγει σε δύο καλώδια εκτός 
του κτιρίου στον αύλιο χώρο. 
 

ΝΑΙ   

Εκεί θα χαραχθούν οι πλάκες πεζοδροµίου και τα καλώδια θα 
οδεύσουν προστατευµένα σε ηλεκτρολογικό σωλήνα βαρέως 
τύπου µέχρι το παραπλήσιο παρτέρι στο οποίο θα γίνει 
εκσκαφή και θα εγκατασταθεί  γειωτής τύπου έψιλον 
εγκατεστηµένος σε βάθος 1,2m τουλάχιστον (το κάτω τµήµα 
του). Ο γειωτής τύπου έψιλον θα είναι χάλκινος και η 
αντίσταση διάβασής του θα βελτιωθεί µε χρήση βελτιωτικού 
γείωσης και ισχυρή συµπίεση της επίχωσης. Ο κάθε αγωγός 
θα συνδεθεί µε τον γειωτή µε χρήση διπλού σφικτήρα 
κράµατος χαλκού.   
Οι περιµετρικές ταινίες γείωσης θα εγκατασταθούν σε 
απόσταση από τους τοίχους µε χρήση κατάλληλων 
αποστατών. Επίσης σε αποστάσεις ενός µέτρου περίπου  θα 
υπάρχουν προσαρµοσµένοι συνδετήρες (ή βίδες) σε 
αναµονή, για να συνδεθούν οι εύκαµπτες γειώσεις από τα 
ικριώµατα, τις συσκευές , τα όργανα κλπ. 
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5. ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΚΑΙ ΕΦΟ∆ΙΑΣΜΟΥ (∆11) 

Η µονάδα αυτή (γραφειακοί χώροι) θα εγκατασταθεί στον 
πρώτο όροφο του κτιρίου σε χώρο που καταλαµβάνει σήµερα 
η ∆ιεύθυνση Τεχνικής Συντήρησης (∆ΤΣ). 
Η υφιστάµενη διαρρύθµιση των χώρων εµφανίζεται στο 
σχέδιο ∆11-1 και η νέα ελαφρά τροποποιηµένη διαρρύθµιση  
που θα προκύψει µε τις παρούσες υπηρεσίες εµφανίζεται στο 
σχέδιο ∆11-2. 
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5.1. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΩΡΟΥ 
Όπου υπάρχουν σπασµένα  πλακίδια  δαπέδου  ή  άλλα  που  
είναι έτοιµα για  αποκόλληση  θα  γίνει  αντικατάστασή τους  
µε  άλλα   της  ίδιας  σειράς  και  του ιδίου  χρώµατος. 
Θα  γίνει  επίσης  (όπως  φαίνονται  στα  σχέδια) αποξήλωση  
ενός  τµήµατος  τοιχοποιίας  και  νέα  τοιχοποιία  µε   διπλή  
γυψοσανίδα. 
Όλοι  οι  τοίχοι  θα  χρωµατισθούν  όπως  στην  σχετική  
παράγραφο  περιγράφεται.   
Από πλευράς Η/Μ εγκαταστάσεων θα αποξηλωθούν 
ορισµένες παλαιές  εγκαταστάσεις που δεν θα 
χρησιµοποιηθούν µε την νέα χρήση του χώρου, όπως π.χ. 
ένας νεροχύτης µε τον σωλήνα αποχέτευσής του. 
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5.2. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ 
Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

5.2.1. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
Στο σχέδιο ∆11- 2 εµφανίζονται οι προβλεπόµενες θέσεις 
εργασίας (63). Σε κάθε θέση προβλέπεται να εγκατασταθεί µία 
λήψη ρεύµατος, µία  τηλεφώνου και µία δεδοµένων. 
Θα εγκατασταθούν επτά ακόµη λήψεις πέραν των ανωτέρω, 
για λειτουργία συσκευών τηλεοµοιοτυπίας και για δικτυακούς 
εκτυπωτές. 
Στον χώρο σήµερα υπάρχουν εγκατεστηµένοι : 
(α) Σαράντα  ρευµατοδότες. 
(β) Τριάντα λήψεις τηλεφώνου και  
(γ) Τριάντα λήψεις δεδοµένων.  
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Ο υπάρχων ηλεκτρικός πίνακας κοντά στην είσοδο του 
χώρου, καθώς και αυτός στον χώρο αρχείου θα διατηρηθούν.  
Λόγω αύξησης των απαιτούµενων ρευµατοδοτών τα 
υπάρχοντα κυκλώµατα θα επεκταθούν εφόσον είναι εφικτό, 
αλλά και θα εγκατασταθούν και νέα. 
Οι ρευµατοδότες, αλλά και οι πρίζες για τα ασθενή ρεύµατα, 
θα εγκατασταθούν µε σύστηµα περιµετρικών πλαστικών 
καναλιών. Τα κανάλια αυτά θα διανέµουν τις λήψεις 
περιµετρικά του χώρου και θα ανέρχονται στην ψευδοροφή 
για την περαιτέρω όδευση των καλωδίων προς πίνακες, 
κατανεµητές patch panels κλπ. Στις περιπτώσεις που 
απαιτείται η εγκατάσταση ρευµατοδοτών κεντρικά ενός 
χώρου, τα καλώδια θα προστατεύονται στο δάπεδο µε 
αυτοκόλλητα οβάλ πλαστικά κανάλια.  
Επάνω από την ψευδοροφή τα καλώδια θα οδεύουν σε 
σχάρες οι οποίες θα εγκατασταθούν. 
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5.2.2. ΦΩΤΙΣΜΟΣ 
Η εγκατάσταση φωτισµού θα παραµείνει ως έχει. Μικρή 
τροποποίηση θα δηµιουργηθεί µόνο στον χώρο δηµιουργίας 
γραφείου ∆ιευθυντή – γραφείου Γραµµατείας (δηµιουργία 
ανεξάρτητων κυκλωµάτων φωτισµού) µε χειρισµό από 
διακόπτη .   
Ο χώρος διαθέτει φωτιστικά σώµατα οδεύσεων διαφυγής. 
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5.2.3. ΑΣΘΕΝΗ ΡΕΥΜΑΤΑ 
Ο χώρος διαθέτει στο χώρο αρχείου ιδιαίτερο Patch Panel σε 
καµπίνα κατανεµητή (Rack). Η αναδιαρρύθµιση της 
δοµηµένης καλωδίωσης και οι απαιτήσεις σε Rack, ενεργό 
εξοπλισµό κλπ περιγράφεται στην συνέχεια του παρόντος, 
συνολικά για όλους τους χώρους του κτιρίου.  
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5.2.4. ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝ∆ΕΣΕΙΣ 
Η σηµερινή τηλεφωνική εγκατάσταση εξυπηρετείται από το 
υπάρχον Patch Panel και δεν θα τροποποιηθεί. 

ΝΑΙ   
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Για την κάλυψη των αναφερόµενων αλλά και µελλοντικών 
αναγκών απαιτείται η εγκατάσταση νέου κατανεµητή ο οποίος 
θα τοποθετηθεί επίτοιχα στον χώρο του αρχείου. Ο 
κατανεµητής αυτός θα αριθµοδοτήσει  νέες θέσεις εργασίας οι 
οποίες δεν υποστηρίζονται από την υπάρχουσα εγκατάσταση.  
Οι θέσεις των νέων λήψεων θα υποδειχθούν επί τόπου. Η 
τελική διαµόρφωση θα περιλαµβάνει 70 λήψεις(πρίζες) 
τηλεφωνίας/δεδοµένων (συνυπολογίζοντας τις  υπάρχουσες 
30 λήψεις που τερµατίζονται στο υπάρχον patch panel). 
 Ο κατανεµητής θα είναι µεταλλικός µε δυνατότητα 
κλειδώµατος, και επαρκή χώρο για την ευχερή εγκατάσταση 
20 διαχωριστικών οριολωρίδων τύπου ΚRONE, δέκα ζευγών 
εκάστη, σε δύο στήλες των 10. 
Για την διασύνδεση του κατανεµητή απαιτείται η εγκατάσταση 
καλωδίου κορµού 100 ζευγών, µήκους της τάξεως των 50 
µέτρων, από τον κεντρικό υποκατανεµητή που βρίσκεται στο 
ισόγειο, στην θέση «ρολόγια». Το καλώδιο θα είναι κατάλληλο 
για µόνιµες εγκαταστάσεις  εσωτερικού χώρου, τύπου J-
Υ(st)Y Lg, διατοµής 0,6mm. 
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Το εν λόγω καλώδιο από την πλευρά του υποκατανεµητή θα 
πρέπει να τερµατίσει σε δέκα οριολωρίδες τύπου ΚRONE 
δέκα θέσεων εκάστη, οι οποίες θα εγκατασταθούν σε κενές 
θέσεις του µεταλλικού ικριώµατος, ενώ στο άλλο άκρο του θα 
τερµατιστεί στις προαναφερθείσες οριολωρίδες (αριστερή 
στήλη) του νέου κατανεµητή. Από την δεξιά στήλη θα πρέπει 
να δροµολογηθεί η δοµηµένη καλωδίωση προς τις νέες θέσεις 
εργασίας. 
Ο τύπος καλωδίου στην οριζόντια καλωδίωση θα είναι UTP 
κατηγορίας 5E τεσσάρων ζευγών. Από τα τέσσερα ζεύγη, 
µόνο το ένα θα τερµατίζεται στην πρίζα και στον κατανεµητή 
και τα άλλα θα είναι εφεδρικά, µε αναµονές για τερµατισµό.  
Οι λήψεις τηλεφώνου θα είναι συνδυασµένες (στην ίδια πρίζα) 
µε τις λήψεις δεδοµένων, δηλ η κάθε πρίζα θα διαθέτει µία 
υποδοχή τύπου RJ11για το τηλέφωνο και µία τύπου RJ45 για 
τα δεδοµένα. 
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5.2.5. ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ 
Ο χώρος κλιµατίζεται κανονικά. Μικρή τροποποίηση θα 
δηµιουργηθεί στον  χώρο δηµιουργίας γραφείου ∆ιευθυντή – 
γραφείου Γραµµατείας, κατά τρόπο ώστε ο κάθε ένας από 
τους χώρους αυτούς να διαθέτει κλιµατισµό και αερισµό από 
το υπάρχον δίκτυο. Ο  προσφέρων θα προβεί στην 
απαραίτητη τροποποίηση µε όλα τα απαραίτητα υλικά και 
µικροϋλικά.  
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6. ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
(∆9) 

Η µονάδα αυτή θα εγκατασταθεί στο ισόγειο του κτιρίου σε 
χώρο που καταλαµβάνουν  σήµερα τα συνεργεία ψυκτικών - 
µηχανικών. 
Η υφιστάµενη διαρρύθµιση των χώρων εµφανίζεται στο 
σχέδιο ∆9-1 και η νέα διαρρύθµιση  που θα προκύψει µε τις  
παρούσες υπηρεσίες  εµφανίζεται στο σχέδιο ∆9-2. 
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6.1. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΩΡΟΥ 
Στον χώρο αυτό θα αποξηλωθούν τµήµατα της υφιστάµενης  
τοιχοποιίας/χωρισµάτων σύµφωνα µε τα σχέδια και  θα  
κατασκευασθούν  νέα  χωρίσµατα  χώρων  από  διπλή  
γυψοσανίδα . Σε  όποια  γραφεία  δεν  υπάρχει  επαρκής  
εξωτερικός  φωτισµός  η  τοιχοποιία  από  γυψοσανίδα  θα  
φέρει  υαλοπίνακες. 
Επίσης θα τοποθετηθούν κεραµικά πλακίδια σε όλο το χώρο 
και νέα ψευδοροφή. Οι απαραίτητες αποξηλώσεις και 
περιγραφές υλικών, εργασιών και εγκατάστασης αναφέρονται 
στα αντίστοιχα εδάφια του χώρου του ΚΗΕΜΣ. 
Όλος  ο  χώρος  θα  χρωµατισθεί  όπως  οµοίως αναφέρεται  
σε  παραπάνω  παράγραφο. 
Από πλευράς Η/Μ εγκαταστάσεων θα αποξηλωθούν όλες οι 
παλαιές  εγκαταστάσεις που δεν θα χρησιµοποιηθούν µε την 
νέα χρήση του χώρου (ηλεκτρικοί πίνακες, καλώδια, 
διακόπτες, ρευµατοδότες, κατανεµητές, ηλεκτρολογικά 
κανάλια, σωληνώσεις,  σιδηροκατασκευές κλπ). 
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Ιδιαίτερα αναφέρεται η αποξήλωση ενός νιπτήρα και της 
αποχέτευσή του, καθώς και η αποξήλωση χώρου που 
χρησιµοποιείτο ως µαγειρείο. Επίσης θα αποξηλωθεί 
σύστηµα πυρανίχνευσης – πυροπροστασίας ο οποίος 
καλύπτει την αίθουσα διαστάσεων 9,65µ Χ 9,75µ στην οποία 
σήµερα διατηρείται αδρανές αρχείο σχεδίων και εγγράφων. 
Τα χρήσιµα υλικά αποξήλωσης του συστήµατος πυρόσβεσης 
– πυροπροστασίας (φιάλες, αισθητήρια, πίνακας κλπ) θα 
παραδοθούν στην υπηρεσία, σε χώρο που θα υποδειχθεί. 
Όλα τα µερεµέτια τα οποία προκύπτουν από τις αποξηλώσεις 
θα αποκατασταθούν µε επιµέλεια. 
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6.2. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
Ο χώρος τροφοδοτείται από δύο πίνακες, τον πίνακα µε 
κωδικό L2 ο οποίος είναι τριφασικός µε ασφάλειες 50Α και ο 
πίνακας Τ3, τριφασικό µε ασφάλειες 40Α . Και οι δύο πίνακες 
βρίσκονται κοντά στην είσοδο του χώρου. Οι πίνακες αυτοί θα 
αντικατασταθούν µε νέους σύγχρονους ίδιας ισχύος. 
Με δεδοµένη την εκτεταµένη αναδιαρρύθµιση του χώρου θα 
κατασκευαστούν πλήρως νέα κυκλώµατα ρευµατοδοτών – 
φωτισµού – διανοµής. 
Οι πίνακες θα τροφοδοτήσουν σύµφωνα µε την ισχύ τους τα 
ακόλουθα: 
Τον φωτισµό του χώρου. 
Τα φωτιστικά σώµατα ανάγκης οδεύσεων διαφυγής. 
Τους ρευµατοδότες των γραφείων. 
∆ύο µονοφασικές παροχές 25Α οι οποίες θα τροφοδοτήσουν 
δύο προκατασκευασµένους οικίσκους οι οποίοι θα 
τοποθετηθούν µελλοντικά στον αύλιο χώρο.  
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Τα καλώδια των παροχών θα οδεύσουν προς τον αύλιο χώρο 
και θα εξέλθουν του κτιρίου σε θέση που θα υποδειχθεί. Το 
κάθε καλώδιο θα είναι τύπου J1VV 3 Χ 6 mm2 και θα 
εξέρχεται του κτιρίου από το ύψος της ψευδοροφής και θα 
κατέρχεται στο πεζοδρόµιο προστατευµένο σε γαλβ. 
σιδηροσωλήνα. Στην συνέχεια θα εγκατασταθεί σε υπόγειους 
πλαστικούς HDPE σωλήνες µέχρι την θέση αναµονής του 
κάθε οικίσκου. Στο πεζοδρόµιο και στο πέρας της οριζόντιας 
όδευσης θα κατασκευαστούν φρεάτια µε µεταλλικά καπάκια. 
Το καλώδιο θα συνδεθεί µε τον πίνακα του κάθε οικίσκου 
προστατευµένο σε πλαστικό ηλεκτρολογικό σωλήνα. Το 
µήκος του εκτός κτιρίου καλωδίου εκτιµάται συνολικά να είναι 
της τάξεως των 50 µέτρων. Ο ασφαλτοτάπητας που θα 
αποξηλωθεί θα αποκατασταθεί µε επιµέλεια. Οι πλαστικοί 
σωλήνες θα εγκιβωτιστούν µε τα κατάλληλα υλικά. 
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Ο κάθε πίνακας θα διαθέτει και εφεδρικές αναχωρήσεις. 
Οι ρευµατοδότες, αλλά και οι πρίζες για τα ασθενή ρεύµατα, 
θα εγκατασταθούν µε σύστηµα περιµετρικών πλαστικών 
καναλιών. Τα κανάλια αυτά θα διανέµουν τις λήψεις 
περιµετρικά του χώρου και θα ανέρχονται στην ψευδοροφή 
για την περαιτέρω όδευση των καλωδίων προς πίνακες, 
κατανεµητές patch panels κλπ. Στις περιπτώσεις που 
απαιτείται η εγκατάσταση ρευµατοδοτών κεντρικά ενός 
χώρου, τα καλώδια θα προστατεύονται στο δάπεδο µε 
αυτοκόλλητα οβάλ πλαστικά κανάλια.  
Επάνω από την ψευδοροφή τα καλώδια θα οδεύουν σε 
σχάρες οι οποίες θα εγκατασταθούν 
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6.3. ΦΩΤΙΣΜΟΣ 
Στην νέα ψευδοροφή θα εγκατασταθούν φωτιστικά σώµατα 
ανάλογου σχήµατος και διαστάσεων για την ενσωµάτωσή 
τους σε αυτήν. Τα φωτιστικά θα είναι τεχνολογίας LED. 
Ο κάθε επιµέρους χώρος επίσης θα φωτίζεται από δύο 
τουλάχιστον κυκλώµατα, µε εναλλάξ τροφοδοσία των 
σωµάτων. Ο χειρισµός τους θα γίνεται από διακόπτες. 
Ένα ξεχωριστό κύκλωµα θα τροφοδοτεί και τα φωτιστικά 
σώµατα εξόδων διαφυγής τα οποία για τον συγκεκριµένο 
χώρο ανέρχονται σε έξι. 
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6.4. ΑΣΘΕΝΗ ΡΕΥΜΑΤΑ – ∆ΟΜΗΜΕΝΗ ΚΑΛΩ∆ΙΩΣΗ 
Βασικά προβλέπεται µία λήψη τηλεφώνου/δεδοµένων ανά 
θέση εργασίας  οι οποίες θέσεις ανέρχονται σε σαράντα πέντε 
(45). Επιπρόσθετες λήψεις θα υπάρχουν για λειτουργία 
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συσκευών FAX και δικτυακών εκτυπωτών. Συνολικά στον 
χώρο αυτό θα εγκατασταθούν συνδυασµένες πενήντα λήψεις 
τηλεφώνου και δεδοµένων. 
Ο χώρος δεν διαθέτει καµία υποδοµή δοµηµένης 
καλωδίωσης. Οι απαιτήσεις του χώρου σε Rack, ενεργό 
εξοπλισµό, διασυνδέσεις κλπ περιγράφεται στην συνέχεια του 
παρόντος, συνολικά για όλους τους χώρους του κτιρίου.  
 

6.5. ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝ∆ΕΣΕΙΣ 
Για την κάλυψη των αναφερόµενων αλλά και µελλοντικών 
αναγκών απαιτείται η εγκατάσταση νέου κατανεµητή ο οποίος 
θα τοποθετηθεί επίτοιχα στον χώρο της γραµµατείας. Ο 
κατανεµητής αυτός θα αριθµοδοτήσει  τις νέες θέσεις 
εργασίας. Ο κατανεµητής θα είναι µεταλλικός µε δυνατότητα 
κλειδώµατος, και επαρκή χώρο για την ευχερή εγκατάσταση 
20 διαχωριστικών οριολωρίδων τύπου ΚRONE, δέκα ζευγών 
εκάστη, σε δύο στήλες των 10. 
Για την διασύνδεση του κατανεµητή απαιτείται η εγκατάσταση 
καλωδίου κορµού 100 ζευγών, µήκους της τάξεως των 60 
µέτρων, από τον κεντρικό υποκατανεµητή που βρίσκεται στο 
ισόγειο (ίδιο επίπεδο), στην θέση «ρολόγια». Το καλώδιο θα 
είναι κατάλληλο για µόνιµες εγκαταστάσεις  εσωτερικού 
χώρου, τύπου J-Υ(st)Y Lg, διατοµής 0,6mm. 
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Το εν λόγω καλώδιο από την πλευρά του υποκατανεµητή θα 
πρέπει να τερµατίσει σε δέκα οριολωρίδες τύπου ΚRONE 
δέκα θέσεων εκάστη, οι οποίες θα εγκατασταθούν σε κενές 
θέσεις του µεταλλικού ικριώµατος, ενώ στο άλλο άκρο του θα 
τερµατιστεί στις προαναφερθείσες οριολωρίδες (αριστερή 
στήλη) του νέου κατανεµητή. Από την δεξιά στήλη θα πρέπει 
να δροµολογηθεί η δοµηµένη καλωδίωση προς τις νέες θέσεις 
εργασίας. 
Ο τύπος καλωδίου στην οριζόντια καλωδίωση θα είναι UTP 
κατηγορίας 5E τεσσάρων ζευγών. Από τα τέσσερα ζεύγη, 
µόνο το ένα θα τερµατίζεται στην πρίζα και στον κατανεµητή 
και τα άλλα θα είναι εφεδρικά, µε αναµονές για τερµατισµό.  
Οι λήψεις τηλεφώνου θα είναι συνδυασµένες (στην ίδια πρίζα) 
µε τις λήψεις δεδοµένων, δηλ η κάθε πρίζα θα διαθέτει µία 
υποδοχή τύπου RJ11για το τηλέφωνο και µία τύπου RJ45 για 
τα δεδοµένα. 
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6.6. ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ 
Ο χώρος κλιµατίζεται κανονικά. Με την εγκατάσταση της νέας 
ψευδοροφής σε αυτόν θα τοποθετηθούν νέα στόµια µε τα 
απαραίτητα σπιράλ. Λόγω της νέας διαµόρφωσης θα 
απαιτηθεί και επέµβαση για µετατοπίσεις ορισµένων στοµίων 
σε ενδεδειγµένες θέσεις. 
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7. ΝΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΑ. 
Τα νέα γραφεία της ∆ιοίκησης της ΥΠΑ θα δηµιουργηθούν 
βασικά µε διαµόρφωση του παλαιού κυλικείου του κτιρίου 
ΚΕΠΑΘΜ που βρίσκεται στον 2ο όροφο. 
Η υφιστάµενη διαρρύθµιση των χώρων εµφανίζεται στο 
σχέδιο ∆ΙΟΙΚΗΣΗ – 1 και η νέα διαρρύθµιση  που θα 
προκύψει µε τις  παρούσες υπηρεσίες  εµφανίζεται στο σχέδιο 
∆ΙΟΙΚΗΣΗ-2. 
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7.1. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΩΡΟΥ 
Στον  όροφο  θα  γίνει  τρίψιµο  και  γυάλισµα  του  
µαρµάρινου  δαπέδου, κατασκευή  χωρισµάτων  από  διπλή  
γυψοσανίδα και χρωµατισµός  του συνόλου  της  τοιχοποιίας. 
Ειδικά τα χωρίσµατα που δηµιουργούν το γραφείο του 
∆ιοικητή ΥΠΑ θα κατασκευαστούν από ενισχυµένο χώρισµα 
το οποίο δεν θα φέρει υαλοστάσιο. Οµοίως και οι δύο πόρτες 
εισόδου στο γραφείο αυτό θα είναι ενισχυµένες µε 
ηχοµονωτικές ιδιότητες.  
Η  επιφάνεια  του  µαρµάρου  αρχικά  θα  καθαρισθεί  καλά. Η  
επιφάνεια  στοκάρεται  όπου  υπάρχει  φθορά. Θα  γίνει  
τρίψιµο  της επιφάνειας µε ειδική  µηχανή ή και µε  τα  χέρια, 
χρησιµοποιώντας κατάλληλα  ντουκόχαρτα  και  
σµυριδόχαρτα. Το  τρίψιµο  και  η  λείανση  του  µαρµάρου, 
µπορεί  να  επιτευχθεί είτε  µε ξηρά  σκόνη  είτε  µε  νερό. Η 
εργασία  θα γίνει από  έµπειρο  τεχνίτη και  τα  υλικά  που  θα  
χρησιµοποιηθούν  θα  πρέπει  να  είναι  απολύτως  συµβατά  
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για  το  µάρµαρο. 
 
Από πλευράς Η/Μ εγκαταστάσεων θα αποξηλωθούν όλες οι 
παλαιές  εγκαταστάσεις που δεν θα χρησιµοποιηθούν µε την 
νέα χρήση του χώρου (ηλεκτρικοί πίνακες, καλώδια, 
διακόπτες, ρευµατοδότες, κατανεµητές, ηλεκτρολογικά 
κανάλια, σωληνώσεις,  σιδηροκατασκευές κλπ). 
Ιδιαίτερα αναφέρεται η αποξήλωση των ακόλουθων 
στοιχείων: 
Χοάνη µαγειρείου.  
Fan-coil unit εγκατεστηµένο στον χώρο του µαγειρείου. 
Ανενεργών αεραγωγών καλυµµένων µε γυψοσανίδα, 
συνολικού µήκους 15 περίπου µέτρων. 
Πλακιδίων τοίχου. 
Παλαιού ηλεκτρικού πίνακα µε την µεταλλική βάση του. 
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Σύστηµα πυρανίχνευσης – πυρόσβεσης του µαγειρείου. 
Σύστηµα αγγελιών , µε προσοχή διότι το σύστηµα είναι σε 
λειτουργία. 
Πυροσβεστικής φωλιάς. Ο σιδηροσωλήνας παροχής της 
φωλιάς θα επεκταθεί µέχρι την ψευδοροφή και µέσω αυτής θα 
καταλήξει στην παρακείµενη έξοδο κινδύνου, στην οποία θα 
επανατοποθετηθεί η φωλιά. 
Fan-coil unit εγκατεστηµένο στον χώρο που θα διαµορφωθεί 
ως γραµµατεία υποδιοικητών και το οποίο πρέπει να 
µετατοπιστεί κατά περίπου ένα µέτρο. 
Όλα τα µερεµέτια τα οποία προκύπτουν από τις αποξηλώσεις 
θα αποκατασταθούν µε επιµέλεια. 
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7.2. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
Ο χώρος θα τροφοδοτηθεί από νέο πίνακα ο οποίος θα 
εγκατασταθεί στην θέση του παλαιού. Ο νέος πίνακας θα είναι 
επίτοιχος, θα φέρει γενικές ασφάλειες 63 Α και την κατάλληλη 
διανοµή. 
Με δεδοµένη την εκτεταµένη αναδιαρρύθµιση του χώρου θα 
κατασκευαστούν πλήρως νέα κυκλώµατα ρευµατοδοτών – 
φωτισµού – διανοµής. 
Ο πίνακας θα τροφοδοτήσει τα ακόλουθα: 
Τον φωτισµό του χώρου. 
Τα φωτιστικά σώµατα ανάγκης οδεύσεων διαφυγής. 
Τους ρευµατοδότες των γραφείων. 
Μία κλιµατιστική µονάδα γραφείου ∆ιοικητή. 
Ένα µικρό θερµοσίφωνα. 
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Ο πίνακας θα διαθέτει και εφεδρικές αναχωρήσεις. 
Οι ρευµατοδότες, αλλά και οι πρίζες για τα ασθενή ρεύµατα, 
θα εγκατασταθούν µε σύστηµα περιµετρικών πλαστικών 
καναλιών. Τα κανάλια αυτά θα διανέµουν τις λήψεις 
περιµετρικά του χώρου και θα ανέρχονται στην ψευδοροφή 
για την περαιτέρω όδευση των καλωδίων προς πίνακες, 
κατανεµητές patch panels κλπ. Στις περιπτώσεις που 
απαιτείται η εγκατάσταση ρευµατοδοτών κεντρικά ενός 
χώρου, τα καλώδια θα προστατεύονται στο δάπεδο µε 
αυτοκόλλητα οβάλ πλαστικά κανάλια.  
Επάνω από την ψευδοροφή τα καλώδια θα οδεύουν βασικά 
σε κανάλια τα οποία θα εγκατασταθούν. 
Προβλέπεται η εγκατάσταση συνολικά  σαράντα 
ρευµατοδοτών. 
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7.3. ΦΩΤΙΣΜΟΣ 
Στην νέα ψευδοροφή θα εγκατασταθούν φωτιστικά σώµατα 
ανάλογου σχήµατος και διαστάσεων για την ενσωµάτωσή 
τους σε αυτήν. Τα φωτιστικά θα είναι τεχνολογίας LED. 
Ο κάθε επιµέρους χώρος επίσης θα φωτίζεται από δύο 
τουλάχιστον κυκλώµατα, µε εναλλάξ τροφοδοσία των 
σωµάτων. Ο χειρισµός τους θα γίνεται από διακόπτες. 
Ένα ξεχωριστό κύκλωµα θα τροφοδοτεί και τα φωτιστικά 
σώµατα εξόδων διαφυγής τα οποία για τον συγκεκριµένο 
χώρο ανέρχονται σε οκτώ. 
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7.4. ΑΣΘΕΝΗ ΡΕΥΜΑΤΑ – ∆ΟΜΗΜΕΝΗ ΚΑΛΩ∆ΙΩΣΗ 
Λόγω της συγκεκριµένης χρήσεως του χώρου προβλέπεται 
αυξηµένος αριθµός λήψεων τηλεφώνου/δεδοµένων ανά θέση 
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εργασίας.  Συνολικά στον χώρο αυτό θα εγκατασταθούν 
σαράντα συνδυασµένες λήψεις τηλεφώνου/δεδοµένων. 
Ο χώρος δεν διαθέτει καµία υποδοµή δοµηµένης καλωδίωσης 
ή τηλεφωνική εγκατάσταση. Οι απαιτήσεις του χώρου σε 
Rack, ενεργό εξοπλισµό, διασυνδέσεις κλπ για τα δεδοµένα, 
περιγράφεται στην συνέχεια του παρόντος, συνολικά για 
όλους τους χώρους του κτιρίου.  
 

7.5. ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝ∆ΕΣΕΙΣ  
Για την κάλυψη των τηλεφωνικών αναγκών απαιτείται η 
εγκατάσταση νέου κατανεµητή ο οποίος θα τοποθετηθεί 
επίτοιχα σε θέση δεξιά της εισόδου του χώρου. Ο 
κατανεµητής αυτός θα αριθµοδοτήσει  τις νέες θέσεις 
εργασίας. Ο κατανεµητής θα είναι µεταλλικός µε δυνατότητα 
κλειδώµατος, και επαρκή χώρο για την ευχερή εγκατάσταση 
20 διαχωριστικών οριολωρίδων τύπου ΚRONE, δέκα ζευγών 
εκάστη, σε δύο στήλες των 10. 
Για την διασύνδεση του κατανεµητή απαιτείται η εγκατάσταση 
καλωδίου κορµού 100 ζευγών, µήκους της τάξεως των 150 
µέτρων, από τον κεντρικό κατανεµητή που βρίσκεται στο 
υπόγειο του κτιρίου (Room 14). Το καλώδιο θα είναι 
κατάλληλο για µόνιµες εγκαταστάσεις  εσωτερικού χώρου, 
τύπου J-Υ(st)Y Lg, διατοµής 0,6mm. 
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Το εν λόγω καλώδιο από την πλευρά του κεντρικού 
κατανεµητή θα πρέπει να τερµατίσει σε δέκα οριολωρίδες 
τύπου ΚRONE δέκα θέσεων εκάστη, οι οποίες θα 
εγκατασταθούν σε κενές θέσεις του µεταλλικού ικριώµατος, 
ενώ στο άλλο άκρο του θα τερµατιστεί στις προαναφερθείσες 
οριολωρίδες (αριστερή στήλη) του νέου κατανεµητή. Από την 
δεξιά στήλη θα πρέπει να δροµολογηθεί η δοµηµένη 
καλωδίωση προς τις νέες θέσεις εργασίας. 
Ο τύπος καλωδίου στην οριζόντια καλωδίωση θα είναι UTP 
κατηγορίας 5E τεσσάρων ζευγών. Από τα τέσσερα ζεύγη, δύο 
θα τερµατίζονται στην πρίζα και στον κατανεµητή και τα άλλα 
δύο ζεύγη θα είναι εφεδρικά, µε αναµονές για τερµατισµό.  
Οι λήψεις τηλεφώνου θα είναι συνδυασµένες (στην ίδια πρίζα) 
µε τις λήψεις δεδοµένων, δηλ η κάθε πρίζα θα διαθέτει µία 
υποδοχή τύπου RJ11για το τηλέφωνο και µία τύπου RJ45 για 
τα δεδοµένα. 
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7.6. ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ 
Ο χώρος κλιµατίζεται κανονικά. Με την εγκατάσταση της νέας 
ψευδοροφής σε αυτόν θα τοποθετηθούν νέα στόµια µε τα 
απαραίτητα σπιράλ. Λόγω της νέας διαµόρφωσης θα 
απαιτηθεί και επέµβαση για µετατοπίσεις ορισµένων στοµίων 
σε ενδεδειγµένες θέσεις, καθώς και την δηµιουργία λίγων 
νέων στοµίων, κατά τρόπο ώστε ο κάθε χώρος να διαθέτει 
στόµια και προσαγωγής και απαγωγής. 
∆εδοµένου ότι µόνο το ήµισυ του χώρου του διαµορφούµενου 
γραφείου ∆ιοικητή κλιµατίζεται από το υπάρχον κεντρικό 
σύστηµα, θα εγκατασταθεί και ένα κλιµατιστικό µηχάνηµα 
36.000 BTU διαιρούµενου τύπου µε εσωτερική µονάδα τύπου 
κασέτας οροφής. Η κασέτα θα εγκατασταθεί πάνω από τον 
χώρο εργασίας του ∆ιοικητή και η εξωτερική µονάδα στην 
οροφή του κτιρίου θα εγκατασταθεί στο ίδιο επίπεδο, πίσω 
από το γραφείο. 
Στον δηµιουργούµενο χώρο γραµµατείας υποδιοικητών θα 
αποξηλωθεί ένα Fan-coil unit και θα εγκατασταθεί εκ νέου σε 
παραπλήσια θέση. 
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8. ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ WC 
Ο χώρος διαθέτει παροχή νερού καθώς και αποχέτευση µε 
σωλήνα PVC Φ100. Θα δηµιουργηθεί µικρό WC το οποίο θα 
εξοπλιστεί µε τα ακόλουθα: 
(α) Λεκάνη αποχωρητηρίου 'Ευρωπαϊκού' τύπου από λευκή 
υαλώδη πορσελάνη, οριζόντιας απορροής, πλήρους µε 
πλαστικό κάθισµα µε κάλυµµα, δοχείο πλύσεως χαµηλής 
πίεσης µε τον µηχανισµό πλύσεως και εξαρτήµατα 
συνδέσεων και στερεώσεων. 
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(β) Έπιπλο µπάνιου ενδεικτικού µήκους 85 εκ. από 
λευκή λάκα, το οποίο θα περιλαµβάνει: 
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(βα)  Νιπτήρα πορσελάνης µίας οπής, πλήρη µε βαλβίδα 
χρωµέ (σταγγιστήρα), σιφόνι χρωµέ κλπ, 
(ββ) Αναµικτήρα (µπαταρία) κεραµικής κεφαλής µε ένα 
µοχλό χειρισµού θερµού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινη, 
επιχρωµιωµένη.  
(βγ) Καθρέπτη τοίχου διαστάσεων περίπου 80 εκ Χ 100 
εκ (ύψος) 
(βδ)  ∆ύο φωτιστικά σώµατα. 
(γ)  Χαρτοθήκη, δύο διπλά άγκιστρα (γάντζοι) 
αναρτήσεως, σαπουνοθήκη. 
(δ)  Θερµοσίφωνα 10lt, 1500W επίτοιχο, πλήρη µε 
θερµοστάτη, ασφαλιστική διάταξη κλπ. 
(ε)  Αξονικό εξαεριστήρα τοίχου κατάλληλο για 
τοποθέτηση σε σωλήνα Φ 15 εκ. 
 
Οι υδραυλικοί υποδοχείς θα συνδεθούν µε το δίκτυο 
ύδρευσης µε χαλκοσωλήνες µε όλα τα ειδικά τεµάχια 
συνδέσεως και στερεώσεως. Κάθε υποδοχέας θα συνδέεται 
µε  ορειχάλκινες επιχρωµιωµένες βαλβίδες διακοπής 
(γωνιακοί διακόπτες ½ ins), εύκαµπτο (σπιράλ) 
επιχρωµιωµένο χαλκοσωλήνα διαµέτρου 10/12 mm, µήκους 
µέχρι 50 cm και ορειχάλκινα επίσης επιχρωµιωµένα 
εξαρτήµατα (ρακόρ).  
Θα κατασκευαστεί και σιφόνι δαπέδου. Για τον λόγο αυτό στο 
WC µπορεί να δηµιουργηθεί αναβαθµός της τάξεως των 15 
εκ.  
Οι  τοίχοι και το δάπεδο θα καλυφθούν µε κεραµικά πλακίδια 
απόχρωσης της επιλογής της Υπηρεσίας.  
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9. ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ – ΜΕΓΑΦΩΝΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
Με την αλλαγή της ψευδοροφής θα επανατοποθετηθούν 6 
πυρανιχνευτές. Θα γίνει έλεγχος καλής λειτουργίας του 
συστήµατος, το οποίο θα συµπληρωθεί µε ακόµη δύο 
ανιχνευτές οι οποίοι είναι κατεστραµµένοι. 
Με την αλλαγή της ψευδοροφής θα γίνει αποξήλωση των 
µεγαφώνων του χώρου. 
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10. ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ WC ΚΤΙΡΙΟΥ 
Για την εύρυθµη λειτουργία των WC τα οποία θα 
χρησιµοποιηθούν  - πέραν των ήδη υπηρετούντων 
υπαλλήλων- και από  γραφεία διοίκησης – ∆9 – ∆11 – 
ΚΗΕΜΣ, απαιτούνται οι παρακάτω εργασίες συντήρησης και 
υλικά. 
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10.1.  ΚΕΠ  ΚΤΙΡΙΟ  Α΄ 
ΙΣΟΓΕΙΟ  (ΕΝΑ WC ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ∆9) 
Αντικατάσταση νιπτήρα  40 χ 60  ΤΕΜ  1 
Αντικατάσταση µπαταρίας   µόνης οπής αναµεικτική   ΤΕΜ  1 
Αντικατάσταση λεκάνης   ΤΕΜ  1 
Αντικατάσταση καπάκι   λεκάνης  ΤΕΜ  1 
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10.2. ΚΕΠ  ΚΤΙΡΙΟ  Α΄ 
Α΄ ΟΡΟΦΟΣ (ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ ΠΛΕΟΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ 
ΚΑΙ ∆11)  
Αντικατάσταση σιφώνια  νιπτήρα ΤΕΜ 8 
Αντικατάσταση µπαταρίας   µόνης οπής αναµεικτική   ΤΕΜ  4 
Αντικατάσταση µηχανισµού  τύπου DAL υ.π.  (καζανάκι)  TEM 
4 
Αντικατάσταση καπάκι λεκάνης TEM 6 
Αντικατάσταση µαντεµένιου δικτύου αποχέτευσης  F 100 
 µήκους 10  m περίπου  µε οκτώ (8) σηµεία διακλάδωσης το 
οποίο ειναι  εγκατεστηµένο  στο ταβάνι του ισόγειου του 
κτιρίου. 
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10.3. ΚΕΠ  ΚΤΙΡΙΟ  Β΄ 
Α΄ ΟΡΟΦΟΣ (ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ ΠΛΕΟΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ 
ΚΑΙ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ)  
Αντικατάσταση µηχανισµού  dal υ.π.  (καζανάκι) τεµ.  6 
Αντικατάσταση σιφώνια  νιπτήρα τεµ   8 
Αντικατάσταση καπάκι   λεκάνης τεµ.  8 
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10.4. ΚΕΠ  ΚΤΙΡΙΟ  Β΄ 
ΙΣΟΓΕΙΟ  (ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ  ∆9 –ΚΗΕΜΣ –ΚΕΠΑΘΜ Α3) 
Αντικατάσταση σιφώνια  νιπτήρα  τεµ   10 
Αντικατάσταση µηχανισµός  dal υ.π.  (καζανάκι) τεµ.  6 
Αντικατάσταση µπαταρίας   µόνης οπής αναµεικτική   τεµ.  4 
Αντικατάσταση καπάκι   λεκάνης  τεµ.  8 
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11. ΕΠΕΚΤΑΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ 
ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΕΠΑΘΜ  

11.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Παρακάτω παρατίθενται οι απαιτήσεις προς τον ανάδοχο για 
την επέκταση του διοικητικού δικτύου στο κτήριο ΚΕΠ 
προκειµένου να επιτευχθεί η µετεγκατάσταση των µονάδων 
∆9, ∆11, ΚΗΕΜΣ και της  ∆ιοίκησης. 
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11.2. ΕΠΕΚΤΑΣΗ ∆ΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩ∆ΙΩΣΗΣ 
∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ. 

Η επέκταση του καλωδιακού δικτύου του κτιρίου θα είναι 
δοµηµένη (structured wiring), και θα βασίζεται στο αντίστοιχο 
πρότυπο τηλεπικοινωνιακής καλωδίωσης κτιρίων EIA/TIA-
568Β. 
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΑΛΩ∆ΙΩΣΗ  

- Οριζόντια καλωδίωση είναι το κοµµάτι του 
καλωδιακού συστήµατος από την τηλεπικοινωνιακή 
παροχή (πρίζα)  της θέσης εργασίας έως το Patch 
Panel της καµπίνας του κατανεµητή ορόφου (Rack). 

- Από άποψη χαρακτηριστικών µετάδοσης 
(Αttenuation και Near End Cross Talk), η οριζόντια 
καλωδίωση θα ικανοποιεί την κατηγορία 5E. 
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- Η µέγιστη απόσταση της οριζόντιας καλωδίωσης θα 
είναι  90 m  

- Ο τύπος καλωδίου στην οριζόντια καλωδίωση θα 
είναι UTP κατηγορίας 5E τεσσάρων ζευγών.   

- Όλα τα καλώδια θα τερµατίζονται πλήρως (και τα 
οκτώ σύρµατα) και στα δύο άκρα (πίσω πλευρά των 
patch-panels του  κατανεµητή και RJ45 πρίζας) 
σύµφωνα µε το πρότυπο Τ568Β. 

- Οι πρίζες θα φέρουν κλείστρα για προστασία από 
σκόνη και ειδικές υποδοχές για πινακίδα αρίθµησης. 
Όλες οι πρίζες θα είναι µονοσήµαντα αριθµηµένες 
κατ αντιστοιχία µε την αρίθµηση της θέσης του Patch 
Panel που συνδέονται. 
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11.3. ΧΩΡΟΙ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 
- Ο ανάδοχος του έργου θα παράσχει και θα 

εγκαταστήσει επιδαπέδιo  Rack 19” εσωτερικού 
χώρου ύψους 32 U , 60cm X 60cm. Το Rack θα 
εγκατασταθεί στο πλατύσκαλο του κεντρικού 
κλιµακοστασίου.  

- Τo Rack θα φέρει πόρτες που θα ασφαλίζουν µε 
κλειδί, και θα έχουν ανοιγόµενα/αφαιρούµενα 
πλαϊνά. Στην βάση του θα φέρει «ποδαράκια» 
ρυθµιζόµενου ύψους για την σωστή στήριξή του. 

- Το δάπεδο του  Rack θα είναι κλειστό µε δυνατότητα 
αφαίρεσης τµηµάτων για τις ανάγκες όδευσης των 
καλωδίων.     
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- Το  Rack  θα είναι εξοπλισµένο µε τα απαραίτητα 
Pach Panel  που θα τερµατίζει η οριζόντια 
καλωδίωση δεδοµένων της ∆ιοίκησης και µε ένα 
µεταλλικό rack mount πολύπριζο 9  θέσεων. 

-  Ο ανάδοχος θα συνδέσει το πολύπριζο του κάθε 
Rack µε την αδιάλειπτη παροχή του  κτηρίου  ή µε 
ανεξάρτητη µικρή µονάδα UPS που θα προσκοµίσει. 

- Το Rack θα φέρει γρίλιες εξαερισµού άνω και κάτω 
τουλάχιστον. 

- Το rack θα διασυνδέεται µέσω  2 καλωδίων  UTP 
CAT 6  που θα εγκαταστήσει ο ανάδοχος µε το 
κεντρικό Rack  του ορόφου (γραφείο ∆20/Ε, µήκος 
κάθε απαιτούµενου καλωδίου 40 µέτρα περίπου). Τα 
καλώδια θα τερµατιστούν πλήρως και στα δύο άκρα. 
Στο υφιστάµενο rack ορόφου ο ανάδοχος θα 
εγκαταστήσει και το  1 U cat 6 patch panel. 
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11.4. ΧΩΡΟΙ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ∆9 και ΚΗΕΜΣ  
- Ο ανάδοχος του έργου θα παράσχει και θα 

εγκαταστήσει δύο (2) επιδαπέδια  Rack 19” 
εσωτερικού χώρου ύψους 37 U,  80cm X 80cm. Ένα 
για τις ανάγκες του χώρου της ∆νσης ∆9 και ένα για 
της ανάγκες του χώρου της ∆νσης ΚΗΕΜΣ. Το Rack 
του ΚΗΕΜΣ θα εγκατασταθεί σε θέση του υπο 
διαµόρφωση χώροτ που θα υποδειχθεί και το Rack 
της ∆9 στον προθάλαµο του κτιρίου. 

- Τα Rack θα φέρουν πόρτες που θα ασφαλίζουν µε 
κλειδί, και θα έχουν ανοιγόµενα/αφαιρούµενα 
πλαϊνά. Στην βάση του θα φέρει «ποδαράκια» 
ρυθµιζόµενου ύψους για την σωστή στήριξή του. 

- Το δάπεδο του κάθε Rack θα είναι κλειστό µε 
δυνατότητα αφαίρεσης τµηµάτων για τις ανάγκες 
όδευσης των καλωδίων.      

- Τα Rack θα φέρουν γρίλιες εξαερισµού άνω και κάτω 
τουλάχιστον. 
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- Κάθε Rack  θα είναι εξοπλισµένο µε τα απαραίτητα 
Pach Panel και µε ένα µεταλλικό rack mount 
πολύπριζο 9 θέσεων. 

- Ο ανάδοχος θα συνδέσει το πολύπριζο του κάθε 
Rack µε την αδιάλειπτη παροχή του  κτηρίου ή µε 
ανεξάρτητη µικρή µονάδα UPS που θα προσκοµίσει. 

- Κάθε Rack θα φέρει οριζόντιους οδηγούς καλωδίων 
για κάθε panel και τρείς επιπλέον οριζόντιους για την 
υποστήριξη των switch που θα εγκατασταθούν.  

- Κάθε Rack θα φέρει επίσης και δύο εµπρόσθιους 
κάθετους οδηγούς καλωδίων µε πλαστικά 
δαχτυλίδια. 

- Τα  δύο παραπάνω Rack θα διασυνδέονται µεταξύ 
τους µέσω  3 καλωδίων  UTP CAT 6  που θα 
εγκαταστήσει ο ανάδοχος. Τα καλώδια θα 
τερµατιστούν πλήρως και στα δύο άκρα. Το µήκος 
του κάθε καλωδίου είναι 40 µέτρα περίπου. 
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- Το Rack ΚΗΕΜΣ θα διασυνδεθεί και µε το κεντρικό 
Rack  του  1ου ορόφου µέσω  2 καλωδίων  UTP 
CAT 6  που θα εγκαταστήσει ο ανάδοχος. Το µήκος 
του απαιτούµενου  καλωδίου είναι 70 µέτρα περίπου. 
Τα καλώδια διατρέχουν και εξωτερικό χώρο 
(φωταγωγό) οπότε θα πρέπει να βρίσκονται εντός 
κατάλληλου προστατευτικού σωλήνα , θα απαιτηθεί 
µάλιστα και διάνοιξη οπών. Τα καλώδια θα 
τερµατιστούν πλήρως και στα δύο άκρα. Στο 
υφιστάµενο rack του 1ου  ορόφου ο ανάδοχος θα 
εγκαταστήσει και το  1 U cat 6 patch panel. 

- Το Rack ∆9 θα διασυνδεθεί και µε το κεντρικό Rack   
του simulator µέσω  3 καλωδίων  UTP CAT 6  που 
θα εγκαταστήσει ο ανάδοχος. Τα καλώδια θα 
τερµατιστούν πλήρως και στα δύο άκρα. Το µήκος 
του κάθε καλωδίου είναι  70 µέτρα περίπου. Στο 
υφιστάµενο rack του simulator ο ανάδοχος θα 
εγκαταστήσει και το 1 U cat 6 patch panel.  
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11.5. ΧΩΡΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  ∆11  
- Ο ανάδοχος του έργου θα παράσχει και θα 

εγκαταστήσει επίτοιχο Rack 19” 15 U µε ανοιγόµενο 
αρθρωτό οπίσθιο τµήµα. Θα έχει ανοιγόµενα πλαινά 
και µπροστινή πόρτα και θα υπάρχουν κλειδαριές σε 
όλες τα σηµεία ανοίγµατος. 

- Θα υπάρχει εξαερισµός άνω και κάτω.  
- Το Rack θα φέρει στο κάτω τµήµα rack mount 

µεταλλικό πολύπριζο τουλάχιστον 6 θέσεων που θα 
τροφοδοτείται από αδιάλειπτη ισχύ. Την µικρή 
µονάδα αδιάλειπτης ισχύος θα προµηθεύσει και 
εγκαταστήσει ο προσφέρων.   

- Το Rack θα εγκατασταθεί στο χώρο αρχείου και θα 
διασυνδεθεί µε υπάρχον στον ίδιο χώρο Rack. 

- Στο Rack θα εγκατασταθούν τα patch panels της 
που θα τερµατίζει η οριζόντια καλωδίωση δεδοµένων 

- To  Rack θα φέρει οριζόντιους οδηγούς καλωδίων 
για κάθε panel και έναν επιπλέον οριζόντιο για την 
υποστήριξη του switch που θα εγκατασταθεί 
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12. PATCH CORDS 
   Για την διασύνδεση των Η/Υ των χρηστών στις πρίζες 
δικτύου και την διασύνδεση των patch panels µε τα switches,  
ο ανάδοχος θα περιλάβει στην προσφορά του και τα 
παρακάτω UTP Cat 5E patch cords: 
  50 ΤΕΜ µήκους 0,5m, 80 ΤΕΜ µήκους 1m, 80 ΤΕΜ  µήκους 
1,5m, 100 ΤΕΜ µήκους 3m, 100 ΤΕΜ µήκους 5m και 50 ΤΕΜ 
µήκους 10m. 
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13. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ UTP ΚΑΛΩ∆ΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΤΕΡΥΓΑ ∆  
  Ο προσφέρων θα εγκαταστήσει δύο (2) UTP CAT 5E 
καλώδια εκτιµώµενου µήκους 80 µέτρα το κάθε ένα στην 
πτέρυγα ∆ του κτιρίου.  
  Τα καλώδια θα συνδέουν την αίθουσα συστηµάτων 
Πληροφορικής µε το γραφείο στο τέρµα του διαδρόµου της 
ΜΠΜ (θα υποδειχθεί) και θα οδεύσουν µέσω ψευδοροφής και 
σε ένα τµήµα µέσω ψευδοπατώµατος.  
  Τα καλώδια δεν θα τερµατιστούν στα άκρα τους. 
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14. ΕΝΕΡΓΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
 Για την απρόσκοπτη επέκταση του υφιστάµενου διοικητικού 
δικτύου, το οποίο υλοποιείται µε συσκευές της 
κατασκευάστριας εταιρείας CISCO, ο προσφέρων για 
διασφάλιση της αξιόπιστης λειτουργίας του, την οµαλή ένταξη 
των νέων µονάδων στο υφιστάµενο περιβάλλον λειτουργίας 
και διαχείρισης και την αξιοποίηση υφιστάµενων στην ΥΠΑ 
ανταλλακτικών της ανωτέρω κατασκευάστριας, θα περιλάβει 
στην προσφορά τα ακόλουθα: 

- 4 Χ CISCO  catalyst  WS-C2960X-48TS-L LAN Base, 
- 6 Χ CISCO  catalyst WS-C2960X-48TS-LL LAN Lite 
- 10 X CISCO GLC-SX-MMD (οπτικοί ποµποδέκτες 

SFP Plug-ins για τις άνω µονάδες), 
ή ισοδύναµες σε επιδόσεις και δυνατότητες µονάδες.   
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Στην τελευταία περίπτωση και εφόσον οι µονάδες δεν είναι 
συµβατές µε την εγκατάσταση σε αυτές cisco SFP plug-
ins τότε ο Ανάδοχος θα περιλάβει, αντί των ανωτέρω  cisco, 
10 συµβατά SX SFP plug-in  και επιπλέον 2  για το 
απαραίτητο απόθεµα ανταλλακτικών.  Όλες οι µονάδες θα 
φέρουν τρία χρόνια εγγύηση του κατασκευαστή. 
Επίσης στην προσφορά θα περιληφθεί και η συσκευή 

- 1Χ Sophos XG 330 µε EnterpriseGuard with 
Enhanced Support - 24 MOS (ενηµερώσεις, 
υποστήριξη και service επόµενης µέρας για  δύο έτη ) 

 ή απολύτως ισοδύναµη σε επιδόσεις και δυνατότητες.  Για 
την συσκευή αυτή ο ανάδοχος θα προσφέρει και την αρχική 
παραµετροποίηση, on the job training και θέση σε λειτουργία. 
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15. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ  
Όλες οι πρίζες και τα καλώδια µεταξύ των Rack θα 
πιστοποιηθούν από τον ανάδοχο για την κατηγορία τους. Οι 
πιστοποιήσεις θα παραδοθούν στην ΥΠΑ. 
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16. ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
Κάθε εργασία που περιλαµβάνεται στο παρόν θα εκτελεστεί 
σύµφωνα µε τους κανόνες της τέχνης και της τεχνικής και τις 
οδηγίες της Υπηρεσίας. 
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17. ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ 
Οι εργασίες διαµόρφωσης χώρων θα πρέπει να εκτελεστούν 
από έµπειρο προσωπικό και τα υλικά που θα 
χρησιµοποιηθούν θα πρέπει αφενός να καλύπτουν τις 
σχετικές Εθνικές Προδιαγραφές και αφετέρου να έχουν 
πιστοποιητικά ΕΛΟΤ και εργοστασίου παραγωγής. 
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18. ΦΩΤΙΣΜΟΣ 
Ο φωτισµός των αναδιαµορφώµενων γραφείων του κτιρίου, 
προβλέπεται κατά βάση µε φωτιστικά σώµατα λαµπτήρων 
LED.  
Στους χώρους των γραφείων τα φωτιστικά σώµατα θα είναι 
ανάλογου σχήµατος και διαστάσεων για ενσωµάτωση στην 
ψευδοροφή, τεχνολογίας LED. Το οπτικό σύστηµα θα παρέχει 
υψηλό βαθµό απόδοσης, άριστο έλεγχο της θάµβωσης και θα 
ενδείκνυται για εργασία µε οθόνες Η/Υ.  
Οι στάθµες φωτισµού για τα γραφεία θα είναι 500Lux και για 
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αποθήκες 100Lux. Ο ανάδοχος θα προσκοµίσει φωτοτεχνική 
µελέτη προς έγκριση για τους χώρους στους οποίους 
προβλέπεται νέα εγκατάσταση φωτισµού. 
 
Τα κυκλώµατα φωτισµού προβλέπονται µονοφασικά µε 
αγωγούς 1.5 mm2 που ασφαλίζονται από µικροαυτόµατους 
των 10Α. Τα κυκλώµατα φωτισµού είναι ανεξάρτητα από τα 
κυκλώµατα ρευµατοδοτών. Γενικά οι τύποι των διακοπτών 
που θα εγκατασταθούν, θα επιλεγούν από την Υπηρεσία. Οι 
διακόπτες θα εγκατασταθούν σε ύψος 1,2m από το 
τελειωµένο δάπεδο.  
Τα φωτιστικά σώµατα έκτακτης ανάγκης θα είναι σύµφωνα µε 
ΕΝ 60598, part 2.22. Η επιλογή και θέση των φωτιστικών 
έκτακτης ανάγκης θα γίνει έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η 
ελάχιστη απαιτούµενη ένταση και οµοιοµορφία φωτισµού, σε 
περιπτώσεις διακοπής του ηλεκτρικού ρεύµατος.  
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19. ∆ΙΑΝΟΜΗ 
Η µελέτη της εγκατάστασης θα γίνει σύµφωνα µε ΕΛΟΤ HD 
384, τις διατάξεις του Υπουργείου Βιοµηχανίας και τους 
Κανονισµούς ∆ΕΗ. 
Ο ανάδοχος πριν την διασύνδεση των νέων πινάκων οφείλει 
να ελέγξει την επάρκεια των υφιστάµενων πινάκων και των 
κεντρικών καλωδιώσεων. Θα πρέπει να κατατεθούν 
µονογραµµικά διαγράµµατα πινάκων και υπολογισµοί ώστε 
να διασφαλιστεί η εύρυθµη λειτουργία σύµφωνα µε τους 
διεθνείς κανονισµούς και πρότυπα. Η όδευση των καλωδίων 
θα γίνει σε συνεργασία µε την επίβλεψη. 
Η εγκατάσταση ρευµατοδοτών SCHUKO 16A/200V γίνεται 
κυρίως σε κανάλι πλαστικό. Το κανάλι οδεύει στο σοβατεπί, 
είτε όπου υπάρχουν πάγκοι εργασίας στο µέτωπο πάνω από 
τον πάγκο. 
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20. ΑΓΩΓΟΙ – ΣΩΛΗΝΕΣ - ΚΑΝΑΛΙΑ 
Οι αγωγοί µετά θερµοπλαστικής µονώσεως θα είναι 
σύµφωνοι µε τις αντίστοιχες απαιτήσεις ΕΛΟΤ. Η διατοµή των 
αγωγών κάθε κυκλώµατος θα είναι η ίδια σε όλο το µήκος του. 
Οι αγωγοί πάνω από 4 mm2 θα είναι πολύκλωνοι. Όλοι οι 
αγωγοί των κυκλωµάτων θα φέρουν σαφώς τους 
χρωµατισµούς των φάσεων ουδέτερου και γείωσης σύµφωνα 
µε το ΦΕΚ/Β/61/2.2.77. 
Οι πλαστικοί σωλήνες θα είναι εγκεκριµένου τύπου από το 
Υπουργείου Βιοµηχανίας, σπιράλ ή ευθείς. Οι σιδηροσωλήνες 
θα είναι συγκεκολληµένης ραφής, κοχλιοτοµηµένοι χωρίς 
µονωτική επένδυση, γαλβανισµένοι. Οι πλαστικοί σωλήνες θα 
είναι κατάλληλοι για ενσωµάτωση στο µπετόν. 
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Οι πλαστικοί ηλεκτρολογικοί σωλήνες θα είναι από σκληρό 
PVC, άκαυστοι, για στεγανή ορατή εγκατάσταση, µεγάλης 
µηχανικής αντοχής σε κρούση. Όλοι οι σωλήνες θα 
συνοδεύονται µε τα αντίστοιχα εξαρτήµατά τους. Οµοίως και 
τα πλαστικά κανάλια. 
Τα κουτιά διακλαδώσεων θα είναι κυκλικά ή τετραγωνικά και 
κατάλληλα για τον τύπο του σωλήνα ή του καλωδίου, για τον 
οποίο χρησιµοποιούνται. Κυκλικά κουτιά θα χρησιµοποιηθούν 
για τέσσερις (4) διευθύνσεις το πολύ. Η ελάχιστη διάµετρος 
των κουτιών διακλάδωσης ορίζεται σε 70mm. 
Τα διάφορα εξαρτήµατα για την στερέωση των σωληνώσεων 
στις επιφάνειες του κτιρίου όπως στηρίγµατα τοίχου, 
αναρτήρες οροφής, ελάσµατα αναρτήσεως ή άλλα ελάσµατα 
ειδικής µορφής πρέπει να είναι µεταλλικά, εγκεκριµένου 
τύπου και όπου απαιτείται από την κατηγορία του χώρου 
γαλβανισµένα.  
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21. ΣΧΑΡΕΣ ΚΑΛΩ∆ΙΩΝ 
Οι σχάρες καλωδίων θα είναι µεταλλικές από γαλβανισµένη 
λαµαρίνα µε ελάχιστο πάχος γαλβανίσµατος 30 µικρά, µε 
πλευρικό ύψος τουλάχιστον 50 mm για πλάτος µέχρι 200mm 
και 100mm  για µεγαλύτερα πλάτη. Οι σχάρες καλωδίων θα 
συνοδεύονται και µε όλα τα ειδικά εξαρτήµατα σχηµατισµού ή 
στήριξής επίσης γαλβανισµένων. 
Για τη στήριξη των ορθοστατών θα χρησιµοποιηθούν κατ' 
ελάχιστον δύο (2) µεταλλικά βύσµατα µε τις κατάλληλες βίδες 
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διαµέτρου όχι µικρότερης των 10 mm. Οι εσχάρες θα 
υπολογισθούν ώστε να έχουν εφεδρική χωρητικότητα σε 
καλώδια 20% σε βάρος καλωδίων και ελεύθερο χώρο 
σχάρας. 
Οι εσχάρες ασθενών ρευµάτων θα είναι κλειστού τύπου, 
(χωρίς τρύπες) µε καπάκι που θα στερεώνεται µε κλιπς σε 
αποστάσεις όχι µεγαλύτερες του 1 m. Τα διαχωριστικά 
σχαρών θα είναι από γαλβανισµένη λαµαρίνα στο ύψος της 
σχάρας. 
Οι εσχάρες θα γειώνονται στην αρχή και στο τέλος της 
διαδροµής τους µε εύκαµπτη µπάρα χαλκού εφ’ όσον 
εξασφαλίζεται η συνέχεια της γείωσης σε όλη τη διαδροµή. Τα 
καλώδια θα στερεώνονται µε τέτοιο τρόπο ώστε να είναι σε 
ευθεία γραµµή, µε σφικτήρες σε απόσταση το πολύ 2 m  
µεταξύ τους. 
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22. ΡΕΥΜΑΤΟ∆ΟΤΕΣ 
Οι ρευµατοδότες που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι γενικά 
έντασης λειτουργίας 16 Α , τύπου SCHUKO και εν γένει θα 
είναι εγκατεστηµένοι στο περιµετρικό κανάλι το οποίο θα 
εγκατασταθεί στους διαµορφούµενους χώρους. Γενικά οι 
τύποι των ρευµατοδοτών που θα εγκατασταθούν, θα τύχουν 
της αποδοχής από την Υπηρεσία. 
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23. ΠΙΝΑΚΕΣ 380/220V 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΜΕΡΗ 
'Όλα τα µεταλλικά µέρη των πινάκων θα βαφούν µε δύο 
στρώσεις ηλεκτροστατικής βαφής µε απόχρωση που θα 
εγκριθεί από την Υπηρεσία. 'Όλα τα υλικά και µικροϋλικά 
στήριξης θα είναι ανοξείδωτα, ή γαλβανισµένα ή 
επινικελωµένα. 
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23.1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
Η κατασκευή των πινάκων πρέπει να είναι τέτοια, ώστε τα 
διάφορα όργανα και συσκευές να είναι εύκολα προσιτά µετά 
την αφαίρεση των καλυµµάτων. Θα εξασφαλίζεται η άνετη 
αφαίρεση, επισκευή και επανατοποθέτησή τους χωρίς να 
µεταβάλλεται η κατάσταση των γειτονικών οργάνων. Η 
εσωτερική διανοµή θα γίνεται µε µπάρες από ηλεκτρολυτικό 
χαλκό κατάλληλης ορθογωνικής διατοµής και επιτρεπόµενης 
έντασης συνεχούς λειτουργίας τουλάχιστον ίσης µε την 
ονοµαστική ένταση του γενικού διακόπτη.  
Στην µπροστινή πλευρά του πίνακα θα υπάρχουν 
καλαίσθητες µόνιµες πινακίδες µε την αναγραφή των 
τµηµάτων και των κυκλωµάτων κάθε πίνακα. Η κατασκευή και 
διαµόρφωση των πινάκων θα είναι σύµφωνη προς τους 
Ελληνικούς κανονισµούς και τις προδιαγραφές VDΕ 0100, 
0110, 0660 , και IEC 60439 ,IEC 61 439 
Οι πίνακες θα φέρουν κλείστρο PAS PARTOUT ειδικούς 
µεταλλικούς µεντεσέδες για πίνακες , θήκη από διαφανές 
πλαστικό εσωτερικά πόρτας για την τοποθέτηση σχεδίων και 
ακροδέκτη γείωσης. Κάθε πίνακας θα έχει εφεδρικό χώρο και 
υλικά για 20% µελλοντική επέκταση. 
 

ΝΑΙ   

23.2. ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 
Οι ασφάλειες και οι βάσεις αυτών θα είναι για εντάσεις έως και 
32Α από πορσελάνη, συντηκτικές, κοχλιωτής βάσης και 
πώµατος, κατά DΙΝ 49360 και 49515. Οι ασφάλειες αυτές θα 
είναι ταχείας τήξεως. 
 

ΝΑΙ   

23.3. ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΙ 
Θα πρέπει να εκπληρώνουν τις απαιτήσεις των Κανονισµών 
VDΕ 0641 και CΕΕ 19. Θα  είναι εφοδιασµένοι µε θερµικά και 
µαγνητικά στοιχεία, ώστε αυτόµατα να διακόπτουν µέσες 
υπερφορτίσεις σχετικά µεγάλης διάρκειας και 
βραχυκυκλώµατα.  
 

ΝΑΙ   

24. ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΘΕΝΩΝ 
ΡΕΥΜΑΤΩΝ 

ΓΕΝΙΚΑ       
Τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν θα πρέπει να είναι 
εγκεκριµένα από το Υπουργείο Βιοµηχανίας. Οι συσκευές, 
µηχανήµατα, όργανα θα πρέπει να προέρχονται από όσο το 

ΝΑΙ   
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δυνατόν λιγότερους κατασκευαστές, για τη µελλοντική 
διευκόλυνση συντήρησης και προµήθειας ανταλλακτικών. 
'Όλα τα καλώδια και οι αγωγοί θα είναι κατασκευασµένα 
σύµφωνα µε τους σχετικούς κανονισµούς. Οι οδεύσεις των 
καλωδίων θα γίνουν σε εσχάρες καλωδίων ή  σωληνώσεις µε 
όλα τα υλικά και µικροϋλικά στήριξης, σύνδεσης και σήµανσης 
και θα παραδοθούν πλήρως εγκατεστηµένα, έτοιµα για 
λειτουργία. 
 

25. ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΙ ΚΑΤΑΝΕΜΗΤΕΣ 
Ο κατανεµητής θα φέρει ανοιγόµενη µε µεντεσέδες πόρτα, µε 
εσωτερικό περιµετρικό λάστιχο στεγανοποίησης, κατάλληλα 
ασφαλιζόµενη στην κλειστή θέση µε κλειδί.  
Σε κάθε κατανεµητή θα υπάρχει εγκατεστηµένος ο 
προβλεπόµενος αριθµός διαχωριστικών οριολωρίδων τύπου 
KRONE. Οι διαχωριστικές οριολωρίδες θα είναι 
κατασκευασµένες σύµφωνα µε διεθνείς προδιαγραφές και θα 
είναι σε συµφωνία µε τις προδιαγραφές ΟΤΕ. Η αντίσταση 
µόνωσής τους θα είναι µεγαλύτερη από 5 Χ 104 ΜΩ, η 
διηλεκτρικής τους αντοχή 2kVRMS, η αντίσταση συνέχειας 
ανά επαφή µικρότερη από 5mΩ, θα είναι κατάλληλοι για 
σύνδεση µονόκλωνων αγωγών διατοµής 0,40÷ 0,80mm, 
εξωτερικής διαµέτρου καλωδίων (µε την µόνωση) 0,70 ÷ 
1,60mm, µε ελάχιστο αριθµό 100 συρµατώσεων-
αποσυρµατώσεων, και θα είναι κατασκευασµένοι από 
αυτοσβεννύµενο θερµοπλαστικό πολυεστέρα κατάλληλοι για 
λειτουργία σε θερµοκρασίες -40º C ÷ +80 º C.  
 

ΝΑΙ   

26. ΣΥΣΤΗΜΑ  Α∆ΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
(UPS) 

Όπως σε ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-23-05-00 

ΝΑΙ   

27. ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ 
Τα κλιµατιστικά τύπου split (εσωτερική – εξωτερική µονάδα) 
για ψύξη και θέρµανση θα είναι τεχνολογίας inverter, 
ενεργειακής κλάσης Α+ ή καλύτερη, κατάλληλα για 
εικοσιτετράωρη λειτουργία, µε αντιπαρασιτικές διατάξεις ώστε 
να µην προκαλούν παρεµβολές κατά την λειτουργία τους στις 
ηλεκτρονικές συσκευές του χώρου. Ο έλεγχός τους θα 
πραγµατοποιείται µε τη χρήση ασύρµατου τηλεχειριστήριου. 
Οι εσωτερικές µονάδες τους θα βρίσκονται τοποθετηµένες σε 
εύλογο ύψος, για την δηµιουργία σταθερής θερµοκρασίας στο 
χώρο. Η επαναφορά των κλιµατιστικών σε κατάσταση 
λειτουργίας, µετά από διακοπή και επαναφορά της 
ηλεκτροδότησης τους, χωρίς την απαίτηση  χειροκίνητης 
ρύθµισης, αποτελεί βασική απαίτηση. Τα κλιµατιστικά θα 
παραδοθούν έτοιµα λειτουργούντα. 
 

ΝΑΙ   

28. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
Ο προσφέρων, πριν την υποβολή της προσφοράς του οφείλει 
να προβεί σε ενδελεχή αυτοψία των χώρων και να λάβει 
υπόψη του όλες τις ειδικές συνθήκες των χώρων και των 
εργασιών.  
Κατά την διάρκεια διαµόρφωσης των χώρων µπορεί να 
προκύψει ανάγκη µικρών τροποποιήσεων σε σχέση µε τα 
σχέδια. Ο προσφέρων θα πρέπει να υλοποιήσει τις προτάσεις 
αυτές της Υπηρεσίας. 
Κατά την διάρκεια διαµόρφωσης των χώρων µπορεί να 
προκύψει ανάγκη εκτέλεσης µικρής κλίµακας εργασιών, άνευ 
των οποίων δεν θα είναι δυνατή η ολοκλήρωση των 
προβλεπόµενων εργασιών. Ο προσφέρων θα πρέπει να 
εκτελέσει τις εργασίες αυτές. 
 

ΝΑΙ   

Ο προσφέρων αναλαµβάνει την ευθύνη για κάθε απώλεια, 
φθορά, προξενούµενη βλάβη ή ζηµιά προς τρίτους ή προς 
την Υπηρεσία κατά την εκτέλεση των εργασιών. 
Ο προσφέρων είναι υπεύθυνος για την τήρηση της κείµενης 
νοµοθεσίας περί εργασιακών σχέσεων και την τήρηση 
κανόνων υγιεινής και ασφάλειας. 
Ο προσφέρων παραµένει αποκλειστικά και µόνος υπεύθυνος 
και ως προς το αστικό και ως προς το ποινικό µέρος, 
αναφορικά µε ατυχήµατα που θα µπορούσαν να συµβούν 
στους απασχολουµένους στις εργασίες ή σε τρίτους ή στο 
κοινό.  

ΝΑΙ   
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Οι εργασίες λόγω του επείγοντος ολοκλήρωσής τους θα 
εκτελούνται και πέραν των εργάσιµων ηµερών και ωρών. 
 
Ο προσφέρων θα πρέπει µε ενέργειές του να µεριµνήσει για 
την έκδοση κατάλληλων αδειών εισόδου του προσωπικού του 
στους ελεγχόµενους χώρους εργασιών. 
Όλα τα υλικά που ενσωµατώνονται θα είναι αµεταχείριστα, 
προσφάτου κατασκευής. 
Όπου απαιτούνται δύο ή περισσότερα υλικά της ίδιας 
κατηγορίας του εξοπλισµού, θα είναι προϊόντα ενός 
κατασκευαστή και τα συνιστώντα µέρη τους θα είναι επίσης 
του ίδιου κατασκευαστή, όπου αυτό είναι δυνατό. 
Τα υλικά που ενσωµατώνονται στις εργασίες θα φέρουν 
σήµανση CE, εφόσον αυτό προβλέπεται.  
'Όλα τα υλικά θα είναι σύµφωνα µε όσα καθορίζονται στη 
Τεχνική περιγραφή και µε τις εντολές της Υπηρεσίας σχετικά 
µε την προέλευση, διαστάσεις, ποιότητα κλπ απαλλαγµένα 
από κάθε ελάττωµα που µπορεί να ελαττώσει την αντοχή ή 
εµφάνισή τους. 
 

ΝΑΙ   

Ο προσφέρων οφείλει, µαζί µε κάθε υλικό ή µηχάνηµα, 
εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία, να προσκοµίζει τα 
ζητούµενα πιστοποιητικά. Η τυχόν µη προσκόµιση των 
πιστοποιητικών αυτών θα έχει σαν συνέπεια την µη 
ενσωµάτωσή των υλικών. 
Ο προσφέρων είναι υποχρεωµένος να εκπαιδεύσει το 
προσωπικό που θα ορίσει η Υπηρεσία στο χειρισµό και τη 
συντήρηση των εγκαταστάσεων. 
Γενικά δεν επιτρέπεται εξασθένηση του σκελετού του κτιρίου 
για να διευκολυνθεί η εγκατάσταση σωληνώσεων ή 
εξοπλισµού, εκτός από τις περιπτώσεις όπου υπάρχει γραπτή 
ειδική έγκριση πριν από το γκρέµισµα. 
Με το πέρας των εργασιών θα προσκοµιστούν όλα τα 
προβλεπόµενα πιστοποιητικά. 
Οι χώροι θα παραδοθούν καθαροί. 
Ο χρόνος εκτέλεσης των εργασιών ορίζεται σε είκοσι ηµέρες. 
 

ΝΑΙ   
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ΠΠΠΠΠΠΠΠ ΑΑΑΑΑΑΑΑ ΡΡΡΡΡΡΡΡ ΑΑΑΑΑΑΑΑ ΡΡΡΡΡΡΡΡ ΤΤΤΤΤΤΤΤ ΗΗΗΗΗΗΗΗ ΜΜΜΜΜΜΜΜ ΑΑΑΑΑΑΑΑ         ΕΕΕΕΕΕΕΕ ΄́́́́́́́   

ΥΥΥΥΥΥΥΥ ΠΠΠΠΠΠΠΠ ΟΟΟΟΟΟΟΟ ∆∆∆∆∆∆∆∆ ΕΕΕΕΕΕΕΕ ΙΙΙΙΙΙΙΙ ΓΓΓΓΓΓΓΓ ΜΜΜΜΜΜΜΜ ΑΑΑΑΑΑΑΑ ΤΤΤΤΤΤΤΤ ΑΑΑΑΑΑΑΑ         ΕΕΕΕΕΕΕΕ ΓΓΓΓΓΓΓΓ ΓΓΓΓΓΓΓΓ ΥΥΥΥΥΥΥΥ ΗΗΗΗΗΗΗΗ ΤΤΤΤΤΤΤΤ ΙΙΙΙΙΙΙΙ ΚΚΚΚΚΚΚΚ ΩΩΩΩΩΩΩΩ ΝΝΝΝΝΝΝΝ         ΕΕΕΕΕΕΕΕ ΠΠΠΠΠΠΠΠ ΙΙΙΙΙΙΙΙ ΣΣΣΣΣΣΣΣ ΤΤΤΤΤΤΤΤ ΟΟΟΟΟΟΟΟ ΛΛΛΛΛΛΛΛ ΩΩΩΩΩΩΩΩ ΝΝΝΝΝΝΝΝ         

Ι. ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣΙ. ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣΙ. ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣΙ. ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Ονοµασία Τράπεζα̋…………….. 

Κατάστηµα…………………………. 

(∆/νση οδό̋-αριθµό̋ Τ.Κ. FAX)                                 Ηµεροµηνία Έκδοση̋………… 

                                                                                  ΕΥΡΩ……………………………….. 

Προ̋: (Αναγράφεται η Υπηρεσία διενέργεια̋ του διαγωνισµού προ̋ την οποία 

απευθύνεται) 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ……………………ΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ……………………ΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ……………………ΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ……………………… ΕΥΡΩ…………………… ΕΥΡΩ…………………… ΕΥΡΩ…………………… ΕΥΡΩ…………………    

-Έχουµε την τιµή να σα̋ γνωρίζουµε ότι εγγυώµεθα δια τη̋ παρούσα̋ εγγυητική̋ 

επιστολή̋ ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατο̋ τη̋ 

διαιρέσεω̋ και διζήσεω̋ µέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ ……………………… υπέρ τη̋ 

εταιρεία̋ ………………………… ∆/νση ……………, µε Α.Φ.Μ. ……..………………, για τη 

συµµετοχή τη̋ στο διενεργούµενο διαγωνισµό τη̋ ……………………………… για την 

……………………. σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. …………………... διακήρυξη. 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µόνο τι̋ από τη συµµετοχή ει̋ τον ανωτέρω 

διαγωνισµό απορρέουσε̋ υποχρεώσει̋ τη̋ εν λόγω εταιρεία̋ καθ' όλο τον χρόνο 

ισχύο̋ τη̋. 

Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σα̋ και θα καταβληθεί µε µόνη τη 

δήλωσή σα̋, ολικά ή µερικά χωρί̋ καµιά από µέρου̋ µα̋ αντίρρηση ή ένσταση 

και χωρί̋ να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη τη̋ απαίτηση̋ µέσα σε πέντε (5) ηµέρε̋ 

από απλή έγγραφη ειδοποίησή σα̋.  

Σε περίπτωση κατάπτωση̋ τη̋ εγγύηση̋ το ποσό τη̋ κατάπτωση̋ υπόκειται στο 

εκάστοτε ισχύον τέλο̋ χαρτοσήµου. 

Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ τη̋ εγγύηση̋ ύστερα από απλό 

έγγραφο τη̋ Υπηρεσία̋ σα̋ µε την πρὁπόθεση ότι το σχετικό αίτηµά σα̋ θα µα̋ 

υποβληθεί πριν από την ηµεροµηνία λήξη̋ τη̋. 

Η παρούσα ισχύει µέχρι την ………………………………………, οπότε γίνεται 

αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί µα̋ καµία ισχύ. 

Βεβαιώνουµε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µα̋ επιστολών που έχουν 

δοθεί στο ∆ηµόσιο και Ν.Π.∆.∆., συνυπολογίζοντα̋ και το ποσό τη̋ παρούσα̋, δεν 

υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο 

Οικονοµικών για την Τράπεζά µα̋. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ    

Ο χρόνο̋ ισχύο̋ πρέπει να είναι µεγαλύτερο̋ ένα (1) µήνα του χρόνου ισχύο̋ τη̋ 

προσφορά̋, όπω̋ σχετικά αναφέρεται στην ∆ιακήρυξη.  

ΑΔΑ: ΨΓΠ0465ΧΘΞ-Θ1Π





24 
 

 

ΙΙ. ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣΙΙ. ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣΙΙ. ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣΙΙ. ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ    

Ονοµασία Τράπεζα̋…………….. 

Κατάστηµα…………………………. 

(∆/νση οδό̋-αριθµό̋ Τ.Κ. FAX)                                 Ηµεροµηνία Έκδοση̋………… 

                                                                                  ΕΥΡΩ……………………………….. 

 

Προ̋: (Αναγράφεται η Υπηρεσία διενέργεια̋ του διαγωνισµού προ̋ την οποία 

απευθύνεται) 

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

Έχουµε την τιµή να σα̋ γνωρίζουµε ότι εγγυώµεθα δια τη̋ παρούσα̋ εγγυητική̋ 

επιστολή̋ ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατο̋ τη̋ 

διαιρέσεω̋ και διζήσεω̋ µέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ 

………………………………………στο οποίο και µόνο περιορίζεται η υποχρέωσή µα̋, 

υπέρ τη̋ εταιρεία̋ ………………….… ∆/νση ……………….., µε Α.Φ.Μ. ……………… για 

την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων τη̋ ………………….. (αριθµό̋ και τίτλο̋) 

Σύµβαση̋ που θα υπογράψει µαζί σα̋ για την ……………………………… (αρ. 

απόφαση̋ κατακύρωση̋ ……………) και το οποίο ποσό καλύπτει το 5% τη̋ 

συµβατική̋ προ ΦΠΑ αξία̋………………… ΕΥΡΩ αυτή̋. 

Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σα̋ και θα καταβληθεί µε µόνη τη 

δήλωσή σα̋, ολικά ή µερικά χωρί̋ καµιά από µέρου̋ µα̋ αντίρρηση ή ένσταση 

και χωρί̋ να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη τη̋ απαίτηση̋ µέσα σε πέντε (5) ηµέρε̋ 

από απλή έγγραφη ειδοποίησή σα̋. 

Σε περίπτωση κατάπτωση̋ τη̋ εγγύηση̋ το ποσό τη̋ κατάπτωση̋ υπόκειται στο 

εκάστοτε ισχύον τέλο̋ χαρτοσήµου. 

  Η παρούσα εγγύησή µα̋ αφορά µόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει µέχρι την 

επιστροφή τη̋ σ’ εµά̋, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί µα̋ 

καµιά ισχύ. 

   Βεβαιώνουµε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µα̋ επιστολών που έχουν 

δοθεί στο ∆ηµόσιο και Ν.Π.∆.∆., συνυπολογίζοντα̋ και το ποσό τη̋ παρούσα̋, δεν 

υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο 

Οικονοµικών για την Τράπεζά µα̋. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ 

Ο χρόνο̋ ισχύο̋ πρέπει να είναι µεγαλύτερο̋ δύο (2) µήνε̋ πλέον του συµβατικού 

χρόνου, όπω̋ σχετικά αναφέρεται στην ∆ιακήρυξη.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΣΤΣΤΣΤ΄́́́    

    

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ    

                          

               ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  

         ΥΠΗΡΕΣΙΑ  ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ                        

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ & ΕΦΟ∆ΙΑΣΜΟΥ 

             ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                

 

 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ Νο                 

 

Για την παροχή υπηρεσιών για την διαµορφωση χώρων κτηρίου ΚΕΠΑΘΜ 

για µετεγκατάσταση µονάδων τη̋ ΥΠΑ 

  

 

       Στο Ελληνικό σήµερα, την ........………  ηµέρα ............................., του έτου̋ 

2018, στα γραφεία τη̋ Υπηρεσία̋ Πολιτική̋ Αεροπορία̋ (ΥΠΑ), Βασ. Γεωργίου 1, 

Ελληνικό, οι υπογεγραµµένοι, αφενό̋ ο ……………………………………...., ∆ιοικητή̋ 

ΥΠΑ, που εκπροσωπεί µε την ιδιότητά του αυτή, µε βάση τι̋ κείµενε̋ διατάξει̋, το 

Ελληνικό ∆ηµόσιο και αφετέρου η εταιρεία....………………………… νοµίµω̋ 

εκπροσωπούµενη από………………………….,  συµφώνησαν και συναπεδέχθησαν τα 

εξή̋ :   

   Ύστερα από την διενέργεια ανοιχτού διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωση̋ την 

πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τη̋ τιµή̋, για την 

επιλογή αναδόχου για την ανάδειξη αναδόχου παροχή̋ υπηρεσιών για την, 

παροχήυπηρεσιών για την διαµορφωση χώρων κτηρίου ΚΕΠΑΘΜ 

για µετεγκατάσταση µονάδων τη̋ ΥΠΑ 

  κατακυρώθηκαν  στην εταιρεία ……………………….., µε ΑΦΜ……………………. µε 

την απόφαση ∆11/Ε/…………………………… (Α∆Α:………………………………..) 

 

Απόφαση Ανάληψη̋ Υποχρέωση̋ :  

Αριθµό̋ Καταχώρηση̋ :  

 

   Κατόπιν τούτου, ο κο̋ …………………………. µε την ανωτέρω ιδιότητά του, 

αναθέτει στην εταιρεία  ………………………………………………… που στο εξή̋ θα 

ονοµάζεται στην παρούσα σύµβαση ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ, τι̋ υπόψη εργασίε̋ που 
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αναλυτικά περιγράφονται στο άρθρο 1ο, τι̋ οποίε̋ αυτό̋ αναλαµβάνει µε του̋ 

κατωτέρω όρου̋ και συµφωνίε̋: 

 

ΑΡΘΡΟ 1ο 

ΕΙ∆ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΑΞΙΑ 

 

Αντικείµενο τη̋ παρούσα̋ σύµβαση̋ είναι η παροχή υπηρεσιών για την 

διαµορφωση χώρων κτηρίου ΚΕΠΑΘΜ για µεταγκατάσταση µονάδων τη̋ 

Υπηρεσία̋ Πολιτική̋ Αεροπορία̋, έναντι τη̋ συνολική̋ αποζηµίωση̋ των 

…………………………….., σύµφωνα µε τον κάτωθι πίνακα: 

 

 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΟΣ 

ΦΠΑ  ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΤΙΜΗ 

Παροχή υπηρεσιών για την 

διαµορφωση χώρων κτηρίου 

ΚΕΠΑΘΜ 

για µετεγκατάσταση 

µονάδων τη̋ ΥΠΑ 

 

   

Α Ρ Θ Ρ Ο 2ο 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 Όπω̋ αναφέρονται στι̋ προδιαγραφέ̋  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆’ τη̋ οικεία̋ ∆/ξη̋.   

 

 

Α Ρ Θ Ρ Ο  3ο 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η διάρκεια παροχή̋ των εργασιών ορίζεται εντό̋ είκοσι (20)  ηµερών από 

υπογραφή̋ τη̋ Σύµβαση̋. 

 

Α Ρ Θ Ρ Ο  4ο 

ΠΛΗΡΩΜΗ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Η πληρωµή του αναδόχου θα γίνεται µε έκδοση χρηµατικού εντάλµατο̋ πληρωµή̋ 

επ’ ονόµατι του, βάσει των κάτωθι δικαιολογητικών : 

α) Πρωτόκολλο οριστική̋ παραλαβή̋  

β) Τιµολόγιο του αναδόχου για τι̋ υπηρεσίε̋.  

γ) Πιστοποιητικά Φορολογική̋ και Ασφαλιστική̋ Ενηµερότητα̋. 

Οι υπηρεσίε̋ υπόκεινται στι̋ παρακάτω κρατήσει̋ και φόρου̋ : 

α) Ποσοστό 0,06% επί τη̋ καθαρή̋ αξία̋ χωρί̋ ΦΠΑ, υπέρ τη̋ Ενιαία̋ 

Ανεξάρτητη̋ Αρχή̋ ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ν. 4013/11, άρθ. 3, παρ. 3). 

β) Ποσοστό 0,02% υπέρ του ∆ηµοσίου (αρ. 36 του Ν. 4412/2016). 

γ) Ποσοστό 0,06% υπέρ τη̋ Α.Ε.Π.Π. (αρ. 350 του Ν. 4412/2016). 

Οι κρατήσει̋ επιβαρύνονται µε χαρτόσηµο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήµου 20%. 
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β) Ποσοστό 8% επί του καθαρού ποσού απαλλαγµένου κρατήσεων σαν 

προκαταβολή φόρου εισοδήµατο̋ (Ν. 2198/94, άρθρο 24, ΦΕΚ 43/Α/22-03-1994).  

 

 

Α Ρ Θ Ρ Ο  5ο 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

       Για την καλή εκτέλεση και εκπλήρωση των όρων και υποχρεώσεων που 

απορρέουν από την παρούσα Σύµβαση, η ανάδοχο̋ κατέθεσε την µε αρ. 

………………………………. εγγυητική επιστολή τη̋ ………………………….. Τράπεζα̋ 

ποσού …………………….. ΕΥΡΩ που αντιπροσωπεύει το 5% τη̋ συνολική̋ δαπάνη̋ 

των υπηρεσιών χωρί̋ ΦΠΑ. 

       Η ανωτέρω εγγύηση θα επιστραφεί στον ανάδοχο µετά την πλήρη και 

κανονική εκτέλεση των όρων τη̋ παρούσα̋ Σύµβαση̋, και εφ’ όσον διαπιστωθεί η 

εκπλήρωση όλων των συµβατικών υποχρεώσεων, άλλω̋ µε απόφαση του 

αρµοδίου οργάνου τη̋ ΥΠΑ επιβάλλεται η κατάπτωση αυτή̋ ω̋ ποινική ρήτρα. 

 

Α Ρ Θ Ρ Ο 6ο 

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

Η παρούσα Σύµβαση διέπεται από τι̋ διατάξει̋ του Ν. 4270/14 και του Ν. 

4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) όπω̋ αυτό̋ ισχύει.  

       Ω̋ προ̋ πάντα τα λοιπά θέµατα παροχή̋ των υπόψη υπηρεσιών 

καταλύµατο̋, ισχύουν τα αναφερόµενα στην ∆11/Ε/……………………… απόφαση 

κατακύρωση̋ και στι̋ συνηµµένε̋ προδιαγραφέ̋ των οποίων ο Ανάδοχο̋ έλαβε 

γνώση και αποδέχεται ανεπιφύλακτα. 

      Η Σύµβαση αυτή αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται νόµιµα 

από του̋ συµβαλλόµενου̋ σε τρία (3) όµοια πρωτότυπα. 

Από τα τρία πρωτότυπα τη̋ Σύµβαση̋ τα µεν δύο κατατέθηκαν στο αρµόδιο 

τµήµα τη̋ ΥΠΑ, το δε άλλο έλαβε ο Ανάδοχο̋.         

                               

      ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

        ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ                                  Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ΄ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ΄ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ΄ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ΄    

    

 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑTA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑTA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑTA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑTA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ    

    
 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΟΣ 

ΦΠΑ  ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΤΙΜΗ 

παροχή υπηρεσιών για την 

διαµορφωση χώρων κτηρίου 

ΚΕΠΑΘΜ 

για µετεγκατάσταση 

µονάδων τη̋ ΥΠΑ 
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