
 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι – Αναλςηική Πεπιγπαθή Φςζικού και Οικονομικού Ανηικειμένος ηηρ 
ύμβαζηρ 

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΘ ΤΜΒΑΘ  

Θ παροφςα ςφμβαςθ αφορά ςτθν προμικεια- τοποκζτθςθ κουφωμάτων αλουμινίου ςε κτιρια του ΠΒΚ. 

Θ περιγραφι και προδιαγραφζσ των υλικϊν παρουςιάηονται ςτισ Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ. 

ΚΟΠΟ ΚΑΙ ΣΟΧΟΙ ΣΘ ΤΜΒΑΘ 

1. Περιγραφι των αναγκϊν τθσ Α.Α.  
 
Ο Ανάδοχοσ οφείλει: 

                     α. Να ςυμμορφωκεί ωσ προσ τα χαρακτθριςτικά και τισ απαιτιςεισ τθσ Τπθρεςίασ ,  ςφμφωνα 

με τισ Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ. 

β. Εφόςον κάποιο από τα προςφερόμενα είδθ αποδειχτεί είτε ελαττωματικό, κα 

αντικαταςτακεί άμεςα (εντόσ 7 θμερϊν) με νζο αρίςτθσ ποιότθτασ, χωρίσ περαιτζρω οικονομικι 

επιβάρυνςθ του ΠΒΚ. 

 γ. Να παρζχει εγγυιςεισ και πιςτοποιιςεισ, ςφμφωνα με τισ Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ. 

          2.     Ο Ανάδοχοσ δεςμεφεται να διαςφαλίςει ςτα πλαίςια τθσ ςφμβαςθσ τθν παράδοςθ των υλικϊν 

τθσ Σεχνικισ Περιγραφισ ςτο ΠΒΚ εντόσ των χρονικϊν περικωρίων που ορίηει θ ςφμβαςθ. 

  

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΘ ΤΜΒΑΘ 

Διάρκεια φμβαςθσ-Χρόνοσ παράδοςθσ 

Σα κουφϊματα αλουμινίου κα τοποκετθκοφν τμθματικά ςε διάςτθμα 20 θμερϊν. 

 

Σόποσ υλοποίθςθσ/ προμικειασ των υλικϊν:  Θ τοποκζτθςθ των κουφωμάτων κα γίνει ςε κτιρια του ΠΒΚ 
που βρίςκονται ςτο ταυρό Ακρωτθρίου και ςτον Παηινό Ακρωτθρίου (τρατωνιςμόσ). 

 

ΜΕΡΟ Β - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

Εκτιμϊμενθ αξία ςφμβαςθσ ςε ευρϊ, χωρίσ ΦΠΑ  :  Ο προχπολογιςμόσ τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό 
των δζκα τεςςάρων χιλιάδων  εννιακοςίων εξιντα ευρϊ (14.960€). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ελίδα 2 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ – ΣΕΤΔ 

ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΣΤΠΟ ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ (TEΤΔ) 

*άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)+ 

 για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν 

Μζροσ Ι: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ανακζτουςα αρχι/ανακζτοντα φορζαi και τθ διαδικαςία 
ανάκεςθσ 

Παροχι πλθροφοριϊν δθμοςίευςθσ ςε εκνικό επίπεδο, με τισ οποίεσ είναι δυνατι θ αδιαμφιςβιτθτθ 
ταυτοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Α: Ονομαςία, διεφκυνςθ και ςτοιχεία επικοινωνίασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ (αα)/ ανακζτοντα 
φορζα (αφ) 
- Ονομαςία: ΠΕΔΙΟ ΒΟΛΘ ΚΡΘΣΘ 
- Κωδικόσ  Ανακζτουςασ Αρχισ / Ανακζτοντα Φορζα ΚΘΜΔΘ : *.......+ 
- Σαχυδρομικι διεφκυνςθ / Πόλθ / Σαχ. Κωδικόσ: *ΠΑΗΙΝΟ ΑΚΡΩΣΘΡΙΟΤ, ΣΚ 73100] 
- Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ: ΤΠΛΓΟ (ΕΜ) ΚΩΣΑΡΕΛΟ ΓΕΩΡΓΙΟ 
- Σθλζφωνο: 2821026781 
- Θλ. ταχυδρομείο: cpb@namfi.gr 
- Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ τόπου): http://www.namfi.gr  

Β: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 
- ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ- ΣΟΠΟΘΕΣHΘ ΚΟΤΦΩΜΑΣΩΝ ΑΛΟΤΜΙΝΙΟΤ Ε ΚΣΘΡΙΑ ΣΟΤ ΠΒΚ CPV: 44221000-5, 
44221100-6 
- Κωδικόσ ςτο ΚΘΜΔΘ: *……+ 
- Θ ςφμβαςθ αναφζρεται ςε ζργα, προμικειεσ, ι υπθρεςίεσ : ΠΡΟΜΘΘΕΙΕ 
- Εφόςον υφίςτανται, ζνδειξθ φπαρξθσ ςχετικϊν τμθμάτων : *……+ 
- Αρικμόσ αναφοράσ που αποδίδεται ςτον φάκελο από τθν ανακζτουςα αρχι (εάν υπάρχει): *……+ 

 

ΟΛΕ ΟΙ ΤΠΟΛΟΙΠΕ ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΕ Ε ΚΑΘΕ ΕΝΟΣΘΣΑ ΣΟΤ ΣΕΤΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΜΠΛΘΡΩΘΟΤΝ ΑΠΟ 
ΣΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 



 

ελίδα 3 

Μζροσ II: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Α: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Στοιχεία αναγνϊριςθσ: 
Απάντθςθ: 

Πλιρθσ Επωνυμία: [   ] 

Αρικμόσ φορολογικοφ μθτρϊου (ΑΦΜ): 
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ ςτθ χϊρα εγκατάςταςθσ 
του οικονομικοφ φορζα, αναφζρετε άλλον 
εκνικό αρικμό ταυτοποίθςθσ, εφόςον 
απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Σαχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Αρμόδιοσ ι αρμόδιοιii : 
Σθλζφωνο: 
Θλ. ταχυδρομείο: 
Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ 
δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): 

*……+ 
*……+ 
*……+ 
*……+ 

Γενικζσ πλθροφορίεσ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ είναι πολφ μικρι, μικρι 
ι μεςαία επιχείρθςθiii; 

 

Μόνο ςε περίπτωςθ προμικειασ κατ᾽ 
αποκλειςτικότθτα, του άρκρου 20: ο 
οικονομικόσ φορζασ είναι προςτατευόμενο 
εργαςτιριο, «κοινωνικι επιχείρθςθ»iv ι 
προβλζπει τθν εκτζλεςθ ςυμβάςεων ςτο 
πλαίςιο προγραμμάτων προςτατευόμενθσ 
απαςχόλθςθσ; 
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίςτοιχο ποςοςτό των 
εργαηομζνων με αναπθρία ι μειονεκτοφντων 
εργαηομζνων; 
Εφόςον απαιτείται, προςδιορίςτε ςε ποια 
κατθγορία ι κατθγορίεσ εργαηομζνων με 
αναπθρία ι μειονεκτοφντων εργαηομζνων 
ανικουν οι απαςχολοφμενοι. 

[ + Ναι *+ Όχι 
 
 
 
 
 
 
[...............] 
 
 
*…...............+ 
*….+ 

Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ είναι 
εγγεγραμμζνοσ ςε επίςθμο κατάλογο/Μθτρϊο 
εγκεκριμζνων οικονομικϊν φορζων ι διακζτει 
ιςοδφναμο πιςτοποιθτικό (π.χ. βάςει εκνικοφ 
ςυςτιματοσ (προ)επιλογισ); 

*+ Ναι *+ Όχι *+ Άνευ αντικειμζνου 

Εάν ναι: 
Απαντιςτε ςτα υπόλοιπα τμιματα τθσ 
παροφςασ ενότθτασ, ςτθν ενότθτα Β και, όπου 
απαιτείται, ςτθν ενότθτα Γ του παρόντοσ 
μζρουσ, ςυμπλθρϊςτε το μζροσ V κατά 
περίπτωςθ, και ςε κάκε περίπτωςθ 
ςυμπλθρϊςτε και υπογράψτε το μζροσ VI.  
α) Αναφζρετε τθν ονομαςία του καταλόγου ι 
του πιςτοποιθτικοφ και τον ςχετικό αρικμό 
εγγραφισ ι πιςτοποίθςθσ, κατά περίπτωςθ: 
β) Εάν το πιςτοποιθτικό εγγραφισ ι θ 
πιςτοποίθςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: 
γ) Αναφζρετε τα δικαιολογθτικά ςτα οποία 

 
 
 
 
 
 
 
α) *……+ 
 
 
β) (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):*……+*……+*……+*……+ 
γ) *……+ 



 

ελίδα 4 

βαςίηεται θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ και, 
κατά περίπτωςθ, τθν κατάταξθ ςτον επίςθμο 
κατάλογοv: 
δ) Θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ καλφπτει όλα 
τα απαιτοφμενα κριτιρια επιλογισ; 
Εάν όχι: 
Επιπροςκζτωσ, ςυμπλθρϊςτε τισ 
πλθροφορίεσ που λείπουν ςτο μζροσ IV, 
ενότθτεσ Α, Β, Γ, ι Δ κατά περίπτωςθ ΜΟΝΟ 
εφόςον αυτό απαιτείται ςτθ ςχετικι 
διακιρυξθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ: 
ε) Ο οικονομικόσ φορζασ κα είναι ςε κζςθ να 
προςκομίςει βεβαίωςθ πλθρωμισ ειςφορϊν 
κοινωνικισ αςφάλιςθσ και φόρων ι να 
παράςχει πλθροφορίεσ που κα δίνουν τθ 
δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον 
ανακζτοντα φορζα να τθ λάβει απευκείασ 
μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων 
ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται 
δωρεάν; 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε:  

 
 
 
δ) *+ Ναι *+ Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
ε) *+ Ναι *+ Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): 
*……+*……+*……+*……+ 

Τρόποσ ςυμμετοχισ: 
Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει ςτθ 
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ από 
κοινοφ με άλλουσvi; 

[+ Ναι *+ Όχι 

Εάν ναι, μεριμνιςτε για τθν υποβολι χωριςτοφ εντφπου ΤΕΥΔ από τουσ άλλουσ εμπλεκόμενουσ 
οικονομικοφσ φορείσ. 

Εάν ναι: 
α) Αναφζρετε τον ρόλο του οικονομικοφ 
φορζα ςτθν ζνωςθ ι κοινοπραξία   
(επικεφαλισ, υπεφκυνοσ για ςυγκεκριμζνα 
κακικοντα …): 
β) Προςδιορίςτε τουσ άλλουσ οικονομικοφσ 
φορείσ που ςυμμετζχουν από κοινοφ ςτθ 
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 
γ) Κατά περίπτωςθ, επωνυμία τθσ 
ςυμμετζχουςασ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ. 

 
α) *……+ 
 
 
 
β) *……+ 
 
 
γ) *……+ 

Τμιματα Απάντθςθ: 

Κατά περίπτωςθ, αναφορά του τμιματοσ  ι 
των τμθμάτων για τα οποία ο οικονομικόσ 
φορζασ επικυμεί να υποβάλει προςφορά. 

[   ] 

 



 

ελίδα 5 

Β: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ του οικονομικοφ φορζα 

Κατά περίπτωςθ, αναφζρετε το όνομα και τθ διεφκυνςθ του προςϊπου ι των προςϊπων που είναι 
αρμόδια/εξουςιοδοτθμζνα να εκπροςωποφν τον οικονομικό φορζα για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ 
διαδικαςίασ ανάκεςθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Εκπροςϊπθςθ, εάν υπάρχει: Απάντθςθ: 

Ονοματεπϊνυμο 
ςυνοδευόμενο από τθν θμερομθνία και τον 
τόπο γζννθςθσ εφόςον απαιτείται: 

*……+ 
*……+ 

Θζςθ/Ενεργϊν υπό τθν ιδιότθτα *……+ 

Σαχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Σθλζφωνο: *……+ 

Θλ. ταχυδρομείο: *……+ 

Εάν χρειάηεται, δϊςτε λεπτομερι ςτοιχεία 
ςχετικά με τθν εκπροςϊπθςθ (τισ μορφζσ τθσ, 
τθν ζκταςθ, τον ςκοπό …): 

*……+ 

 



 

ελίδα 6 

Γ: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ ςτιριξθ ςτισ ικανότθτεσ άλλων ΦΟΡΕΩΝvii  

Στιριξθ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ 
ικανότθτεσ άλλων οικονομικϊν φορζων 
προκειμζνου να ανταποκρικεί ςτα κριτιρια 
επιλογισ που κακορίηονται ςτο μζροσ IV και 
ςτα (τυχόν) κριτιρια και κανόνεσ που 
κακορίηονται ςτο μζροσ V κατωτζρω;  

*+Ναι *+Όχι 

Εάν ναι, επιςυνάψτε χωριςτό ζντυπο ΤΕΥΔ με τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ 
Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ, για κάκε ζνα από τουσ ςχετικοφσ φορείσ, 
δεόντωσ ςυμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο από τουσ νομίμουσ εκπροςϊπουσ αυτϊν.  

Επιςθμαίνεται ότι κα πρζπει να περιλαμβάνονται επίςθσ το τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ υπθρεςίεσ, 
είτε ανικουν απευκείασ ςτθν επιχείρθςθ του οικονομικοφ φορζα είτε όχι, ιδίωσ οι υπεφκυνοι για τον 
ζλεγχο τθσ ποιότθτασ και, όταν πρόκειται για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων, το τεχνικό προςωπικό ι οι 
τεχνικζσ υπθρεςίεσ που κα ζχει ςτθ διάκεςι του ο οικονομικόσ φορζασ για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.  

Εφόςον είναι ςχετικζσ για τθν ειδικι ικανότθτα ι ικανότθτεσ ςτισ οποίεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ, 
παρακαλείςκε να ςυμπεριλάβετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τα μζρθ IV και V για κάκε 
ζνα από τουσ οικονομικοφσ φορείσ. 

 



 

ελίδα 7 

Δ: Πλθροφορίεσ ςχετικά με υπεργολάβουσ ςτθν ικανότθτα των οποίων δεν ςτθρίηεται ο οικονομικόσ 
φορζασ  

(Η παροφςα ενότθτα ςυμπλθρϊνεται μόνον εφόςον οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ απαιτοφνται ρθτϊσ από 
τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα)  

Υπεργολαβικι ανάκεςθ : Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να ανακζςει 
οποιοδιποτε μζροσ τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ 
υπό μορφι υπεργολαβίασ; 

*+Ναι *+Όχι 
 
Εάν ναι παρακζςτε κατάλογο των 
προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποςοςτό 
τθσ ςφμβαςθσ που κα αναλάβουν:  
*…+ 

Εάν θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ηθτοφν ρθτϊσ αυτζσ τισ πλθροφορίεσ (κατ' εφαρμογι του 

άρκρου 131 παρ. 5 ι εφόςον ο προςφζρων / υποψιφιοσ οικονομικόσ φορζασ  προτίκεται να ανακζςει 

ςε τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που υπερβαίνει το ποςοςτό του 30% τθσ 

ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλζον των πλθροφοριϊν που 

προβλζπονται ςτθν παροφςα ενότθτα, παρακαλείςκε να παράςχετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται 

ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ για κάκε 

υπεργολάβο (ι κατθγορία υπεργολάβων).  



 

ελίδα 8 

Μζροσ III: Λόγοι αποκλειςμοφ 

Α: Λόγοι αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσviii 

το άρκρο 73 παρ. 1 ορίηονται οι ακόλουκοι λόγοι αποκλειςμοφ: 

1. ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθix· 

2. δωροδοκίαx,xi· 

3. απάτθxii· 

4. τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσxiii· 

5. νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασxiv· 

6. παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπωνxv. 

Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ: Απάντθςθ: 

Τπάρχει αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ 
εισ βάροσ του οικονομικοφ φορζα ι 
οποιουδιποτε προςϊπουxvi το οποίο είναι 
μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι 
εποπτικοφ του οργάνου ι ζχει εξουςία 
εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου 
ςε αυτό για ζναν από τουσ λόγουσ που 
παρατίκενται ανωτζρω (ςθμεία 1-6), ι 
καταδικαςτικι απόφαςθ θ οποία ζχει εκδοκεί 
πριν από πζντε ζτθ κατά το μζγιςτο ι ςτθν 
οποία ζχει οριςτεί απευκείασ περίοδοσ 
αποκλειςμοφ που εξακολουκεί να ιςχφει;  

*+ Ναι *+ Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι 
διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι 
ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 
*……+*……+*……+*……+xvii 

Εάν ναι, αναφζρετεxviii: 
α) Θμερομθνία τθσ καταδικαςτικισ απόφαςθσ 
προςδιορίηοντασ ποιο από τα ςθμεία 1 ζωσ 6 
αφορά και τον λόγο ι τουσ λόγουσ τθσ 
καταδίκθσ, 
β) Προςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί * +· 
γ) Εάν ορίηεται απευκείασ ςτθν 
καταδικαςτικι απόφαςθ: 

 
α) Θμερομθνία:*   +,  
ςθμείο-(-α): *   +,  
λόγοσ(-οι):*   + 
 
β) *……+ 
γ) Διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ *……+ 
και ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) *   + 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι 
διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι 
ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 
*……+*……+*……+*……+xix 

ε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, ο 
οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να 
αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν 
φπαρξθ ςχετικοφ λόγου αποκλειςμοφ 

*+ Ναι *+ Όχι  
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(«αςηοκάθαπζη»)
xx; 

Εάν ναι, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκανxxi: 

*……+ 
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Β: Λόγοι που ςχετίηονται με τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ  

Πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ: 

Απάντθςθ: 

1) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει όλεσ 
τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν 
πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσxxii, ςτθν Ελλάδα και ςτθ χϊρα ςτθν 
οποία είναι τυχόν εγκατεςτθμζνοσ ; 

*+ Ναι *+ Όχι  

 
 
 
Εάν όχι αναφζρετε:  
α) Χϊρα ι κράτοσ μζλοσ για το οποίο 
πρόκειται: 
β) Ποιο είναι το ςχετικό ποςό; 
γ)Πωσ διαπιςτϊκθκε θ ακζτθςθ των 
υποχρεϊςεων; 
1) Μζςω δικαςτικισ ι διοικθτικισ απόφαςθσ; 
- Θ εν λόγω απόφαςθ είναι τελεςίδικθ και 
δεςμευτικι; 
- Αναφζρατε τθν θμερομθνία καταδίκθσ ι 
ζκδοςθσ απόφαςθσ 
- ε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, 
εφόςον ορίηεται απευκείασ ςε αυτιν, τθ 
διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ: 
2) Με άλλα μζςα; Διευκρινιςτε: 
δ) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει τισ 
υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ 
φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ 
που οφείλει ςυμπεριλαμβανόμενων  κατά 
περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των 
προςτίμων, είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό 
διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ ;xxiii 

ΦΟΡΟΙ 
 

ΕΙΦΟΡΕ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΑΦΑΛΙΗ 

 
α)*……+· 
 
β)*……+ 
 
 
γ.1) *+ Ναι *+ Όχι  
-*+ Ναι *+ Όχι  
 
-*……+· 
 
-*……+· 
 
 
γ.2)*……+· 
δ) *+ Ναι *+ Όχι  
Εάν ναι, να 
αναφερκοφν 
λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ 
*……+ 

 
α)*……+· 
 
β)*……+ 
 
 
γ.1) *+ Ναι *+ Όχι  
-*+ Ναι *+ Όχι  
 
-*……+· 
 
-*……+· 
 
 
γ.2)*……+· 
δ) *+ Ναι *+ Όχι  
Εάν ναι, να 
αναφερκοφν 
λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ 
*……+ 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν 
καταβολι των φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): xxiv 
*……+*……+*……+ 
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Γ: Λόγοι που ςχετίηονται με αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι επαγγελματικό παράπτωμα 

Πλθροφορίεσ ςχετικά με πικανι 
αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι 
επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει, εν γνϊςει του, 
ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του ςτουσ τομείσ 
του περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και 
εργατικοφ δικαίουxxv; 

*+ Ναι *+ Όχι 

 
 
Εάν ναι, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει 
μζτρα που να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του 
παρά τθν φπαρξθ αυτοφ του λόγου 
αποκλειςμοφ («αυτοκάκαρςθ»); 
*+ Ναι *+ Όχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν: *…….............+ 

Βρίςκεται ο οικονομικόσ φορζασ ςε 
οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ 
καταςτάςεισxxvi : 
α) πτϊχευςθ, ι  
β) διαδικαςία εξυγίανςθσ, ι 
γ) ειδικι εκκακάριςθ, ι 
δ) αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι 
από το δικαςτιριο, ι 
ε) ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 
ςυμβιβαςμοφ, ι  
ςτ) αναςτολι επιχειρθματικϊν 
δραςτθριοτιτων, ι  
η) ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ 
προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία 
προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου 
Εάν ναι: 
- Παρακζςτε λεπτομερι ςτοιχεία: 
- Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ 
ωςτόςο ο οικονομικόσ φορζασ, κα δφναται να 
εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβανόμενθσ υπόψθ 
τθσ εφαρμοςτζασ εκνικισ νομοκεςίασ και των 
μζτρων ςχετικά με τθ ςυνζχε ςυνζχιςθ τθσ 
επιχειρθματικισ του λειτουργίασ υπό αυτζσ 
αυτζσ τισ περιςτάςεισxxvii  
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-[.......................] 
-[.......................] 
 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 

Έσει διαππάξει ο οικονομικόσ φορζασ 
ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμαxxviii; 
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Όχι 
 
[.......................] 
 

 
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  
*+ Ναι *+ Όχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν:  
*..........……+ 
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Έσει ζςνάτει ο οικονομικόσ φορζασ 
ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με 
ςκοπό τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ; 
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Όχι 
 
 
*…...........+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  
*+ Ναι *+ Όχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν: 
*……+ 

Γνυπίζει ο οικονομικόρ θοπέαρ ηην 

ύπαπξη ηςσόν ςφγκρουςθσ ςυμφερόντωνxxix, 
λόγω τθσ ςυμμετοχισ του ςτθ διαδικαςία 
ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ; 
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Όχι 
 
 
 
*.........…+ 

Έσει παπάζσει ο οικονομικόρ θοπέαρ ή 
επιχείρθςθ ςυνδεδεμζνθ με αυτόν ςυμβουλζσ 
ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα 
φορζα ι ζχει με άλλο τρόπο αναμειχκεί ςτθν 
προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ 
ςφμβαςθσxxx; 
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Όχι 
 
 
 
 
 
*...................…+ 

Ζχει επιδείξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρι ι 
επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλειαxxxi κατά τθν 
εκτζλεςθ ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο 
προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, 
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα 
φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ 
παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν 
πρόωρθ καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ 
ςφμβαςθσ , αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ 
κυρϊςεισ;  
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*….................+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  
*+ Ναι *+ Όχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν: 
*……+ 

Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να 
επιβεβαιϊςει ότι: 
α) δεν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν 
δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν 
που απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ 
απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν 
πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ, 
β) δεν ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ, 
γ) ιταν ςε κζςθ να υποβάλλει χωρίσ 
κακυςτζρθςθ τα δικαιολογθτικά που 

*+ Ναι *+ Όχι 
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απαιτοφνται από τθν ανακζτουςα 
αρχι/ανακζτοντα φορζα  
δ) δεν ζχει επιχειριςει να επθρεάςει με 
ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ 
αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του 
ανακζτοντα φορζα, να αποκτιςει 
εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να 
του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ 
διαδικαςία ανάκεςθσ ι να παράςχει εξ 
αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που 
ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ 
αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν 
επιλογι ι τθν ανάκεςθ;  
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΜΟΤ  

Ονομαςτικοποίθςθ μετοχϊν εταιρειϊν που 
ςυνάπτουν δθμόςιεσ ςυμβάςεισ Άρκρο 8 παρ. 
4 ν. 3310/2005xxxii: 

Απάντθςθ: 

υντρζχουν οι προχποκζςεισ εφαρμογισ τθσ 
παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 3310/2005 ; 

*+ Ναι *+ Όχι  
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  
*+ Ναι *+ Όχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν:  
*……+ 
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Μζροσ IV: Κριτιρια επιλογισ 

Όςον αφορά τα κριτιρια επιλογισ (ενότθτα  ι ενότθτεσ Α ζωσ Δ του παρόντοσ μζρουσ), ο οικονομικόσ 
φορζασ δθλϊνει ότι:  

α: Γενικι ζνδειξθ για όλα τα κριτιρια επιλογισ 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να ςυμπλθρϊςει αυτό το πεδίο μόνο ςτθν περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι 
ι ο ανακζτων φορζασ ζχει δθλϊςει ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 
που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ, ότι ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να ςυμπλθρϊςει μόνο τθν Ενότθτα a 
του Μζρουσ ΙV χωρίσ να υποχρεοφται να ςυμπλθρϊςει οποιαδιποτε άλλθ ενότθτα του Μζρουσ ΙV: 

Εκπλιρωςθ όλων των απαιτοφμενων 
κριτθρίων επιλογισ 

Απάντθςθ 

Πλθροί όλα τα απαιτοφμενα κριτιρια 
επιλογισ; 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

Α: Καταλλθλότθτα 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να  παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ ζχουν 
προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ 
ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

Καταλλθλότθτα Απάντθςθ 
 Ο οικονομικόσ φορζασ είναι εγγεγραμμζνοσ 
ςτα ςχετικά επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα 
που τθροφνται ςτθν Ελλάδα ι ςτο κράτοσ μζλοσ 
εγκατάςταςισxxxiii

; του: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*…+ 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):  
*……+*……+*……+ 
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Γ: Σεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ ζχουν 
οριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα  ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα 
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ . 

Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα Απάντθςθ: 

1) Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται, να 
ανακζςει ςε τρίτουσ υπό μορφι 
υπεργολαβίασxxxiv το ακόλουκο τμιμα (δθλ. 
ποςοςτό) τθσ ςφμβαςθσ: 

*....……+ 

2) Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν : 
Ο οικονομικόσ φορζασ κα παράςχει τα 
απαιτοφμενα δείγματα, περιγραφζσ ι 
φωτογραφίεσ των προϊόντων που κα 
προμθκεφςει, τα οποία δεν χρειάηεται να 
ςυνοδεφονται από πιςτοποιθτικά γνθςιότθτασ· 
Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ 
δθλϊνει περαιτζρω ότι κα προςκομίςει τα 
απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά γνθςιότθτασ. 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

 
*+ Ναι *+ Όχι 
 
 
 
 
 
*+ Ναι *+ Όχι 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 

3) Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν: 
Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να προςκομίςει 
τα απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά που ζχουν 
εκδοκεί από επίςθμα ινςτιτοφτα ελζγχου 
ποιότθτασ ι υπθρεςίεσ αναγνωριςμζνων 
ικανοτιτων, με τα οποία βεβαιϊνεται θ 
καταλλθλότθτα των προϊόντων, 
επαλθκευόμενθ με παραπομπζσ ςτισ τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ ι ςε πρότυπα, και τα οποία 
ορίηονται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που 
αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ; 
Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και αναφζρετε 
ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να 
προςκομιςτοφν: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

 
*+ Ναι *+ Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*….............................................] 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 
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Δ: υςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςυςτιματα διαςφάλιςθσ 
ποιότθτασ και/ι τα πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ ζχουν ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι 
τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

Συςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και 
πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 

Απάντθςθ: 

Θα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να 
προςκομίςει πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί 
από ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ που 
βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ 
ςυμμορφϊνεται με τα απαιτοφμενα πρότυπα 
διαςφάλιςθσ ποιότθτασ, 
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ προςβαςιμότθτασ 
για άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ; 
Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και διευκρινίςτε 
ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να 
προςκομιςτοφν όςον αφορά το ςφςτθμα 
διαςφάλιςθσ ποιότθτασ: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
*……+ *……+ 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 

Θα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να 
προςκομίςει πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί 
από ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ που 
βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ 
ςυμμορφϊνεται με τα απαιτοφμενα 
ςυςτιματα ι πρότυπα περιβαλλοντικισ 
διαχείριςθσ; 
Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και διευκρινίςτε 
ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να 
προςκομιςτοφν όςον αφορά τα ςυςτιματα ι 
πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ: 
 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Όχι 
 
 
 
 
 
 
*……+ *……+ 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 
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Μζροσ V: Περιοριςμόσ του αρικμοφ των πλθροφντων τα κριτιρια επιλογισ υποψθφίων 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων 
φορζασ ζχει προςδιορίςει αντικειμενικά και χωρίσ διακρίςεισ κριτιρια ι κανόνεσ που πρόκειται να 
εφαρμοςτοφν για τον περιοριςμό του αρικμοφ των υποψθφίων που κα προςκλθκοφν να υποβάλουν 
προςφορά ι να ςυμμετάςχουν ςτον διάλογο. Οι πλθροφορίεσ αυτζσ, οι οποίεσ μποροφν να 
ςυνοδεφονται από απαιτιςεισ όςον αφορά τα πιςτοποιθτικά (ι το είδοσ τουσ) ι τισ μορφζσ 
αποδεικτικϊν εγγράφων, εφόςον ςυντρζχει περίπτωςθ, που κα πρζπει να προςκομιςτοφν, ορίηονται 
ςτθ ςχετικι διακιρυξθ  ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

Για κλειςτζσ διαδικαςίεσ, ανταγωνιςτικζσ διαδικαςίεσ με διαπραγμάτευςθ, διαδικαςίεσ ανταγωνιςτικοφ 
διαλόγου και ςυμπράξεισ καινοτομίασ μόνον: 

Ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ότι: 

Περιοριςμόσ του αρικμοφ Απάντθςθ: 

Πλθροί τα αντικειμενικά και χωρίσ διακρίςεισ 
κριτιρια ι κανόνεσ που πρόκειται να 
εφαρμοςτοφν για τον περιοριςμό του αρικμοφ 
των υποψθφίων με τον ακόλουκο τρόπο: 
Εφόςον ηθτοφνται οριςμζνα πιςτοποιθτικά ι 
λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων, 
αναφζρετε για κακζνα από αυτά αν ο 
οικονομικόσ φορζασ διακζτει τα απαιτοφμενα 
ζγγραφα: 
Εάν οριςμζνα από τα εν λόγω πιςτοποιθτικά ι 
λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν ςτοιχείων 
διατίκενται θλεκτρονικάxxxv, αναφζρετε για το 
κακζνα: 

*….+ 
 
 
 
 
*+ Ναι *+ Όχιxxxvi 
 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+xxxvii 

 

                                                           
iε περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι /ανακζτων φορζασ είναι περιςςότερεσ (οι) τθσ (του) μίασ (ενόσ) κα 
αναφζρεται το ςφνολο αυτϊν 
ii
 Επαναλάβετε τα ςτοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επϊνυμο, όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

iii
 Βλζπε ςφςταςθ τθσ Επιτροπισ, τθσ 6θσ Μαΐου 2003, ςχετικά με τον οριςμό των πολφ μικρϊν, των μικρϊν και 

των μεςαίων επιχειριςεων (ΕΕ L 124 τθσ 20.5.2003, ς. 36). Οι πλθροφορίεσ αυτζσ απαιτοφνται μόνο για 
ςτατιςτικοφσ ςκοποφσ.  

 Πολφ μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 10 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο 
ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμφρια ευρϊ. 

 Μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 50 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο ετιςιοσ 
κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμφρια ευρϊ. 

 Μεςαίεσ επιχειριςεισ: επιχειριςεισ που δεν είναι οφτε πολφ μικρζσ οφτε μικρζσ και οι οποίεσ απαςχολοφν 
λιγότερουσ από 250 εργαηομζνουσ και των οποίων ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμφρια 
ευρϊ και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμφρια ευρϊ. 

iv
 Ζχει δθλαδι ωσ κφριο ςκοπό τθν κοινωνικι και επαγγελματικι ζνταξθ ατόμων με αναπθρία ι μειονεκτοφντων 

ατόμων. 

v
 Σα δικαιολογθτικά και θ κατάταξθ, εάν υπάρχουν, αναφζρονται ςτθν πιςτοποίθςθ. 

vi
 Ειδικότερα ωσ μζλοσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ ι άλλου παρόμοιου κακεςτϊτοσ. 

vii
  Επιςθμαίνεται ότι ςφμφωνα με το δεφτερο εδάφιο του άρκρου 78 “Όςον αφορά τα κριτιρια που ςχετίηονται με 

τουσ τίτλουσ ςπουδϊν και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτϋ του Μζρουσ ΙΙ του 
Παραρτιματοσ ΧΙΙ του Προςαρτιματοσ Αϋ ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία, οι οικονομικοί φορείσ, μποροφν 
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ωςτόςο να βαςίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων μόνο εάν οι τελευταίοι κα εκτελζςουν τισ εργαςίεσ ι τισ 
υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ.” 

viii
 φμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 73 παρ. 3 α, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι δυνατι 

θ κατ' εξαίρεςθ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό  για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, 
όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ.  

ix
 Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2008/841/ΔΕΤ του υμβουλίου, τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για 

τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008, ς. 42). 

x
 φμφωνα με άρκρο 73 παρ. 1 (β). τον Κανονιςμό ΕΕΕ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) αναφζρεται ωσ “διαφκορά”. 

xi
 Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ φμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ δωροδοκίασ ςτθν οποία ενζχονται 

υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) 
και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΤ του υμβουλίου, τθσ 22ασ Ιουλίου 2003 
για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54). Περιλαμβάνει επίςθσ τθ 
διαφκορά όπωσ ορίηεται ςτο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κφρωςθ και εφαρμογι τθσ Σφμβαςθσ ποινικοφ δικαίου για 
τθ διαφκορά και του Πρόςκετου ςϋ αυτιν Πρωτοκόλλου» (αφορά ςε  προςκικθ κακόςον ςτο ν. Άρκρο 73 παρ. 1 β 
αναφζρεται θ κείμενθ νομοκεςία). 

xii
 Κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθ προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων των 

Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48)
  
όπωσ κυρϊκθκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κφρωςθ 

τθσ Σφµβαςθσ ςχετικά µε τθν προςταςία των οικονοµικϊν ςυµφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων και των 
ςυναφϊν µε αυτιν Πρωτοκόλλων. 

xiii
 Όπωσ ορίηονται ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο του υμβουλίου, τθσ 13θσ Ιουνίου 2002 για τθν 

καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3). Αυτόσ ο λόγοσ αποκλειςμοφ περιλαμβάνει επίςθσ τθν 
θκικι αυτουργία ι τθν απόπειρα εγκλιματοσ, όπωσ αναφζρονται ςτο άρκρο 4 τθσ εν λόγω απόφαςθσ-πλαίςιο. 

xiv
 Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 1 τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου, τθσ 26θσ 

Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ 
νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 
25.11.2005, ς.15) 

 
που ενςωματϊκθκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόλθψθ και καταςτολι τθσ νομιμοποίθςθσ 

εςόδων από εγκλθματικζσ δραςτθριότθτεσ και τθσ χρθματοδότθςθσ τθσ τρομοκρατίασ και άλλεσ διατάξεισ”. 

xv
 Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 

5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των 
κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 
τθσ 15.4.2011, ς. 1) θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόλθψθ και 
καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και προςταςία των κυμάτων αυτισ και άλλεσ διατάξεισ.". 

xvi
 Θ εν λόγω υποχρζωςθ αφορά ιδίωσ: α) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Π.Ε) και 

προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε και Ε.Ε), τουσ διαχειριςτζσ, β) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε), τον 
Διευκφνοντα φμβουλο κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 1 του 
άρκρου 73 ) 

xvii
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xviii
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xix
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xx Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί με τελεςίδικθ απόφαςθ από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δε μπορεί να κάνει χριςθ αυτισ τθσ δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο 
αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ (άρκρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

xxi
 Λαμβανομζνου υπόψθ του χαρακτιρα των εγκλθμάτων που ζχουν διαπραχκεί (μεμονωμζνα, κατ᾽ εξακολοφκθςθ, 

ςυςτθματικά ...), θ επεξιγθςθ πρζπει να καταδεικνφει τθν επάρκεια των μζτρων που λιφκθκαν.  
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xxii

 τθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι 
υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν 
επικουρικι αςφάλιςθ (άρκρο 73 παρ. 2 δεφτερο εδάφιο).  

xxiii
 θμειϊνεται ότι, ςφμφωνα με το άρκρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

είναι δυνατι θ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό λόγω ακζτθςθσ υποχρεϊςεων καταβολισ φόρων ι 
αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν κατ’ εξαίρεςθ, για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι 
προςταςίασ του περιβάλλοντοσ ι/και  όταν ο αποκλειςμόσ κα ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά 
ποςά των φόρων ι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί, ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ 
ενθμερϊκθκε ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν 
καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να λάβει 
μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 73, πριν από τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ 
αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι ςε ανοικτζσ διαδικαςίεσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ  

xxiv
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xxv
 Όπωσ αναφζρονται για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτισ κείμενεσ 

διατάξεισ, ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ  ι ςτο άρκρο 18 παρ. 2 . 

xxvi
 . Θ απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονιςμό ΕΕΕ 

(Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 

xxvii
 Άρκρο 73 παρ. 5. 

xxviii
 Εφόςον ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ γίνεται αναφορά ςε ςυγκεκριμζνθ διάταξθ, να ςυμπλθρωκεί ανάλογα το 

ΣΕΤΔ πχ άρκρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

xxix
 Όπωσ προςδιορίηεται ςτο άρκρο 24 ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

xxx
 Πρβλ άρκρο 48. 

xxxi
  Θ απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν περιπτ. ςτ παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον 

Κανονιςμό ΕΕΕ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 

xxxii
 Για ςυμβάςεισ ζργου, θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ οποίασ υπερβαίνει το ζνα εκατομμφριο (1.000.000) ευρϊ εκτόσ ΦΠΑ 

(άρκρο 79 παρ. 2). Πρβλ  και άρκρο 375 παρ. 10. 

xxxiii
 Όπωσ περιγράφεται ςτο Παράρτθμα XI του Προςαρτιματοσ Α, οι οικονομικοί φορείσ από οριςμζνα κράτθ μζλθ 

οφείλουν να ςυμμορφϊνονται με άλλεσ απαιτιςεισ που κακορίηονται ςτο Παράρτθμα αυτό. 

xxxiv
 Επιςθμαίνεται ότι εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει αποφαςίςει να ανακζςει τμιμα τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ υπό 

μορφι υπεργολαβίασ και ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ του υπεργολάβου για τθν εκτζλεςθ του εν λόγω τμιματοσ, τότε 
κα πρζπει να ςυμπλθρωκεί χωριςτό ΣΕΤΔ για τουσ ςχετικοφσ υπεργολάβουσ, βλζπε μζροσ ΙΙ, ενότθτα Γ ανωτζρω.  

xxxv
 Διευκρινίςτε ποιο ςτοιχείο αφορά θ απάντθςθ. 

xxxvi
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xxxvii
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΙ – Ειδικοί Όποι/ Σεσνική Πποζθοπά  

 

A  ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

 
ΕΙΑΓΩΓΗ 

1.  ΓΕΝΙΚΑ 

Η παξνχζα Σερληθή Πεξηγξαθή (Σ.Π.) αθνξά, ζηελ πξνκήζεηα-κεηαθνξά πιηθψλ ζε ρψξν ηνπ 
Πεδίνπ Βνιήο Κξήηεο (ΠΒΚ), ζην Αθξσηήξη Υαλίσλ θαη πην ζπγθεθξηκέλα, πξνδηαγξάθεη ηηο 
απαηηήζεηο γηα ηελ πξνκήζεηα –κεηαθνξά θαη ηνπνζέηεζε ζε ρψξν ηνπ ΠΒΚ ησλ θνπθσκάησλ 
αινπκηλίνπ (Μ-608). 

2.   ΙΥΤΟΤΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ- ΣΤΠΟΠΟΙΗΣΙΚΕ  ΠΑΡΑΠΟΜΠΕ 

Όιεο νη εξγαζίεο ζα εθηειεζηνχλ ζχκθσλα κε ηα αλαγξαθφκελα ζηελ παξνχζα Σερληθή 
Πξνδηαγξαθή, ηηο νδεγίεο ηεο Τπεξεζίαο,ηνπο θαλφλεο ηεο Σέρλεο θαη ηεο Δπηζηήκεο θαη γεληθά 
ηνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο ηνπ Διιεληθνχ Κξάηνπο θαηά ηνλ ρξφλν εθηέιεζεο, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη νπνηνλδήπνηε ηξνπνπνηήζεσλ, ζπκπιεξψζεσλ ή δηνξζψζεσλ 
πξνεγνχκελσλ δηαηαγκάησλ, απνθάζεσλ ή νδεγηψλ. 

Πην ζπγθεθξηκέλα ηζρχνπλ θαη ηα θάησζη πξφηππα αλά θαηεγνξία εξγαζηψλ, εθ' φζνλ δελ 
αλαηξνχληαη απφ ηα αλαγξαθφκελα ζηελ παξνχζα Σερληθή Πξνδηαγξαθή: 

 

α/α ΕΛΟΣ ΣΠ Πεπιγπαθή 

1501-03-08-03-00 Κνπθψκαηα Αινπκηλίνπ 

 

3.  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΜΕΣΑΦΟΡΑ-ΠΑΡΑΔΟΗ ΚΑΙ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΣΩΝ 
ΤΛΙΚΩΝ 

 

α. Όια ηα πιηθά ζα πξνέξρνληαη απφ θαηαζθεπαζηηθνχο νίθνπο πνπ εθαξκφδνπλ 
παξαγσγηθή δηαδηθαζία πηζηνπνηεκέλε θαηά ΔΛΟΣ ISO 9001:2015 απφ δηαπηζηεπκέλν θνξέα. Ο 
Πξνκεζεπηήο ζα πξνζθνκίζεη ην αληίζηνηρν πηζηνπνηεηηθφ. 

β. Όια ηα πιηθά ζα πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο Δπξσπατθέο Πξνδηαγξαθέο, λα 
ζπκκνξθψλνληαη κε ηα αληίζηνηρν, γηα θάζε πιηθφ, ελαξκνληζκέλν Δπξσπατθφ (CEN, EN, 
CENELEC, ED) ή Δζληθφ (ΔΛΟΣ) πξφηππν ή (φπνπ δελ ππάξρεη ηέηνην) κε ηελ αληίζηνηρε 
Δπξσπατθή Σερληθή Έγθξηζε, ή πξφηππν άιινπ αλαγλσξηζκέλνπ νξγαληζκνχ (ISO,) θαη λα θέξνπλ 
ζήκαλζε CE.  

γ. Η επηινγή φισλ ησλ πιηθψλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα είλαη ηεο έγθξηζεο ηεο 
Τπεξεζίαο. Ο Πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο πξηλ απφ θάζε ζρεηηθή παξαγγειία, πξνκήζεηα, 
κεηαθνξά θαη παξάδνζε ζην ρψξν, λα ππνβάιιεη γηα έγθξηζε δείγκαηα γηα φζα πιηθά είλαη 
δπλαηφλ, πξσηφηππα ελεκεξσηηθά θπιιάδηα (prospectus), θαηαζθεπαζηηθά ζρέδηα, ηερληθέο 
πξνδηαγξαθέο, πηζηνπνηεηηθά ή νπνηαδήπνηε άιιε ζρεηηθή πιεξνθνξία πνπ λα πηζηνπνηεί φηη ηα 
πξνο έγθξηζε πιηθά ηθαλνπνηνχλ φιεο ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο Τπεξεζίαο πνπ ηίζεληαη κε ηελ 
παξνχζα. Η θαηάζεζε φισλ ησλ αλσηέξσ πξέπεη λα είλαη αλαιπηηθή θαη πιήξεο, δηαθνξεηηθά δε 
ζα εγθξίλνληαη. Γηεπθξηλίδεηαη φηη ζηελ ππνβνιή φισλ ησλ αλσηέξσ πξέπεη λα 
ζπκπεξηιακβάλνληαη φιεο εθείλεο νη πιεξνθνξίεο πνπ λα δείρλνπλ κε ζαθήλεηα ηελ 
θαηαιιειφηεηα ησλ πιηθψλ θαη φηη ηθαλνπνηνχλ πιήξσο ηηο ζπκβαηηθέο ηερληθέο απαηηήζεηο ησλ 
πξνδηαγξαθψλ. 
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δ. Η κεηαθνξά θαη παξάδνζε ησλ πιηθψλ ζα γίλεη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ΠΒΚ ζηελ 

πεξηνρή ηνπ Αθξσηεξίνπ Υαλίσλ θαη ε πνηνηηθή θαη πνζνηηθή ηνπο παξαιαβή ζα γίλεη απφ 
Δπηηξνπή πνπ ζα νξηζηεί απφ ηελ Τπεξεζία. 

 

4. Ειδικέρ  Απαιηήζειρ - Πποδιαγπαθέρ Τλικών 

 

 Κοςθώμαηα Αλοςμινίος 

 Σα θνπθψκαηα ζα είλαη αινπκηλίνπ  κε ζεξκνδηαθνπή θαη ζα είλαη 

ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο ΔΣΔΠ 1501-03-08-03-00.  

 Όια ηα θνπθψκαηα ζα θέξνπλ κεραληζκνχο αζθαιείαο θαη 

ιεηηνπξγίαο αξίζηεο πνηφηεηαο ηεο ίδηαο ζεηξάο θαη ρξψκαηνο κε ηε ζεηξά πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζεί. Δπίζεο πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλα (ηα θνπθψκαηα) κε φια ηα 

απαξαίηεηα ζηδεξηθά θαη κηθξνυιηθά (κεληεζέδεο-ζχξηεο ηθαλήο αληνρήο, κεραληζκνχο 

αλάθιηζεο, ιάζηηρα ζηεγαλνπνίεζεο, βνπξηζάθηα θηι) θαη άπαληα ελ γέλεη ηα βνεζεηηθά 

πιηθά-εμαξηήκαηα ψζηε ε ιεηηνπξγία θαη ε εθαξκνγή ηνπο λα είλαη άξηηα. 

 Σν ρξψκα ησλ θνπθσκάησλ ζα είλαη ιεπθφ. 

 Αλαιπηηθά έρνπκε ηα παξαθάησ θνπθψκαηα: 

α/α Πεξηγξαθή Μνλάδα κέηξεζεο Πνζφηεηα  

1 Φεγγίηεο 70Υ300cm(ελδεηθηηθφ ην 
300. ζα απνθαζηζηεί θαη ζα 
ηζνκνηξαζηνχλ ζε 3 ηκήκαηα νη 
θεγγίηεο αλάινγα κε ην κήθνο ηνπ 
ζπλνιηθνχ αλνίγκαηνο κεηά ηε ιήςε 
ησλ αθξηβψλ δηαζηάζεσλ απφ ηνλ 

πξνκεζεπηή) 

ηεκ 14 

2 Θχξα κνλφθπιιε κε 
παινπίλαθαθαη πάλει 
αινπκηλίνπ100Υ255cm(ιήςε ησλ 
αθξηβψλ δηαζηάζεσλ απφ ηνλ 

πξνκεζεπηή)  

ηεκ 2 

3 Θχξα κνλφθπιιε 95Υ255cm  κε 
ηπθιφ πάλει αινπκηλίνπ  (ιήςε 
ησλ αθξηβψλ δηαζηάζεσλ απφ ηνλ 

πξνκεζεπηή)  

ηεκ 1 

4 Θχξα δίθπιιε 150Υ255cm  κε 
ηπθιφ πάλειαινπκηλίνπ (ιήςε ησλ 
αθξηβψλ δηαζηάζεσλ απφ ηνλ 

πξνκεζεπηή) 

ηεκ 1 

Οη θεγγίηεο ζα ηζνκνηξαζηνχλ ζε 3 ηκήκαηα αλάινγα κε ην κήθνο ηνπ ζπλνιηθνχ 
αλνίγκαηνο, ζα είλαη αλνηγφκελνη, ζα δηαζέηνπλ κεραληζκφ αλάθιηζεο θαζψο θαη ζήηα πξνζηαζίαο 
απφ έληνκα κε κεραληζκφ (θνξδφλη). 

Οη πξνο πξνκήζεηα ζχξεο ζα είλαη φπσο παξαθάησ:  

 Θχξα αλνηγφκελε(100Υ255cm) απνηεινχκελε ην αλψηεξν ηκήκα απφ δηπιφ 

παινπίλαθα ζαηηλέ θαη ην θαηψηεξν απφ δηπιφ θχιιν αινπκηλίνπ επίπεδν ή αλάγιπθν, 

πάλει κε ελδηάκεζν νξπθηνβάκβαθα ή πνιπνπξεζάλε. Δπίζεο ζα θέξεη κεραληζκφ 

επαλαθνξάο (αλαζηαιηήξα). 
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 Θχξα αλνηγφκελε (95Υ255cm) απνηεινχκελε ην αλψηεξν ηκήκα απφ δηπιφ 

παινπίλαθα ζαηηλέ θαη ην θαηψηεξν απφ δηπιφ θχιιν 

αινπκηλίνπ επίπεδν ή αλάγιπθν, πάλει κε ελδηάκεζν νξπθηνβάκβαθα ή πνιπνπξεζάλε. Δπίζεο 
ζα θέξεη κεραληζκφ επαλαθνξάο (αλαζηαιηήξα). 

 Θχξα δίθπιιε αλνηγφκελε 150Υ255cm απνηεινχκελε ην αλψηεξν ηκήκα 

απφ δηπιφ παινπίλαθα ζαηηλέ θαη ην θαηψηεξν απφ δηπιφ θχιιν αινπκηλίνπ επίπεδν ή 

αλάγιπθν, πάλει κε ελδηάκεζν νξπθηνβάκβαθα ή πνιπνπξεζάλε. Δπίζεο ζα θέξεη 

κεραληζκφ επαλαθνξάο (αλαζηαιηήξα). 

Σεσνικά σαπακηηπιζηικά Ταλοπινάκων 

 

 Οη παινπίλαθεο ζα απνηεινχληαη απφ δηπιά ζεξκνκνλσηηθά θαη ερνκνλσηηθά 

θξχζηαιια κε ελδηάκεζν θελφ: θξχζηαιιν 5 mm, θελφ 8 mm, θξχζηαιιν 5 mm ζα 

πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο ηνπ ΚΔΝΑΚ θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-03-08-07-02. 

 Οη παινπίλαθεο ζα ζηεξεψλνληαη ζηα PROFILES κε πιαζηηθά 

παξεκβχζκαηα, πνπ λα κπνξνχλ εχθνια λα απνζπλδένληαη ζε πεξίπησζε 

αληηθαηάζηαζεο ησλ παινπηλάθσλ. Σα ειαζηηθά παξεκβχζκαηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ αλαγλσξηζκέλν θαηαζθεπαζηή , κε αληνρή ζηε δηάβξσζε, 

ζε κφληκεο ζιίςεηο, ζηε δηαξξνή θαη ζε επαλαιακβαλφκελεο θάκςεηο, κε εμαηξεηηθή 

ζηαζεξφηεηα ζηελ μήξαλζε, ζηνλ αηκνζθαηξηθφ αέξα, ζηηο ειηαθέο αθηίλεο, ζηε ζεξκφηεηα 

θαη ζην ςχρνο, θαη ζα παξνπζηάδνπλ εμαηξεηηθή πξφζθπζε θαη ειαζηηθφηεηα.  

 Οη παινπίλαθεο πνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ πξέπεη λα απνηεινχληαη απφ 

κνλνθφκκαηα ηεκάρηα, ρσξίο απνηκήζεηο, λα παξνπζηάδνπλ νκαιή επηθάλεηα, ζηηιπλή, 

ρσξίο θπζαιίδεο, κηθξνθπζαιίδεο, εμνγθψκαηα, θιέβεο, αξαρλνεηδείο ίλεο, μπζίκαηα θαη 

γεληθά ειαηηψκαηα, ζα έρνπλ δε δηαζηάζεηο πνπ ζα εμαζθαιίδνπλ επαξθή ππνδνρή κέζα 

ζηα πιαίζηα γηα ηα νπνία πξννξίδνληαη. 

 Όια ηα πιηθά ζηεξέσζεο θαη ζηεγάλσζεο ησλ παινπηλάθσλ πξέπεη λα είλαη 

αξίζηεο πνηφηεηαο θαη ηεο έγθξηζεο ηεο επίβιεςεο. 

 

5. ΑΝΑΛΤΗ ΕΡΓΑΙΩΝ 

 Καθαίπεζη ζιδηπών κοςθωμάηων 

Καζαηξνχληαη- απνμειψλνληαη φια ηα παξαπάλσ ζηδεξά θνπθψκαηα ζην θηίξην κε κέξηκλα 
ηνπ πξνκεζεπηή. Η θαζαίξεζε πεξηιακβάλεη: αθαίξεζε ησλ θχιισλ, ηεο θάζαο θαη ησλ 
παξαζχξσλ θαζψο θαη  ησλ ζηεξηγκάησλ.Ο Πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα επηδείμεη κεγάιε 
πξνζνρή, ψζηε λα κελ πξνμελεζνχλ εθηεηακέλεο θζνξέο ζην δάπεδν, ηα επηρξίζκαηα θαη ζηελ 
ηνηρνπνηία. ε πεξίπησζε πνπ πξνθιεζεί αλαίηηα θζνξά, απηή ζα απνθαζίζηαηαη κε κέξηκλα θαη 
δαπάλε ηνπ αλαδφρνπ.   

  Όια ηα πιηθά πνπ ζα πξνθχςνπλ γεληθά απφ ηηο απνμειψζεηο ζα ζπζζσξεπηνχλ ζε ρψξν 
πνπ ζα ππνδεηρζεί απφ ηελ Τπεξεζία θαη ηειηθά ζα κεηαθεξζνχλ/παξαδνζνχλ απφ ηνλ 
πξνκεζεπηή ζηε Γηαρείξηζε αρξήζησλ ηνπ ΠΒΚ.  

 Σοποθέηηζη Κοςθωμάηων 

 Γηα ηηο εξγαζίεο ηνπνζέηεζεο θαη ειέγρνπ ησλ ζπξψλ, θαη ησλ θνπθσκάησλ ηζρχνπλ ηα 
αλαγξαθφκελα ζηηο ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-03-08-03-00 «Κνπθψκαηα Αινπκηλίνπ». 
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 Η ηνπνζέηεζε ησλ θνπθσκάησλ θαζψο θαη ησλ ζπξψλ ζα γίλεη κε κέξηκλα ηνπ πξνκεζεπηή 
κεηά θαη ηελ νινθιήξσζε φισλ ησλ απαξαίηεησλ νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ απνθαηάζηαζεο πνπ ζα 
πξνθχςνπλ κεηά ηελ απνμίισζε ησλ παιαηψλ θνπθσκάησλ θαζψο θαη ηελ ηνπνζέηεζε ησλ 
καξκαξνπνδηψλ θαη εθφζνλ έρεη θαζαξηζζεί ε πεξηνρή απφ θάζε ππφιεηκκα ησλ πξνεγνχκελσλ 
εξγαζηψλ. 

 Η Τπεξεζία, δηα ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ ηεο, είλαη δπλαηφλ λα πξνβεί ζε νπνηνδήπνηε 
έιεγρν γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο πνηφηεηαο εθηέιεζεο ηεο εξγαζίαο. 

 

6.   ΌΡΟΙ ΤΓΙΕΙΝΉ ΚΑΙ ΑΦΆΛΕΙΑ 

 

Σα ζπλεξγεία θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ είλαη ππνρξεσκέλα: 

 

6.1 Να ζπκκνξθψλνληαη ζηελ νδεγία 92/57/ΔΔ, «Διάρηζηεο απαηηήζεηο 

Τγηεηλήο θαη αζθαιείαο πξνζσξηλψλ θαη θηλεηψλ Δξγνηαμίσλ», θαη ζηελ Διιεληθή 

Ννκνζεζία ζηα ζέκαηα πγηεηλήο θαη αζθαιείαο (Π.Γ. 778/80, Π.Γ 399/94, 

Π.Γ.105/95,Π.Γ.16/96,Π.Γ.17/96,Π.Γ.90/99,Π.Γ.159/99 θιπ.).  

6.2 Σν απαζρνινχκελν πξνζσπηθφ ζα είλαη εθνδηαζκέλν κε ηα 

απαηηνχκελα Μ.Α.Π. ( πξνζηαζία ρεξηψλ θαη βξαρηφλσλ θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 388, θεθαιηνχ 

θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 397, πνδηψλ θαηά ELOTEN ΙSΟ 20345, πξνζηαηεπηηθή ελδπκαζία θαηά 

ΔΛΟΣ ΔΝ 863).  

6.3 Να δηαζέηνπλ θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ κέζα πξνζηαζίαο απφ ηνμηθνχο 

αηκνχο εθφζνλ ηνχην απαηηείηαη.  

7. ΠΟΙΟΣΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΟ ΈΛΕΓΥΟ – ΌΡΟΙ ΑΠΟΔΟΥΗ 

 

Εγγςήζειρ  

 

Εγγύηζη Καλήρ Λειηοςπγίαρ – Καθοπιζμόρ Υπόνος Εγγύηζηρ Κοςθωμάηων Αλοςμινίος 

α. ηελ πξνζθνξά ηνπ Πξνκεζεπηή πξέπεη λα δειψλεη φηη παξέρεη εγγχεζε γηα ην πιηθφ 

θαζψο θαη ηελ άξηζηε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ηνπνζέηεζεο ζπλνδεπφκελε απφ ξεηή δέζκεπζή ηνπ 

γηα ηελ απνθαηάζηαζε κε κέξηκλα θαη δαπάλεο πνπ ζα ηνλ βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά, ηπρφλ θζνξψλ 

πνπ ζα πξνθχςνπλ ζην πιηθφ θαη ηε ιεηηνπξγία απηψλ θαη δελ ζα νθείινληαη ζε ζπλήζε  

ρξήζε, γηα ηνπιάρηζηνλ δχν (2) ηνπιάρηζηνλ ρξφληα απφ ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηεο πξνκήζεηαο. 

ε θάζε πεξίπησζε κέζα ζηα φξηα ηνπ πξναλαθεξζέληνο ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ηεο εγγχεζεο 

θαιήο ιεηηνπξγίαο, ν πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα αληηθαηαζηήζεη νπνηνδήπνηε εμάξηεκα 

είλαη ειαηησκαηηθφ απφ θαηαζθεπή, παξνπζηάζεη πξφσξε θζνξά ή ζπζηεκαηηθή βιάβε, κε δηθή 

ηνπ δαπάλε ( πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ- πιηθψλ απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή  θαη παξάδνζε ηνπο ζηηο 

εγθαηαζηάζεηο ηεο Τπεξεζίαο). 

β. Μεηά ηε ηνπνζέηεζε, ζα γίλεη δνθηκή ησλ ζπξψλ, θιείζξσλ θηι. ε πεξίπησζε κε 

ιεηηνπξγίαο ιφγσ ειαηησκαηηθνχ πιηθνχ ή βιάβεο πνπ νθείιεηαη ζην πιηθφ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

δνθηκήο, απηφ ζα αθαηξείηαη θαη ζα επηζηξέθεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή γηα επηζθεπή ή αληηθαηάζηαζή 

ηνπ εληφο κίαο (1) εβδνκάδαο απφ ηε δνθηκή ιεηηνπξγίαο.  

γ.  ε πεξίπησζε κε ιεηηνπξγίαο ησλ πξνο πξνκήζεηα πιηθψλ, ν ρξφλνο ηζρχνο ηεο 

εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο λα παξαηείλεηαη αλάινγα. Οη επηπιένλ εκέξεο εγγχεζεο 
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πξνζκεηξνχληαη κφλν κεηά ηελ παξέιεπζε (5) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ έγγξαθε 

εηδνπνίεζε ηνπ πξνκεζεπηή γηα ηε βιάβε θαη ηελ εμαθξίβσζε ησλ αηηηψλ. 

 

Λοιπά επί  ηων  Όπων Εγγύηζηρ Καλήρ Λειηοςπγίαρ ηων Κοςθωμάηων Αλοςμινίος 

                            α. Η εγγχεζε αθνξά ζην ζχλνιν ησλ ζπξψλ θαη ησλ θνπθσκάησλ 
σο εληαίν ζχζηεκα δει. θηλίξηζκα, θνξκφο, θιείζξα, πφκνια, κεληεζέδεο θηι θαζψο θαη 
θάζε άιιν εμάξηεκα ή κέξνο πνπ απνηειεί κέξνο απηψλ.  

  β. ηελ πεξίπησζε αδπλακίαο επηζθεπήο ησλ πξνο πξνκήζεηα 
πιηθψλ απφ ηνλ πξνκεζεπηή, ζα πξαγκαηνπνηεζεί κεξίκλεη ηνπ ε αληηθαηάζηαζε κε φκνην (ή 

ηζνδχλακν) πιηθφ πνπ ιεηηνπξγεί θαλνληθά, εληφο δεθαπέληε (15) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ. 
 

Μακποζκοπικόρ Έλεγσορ 

 
 Η επηηξνπή πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο, έρνληαο ππφςε ηεο ηνπο 

φξνπο ηεο παξνχζαο πξνδηαγξαθήο, ειέγρεη ηα παξαθάησ: 
 

  α. Αλ ηα πξνο πξνκήζεηα πιηθά ηθαλνπνηνχλ ηηο απαηηήζεηο ηεο παξνχζαο Σ.Π.  

 

   β. Αλ έρνπλ γίλεη φιεο νη απαξαίηεηεο πξνεξγαζίεο απφ ηνλ Πξνκεζεπηή πξηλ ηελ 
ηνπνζέηεζε ησλ θνπθσκάησλ.  

 

  γ. Μεηά ηελ ηνπνζέηεζε ειέγρεη ηελ εθηειεζζείζα εξγαζία ηνπνζέηεζεο 
θνπθσκάησλ ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα Σ.Π θαη ηα αλαγξαθφκελα ζηηο ΔΛΟΣ. 

 δ. Αλ ην ηειηθφ απνηέιεζκα ηεο ηνπνζέηεζεο ησλ θνπθσκάησλ  ηθαλνπνηεί 
ηηο απαηηήζεηο ηεο Σ.Π ηεο Τπεξεζίαο θαη ησλ ηειηθψλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο. 

 
ε. Δηδηθφηεξεο απαηηήζεηο πνηνηηθψλ ειέγρσλ γηα ηελ παξαιαβή ησλ θνπθσκάησλ  

 Δπί ηφπνπ πνηνηηθφο έιεγρνο. Σν ΠΒΚ κπνξεί λα δηελεξγεί 

έιεγρν είηε ζην εξγνζηάζην -εξγαζηήξην ηνπ θαηαζθεπαζηή, είηε ζην εξγνηάμην, γηα ηελ 

δηαπίζησζε φηη ηα πιηθά, νη εξγαζίεο θαη νη αλνρέο αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο 

παξνχζαο πξνδηαγξαθήο. Σα θνπθψκαηα θξίλνληαη κε απνδεθηά φηαλ δηαπηζηψλεηαη φηη:  

 δελ ηεξνχληαη ηα πξνβιεπφκελα απφ ηε παξνχζα Σ.Π. 

 δελ ηεξνχληαη νη νδεγίεο πνπ πεξηέρνληαη ζηα εγρεηξίδηα 

ηνπ παξαγσγνχ ηνπ ζπζηήκαηνο αινπκηλίνπ. 

 δελ ηθαλνπνηνχληαη νη απαηηήζεηο ηεο παξνχζαο 

πξνδηαγξαθήο θαη ηηο αληίζηνηρεο ΔΛΟΣ, ζρεηηθά κε ηελ πνηφηεηα ησλ πιηθψλ, ηελ 

πνηφηεηα θαη αθξίβεηα ηεο εξγαζίαο, ηελ αξηηφηεηα θαη αθξίβεηα ηεο ηνπνζέηεζεο θαη ηηο 

ζπλζήθεο θαηαζθεπήο θαη ηνπνζέηεζεο. 

 δελ ηθαλνπνηνχληαη νη απαηηήζεηο ιεηηνπξγίαο ησλ 

θνπθσκάησλ φπσο έρνπλ νξηζηεί ζηε παξνχζα πξνδηαγξαθή. 

 δελ ηθαλνπνηνχληαη νη απαηηήζεηο επίδνζεο ησλ 

θνπθσκάησλ φπσο έρνπλ νξηζηεί ζηε παξνχζα πξνδηαγξαθή.  

 αλ απνπζηάδεη ε ζήκαλζε CE επί ησλ θνπθσκάησλ 

αινπκηλίνπ ή/θαη ε δήισζε επηδφζεσλ απηψλ. 
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 απνπζηάδεη ε δεινχκελε ηηκή ηεο ζεξκνπεξαηφηεηαο 

(Uw) ζηελ εηηθέηα ζήκαλζεο CE ή/θαη ζηελ δήισζε επηδφζεσλ. 

 ε Γεινχκελε ηηκή ηεο ζεξκνπεξαηφηεηαο (Uw) ζηελ 

εηηθέηα ζήκαλζεο CE, δελ αληαπνθξίλεηαη γηα ηε δεδνκέλε θιηκαηηθή δψλε γηα ηελ νπνία 

πξννξίδεηαη ην πξντφλ ζηα πξνβιεπφκελα αλψηαηα επηηξεπφκελα φξηα ηνπ ΚΔΝΑΚ. 

 Ο θαηαζθεπαζηήο ππνρξενχηαη λα αλαθαηαζθεπάζεη ή λα 

επηζθεπάζεη θάζε θνχθσκα πνπ έρεη θξηζεί σο κή απνδεθηφ κε ηε ρξήζε λέσλ πιηθψλ, 

ρσξίο δηθαίσκα επηπιένλ απνδεκίσζεο. 

 
Διαζθάλιζη Ποιόηηηαρ 

 
 Σα πξνο πξνκήζεηα θνπθψκαηα αινπκηλίνπ κε ηνπο αληίζηνηρνπο παινπίλαθεο ζα θέξνπλ 
ππνρξεσηηθά ηα παξαθάησ: 

 Γήισζε ζπκκφξθσζεο ηνπ θαηαζθεπαζηή θαηά CE. 

 Ο θαηαζθεπαζηηθφο ηνπο νίθνο ζα είλαη πηζηνπνηεκέλνο θαηά ISO 9001:2015.  

 Να είλαη θαηαζθεπαζκέλα ζχκθσλα κε ηα επξσπατθά (θαη ειιεληθά) πξφηππα 
θαζψο θαη ηα Δζληθά πξφηππα, φπσο Γεξκαληθά (DIN θιπ.), Βξεηαληθά (BS θιπ.), Γαιιηθά 
(FN θιπ.), Ηλσκέλσλ Πνιηηεηψλ (ASTM,NFPA θιπ.), ηα ησλ ινηπψλ Κξαηψλ Μειψλ ηεο 
Δ.Δ., θαζψο θαη ηα Γηεζλή (ISO θιπ.), εηδηθφηεξα δε, νη Καλνληζκνί θαη ηα Πξφηππα ηεο 
ρψξαο πξνέιεπζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξντφληνο, εάλ δελ θαιχπηνληαη απφ ηα πην πάλσ 
αλαθεξφκελα ζηελ ΣΠ. 

 Κάζε θνχθσκα αινπκηλίνπ ππνρξεσηηθά ζα ζπλνδεχεηαη απφ δήισζε 

επηδφζεσλ θαηαξηηζκέλε απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ζχκθσλα κε 

ηνλθαλνληζκφ574/2014/ΔΔ.Η δήισζε επηδφζεσλ ζα πεξηιακβάλεη ηνπο ζπληειεζηέο 

ζεξκνπεξαηφηεηαο (Uw)θαη φζα απφ ηα ινηπά νπζηψδε  ραξαθηεξηζηηθά  , ζχκθσλα  κε  

ηηο  απαηηήζεηο  ησλ ζρεηηθψλ ελαξκνληζκέλσλ πξνηχπσλ (αεξνζηεγαλφηεηα), 

πδαηνζηεγαλφηεηα,  αληίζηαζε  ζηελ αλεκνπίεζε, κεραληθή αληνρή, αληνρή ζηελ ρξήζε, 

ερνκνλσηηθή ηθαλφηεηα, ζεξκνκνλσηηθή ηθαλφηεηα, αληνρή ζηνλ ρξφλν). 

 Λνηπά φπσο πεξηγξάθνληαη ζηε παξάγξαθν 4 ηεο παξνχζεο Σ.Π θαη ΔΛΟΣ 

ΣΠ 1501-03-08-03-00 «Κνπθψκαηα Αινπκηλίνπ» θαη ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-03-08-07-02 «Γηπινί 

παινπίλαθεο κε ελδηάκεζν θελφ». 

Όποι Αποδοσήρ 

 
α. Δάλ ηα απνηειέζκαηα ηνπ καθξνζθνπηθνχ ειέγρνπ αληαπνθξίλνληαη ζην ζχλνιφ 

ηνπο  πξνο ηεο απαηηήζεηο ηεο ΣΠ, ηα πιηθά θαη νη εξγαζίεο  ζα παξαιακβάλνληαη. 
β. ε πεξίπησζε πνπ ε Δπηηξνπή Παξαιαβήο θξίλεη φηη θάπνην πιηθφ είλαη 

αθαηάιιειν ή φηη δελ αληαπνθξίλεηαη ζηηο παξαπάλσ απαηηήζεηο, ή εάλ νη εξγαζίεο δελ 
ηθαλνπνηνχλ ηελ παξνχζα Σ.Π, έρεη ην δηθαίσκα λα δεηήζεη λα αληηθαηαζηαζεί ην πιηθφ κε 
άιιν θαηάιιειν κε δαπάλε ηνπ Πξνκεζεπηή ή ηελ επαλάιεςε ησλ εξγαζηψλ γηα 
δηφξζσζε ηπρφλ πξνβιεκάησλ. 

 
Τποσπεώζειρ  Ππομηθεςηή –Παπόσος 

Τποβολή εγγπάθων για Αξιολόγηζη ηος Ππομηθεςηή καηά ηην καηάθεζη ηηρ 
πποζθοπάρ. 
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           Ο ππνςήθηνο Πξνκεζεπηήο πνπ ζα αλαδεηρζεί πξνζσξηλφο κεηνδφηεο ππνρξενχηαη λα 
θαηαζέζεη ηα παξαθάησ έληππα θαη πηζηνπνηεηηθά καδί κε ηα δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο.  

α. Θα πξνζθνκηζζνχλ ηερληθά εγρεηξίδηα (prospectus) ή βεβαίσζε ηνπ εξγνζηαζίνπ 
παξαγσγήο ησλ πξνο πξνκήζεηα πιηθψλ ζηα νπνία ζα πξέπεη λα εκπεξηέρνληαη θαη λα δίδνληαη 
πιεξνθνξίεο γηα ηα αλαγξαθφκελα ζηε παξάγξαθν  4. 

β. Έγρξσκεο θσηνγξαθίεο ησλ πξνζθεξφκελσλ πιηθψλ, εθφζνλ δελ ππάξρνπλ ζηα 
ηερληθά εγρεηξίδηα (prospectus) ηα νπνία ζα θαηαηεζνχλ. 

γ. ήκαηα πνηφηεηαο, θαηαζθεπαζηηθά πξφηππα φπσο πεξηγξάθνληαη ζηελ παξάγξαθν  4 
θαη 7. 

δ.  Τπεχζπλε δήισζε γηα ηελ εγγχεζε ησλ πξνζθεξφκελσλ πιηθψλ (αθνξά ηα θνπθψκαηα 
αινπκηλίνπ) γηα δχν (2) έηε απφ ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπο απφ ηελ Τπεξεζία, θαζψο θαη γηα ηε 
δπλαηφηεηα ηερληθήο ππνζηήξημεο θαη παξνρήο αληαιιαθηηθψλ ηνπιάρηζηνλ γηα πέληε (5) έηε κεηά 
ηε ιήμε ηεο εγγπήζεσο.  

ε. Φχιιν ζπκκφξθσζεο, νξζά ζπκπιεξσκέλν, ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα VI. Πποζθοπά 
σωπίρ Φύλλο ςμμόπθωζηρ θα ΑΠΟΡΡΙΠΣΕΣΑΙ (Τποβολή με ηην Σεσνική Πποζθοπά). 

 

Παπάδοζη Εγγπάθων - Ενηύπων καηά ηην Παπαλαβή ηων Τλικών. 

          Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη ηα παξαθάησ έληππα θαη πηζηνπνηεηηθά θαηά ηελ 
παξαιαβή ησλ πιηθψλ απφ ηελ Τπεξεζία.  

          α. Δπηθαηξνπνηεκέλα ζήκαηα πνηφηεηαο, θαηαζθεπαζηηθά πξφηππα φπσο πεξηγξάθνληαη 
ζηελ παξάγξαθν  4 θαη 7.3. 

          β. Έγγξαθε εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο γηα ηα ρξφληα πνπ έρνπλ δεισζεί ζηελ πξνζθνξά. 
Δπηπιένλ νη πξνζθέξνληεο ζα αλαθέξνπλ πέξαλ ηνπ ρξφλνπ θαη ηνπο φξνπο εγγχεζεο ησλ 
πξνζθεξφκελσλ πιηθψλ. 

          γ. Έγγξαθε εγγχεζε παξνρήο αληαιιαθηηθψλ γηα ηα ρξφληα πνπ έρνπλ δεισζεί ζηελ 
πξνζθνξά (ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) έηε κεηά ηε ιήμε ηεο εγγπήζεσο) 

          δ. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ πξνκεζεπηή, ε νπνία ζα πεξηέρεη ηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ηνπ 
θαηαζθεπαζηή ησλ πιηθψλ, θαζψο θαη ηνπ επίζεκνπ αληηπξφζσπνπ ηνπ ζηελ ειιεληθή αγνξά εάλ 
ππάξρεη κε ζθνπφ ηελ ηαπηνπνίεζε δεδνκέλσλ απφ ηελ Τπεξεζία. 

ε. Δπηπιένλ γηα ηα θνπθψκαηα αινπκηλίνπ απαηηείηαη θαη ε ππνβνιή δήισζεο επηδφζεσλ 
φπσο πεξηγξάθεηαη ζηελ παξάγξαθν 4 θαη 7. 

 

8. ΛΟΙΠΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

 
α. Ο Αλάδνρνο ζα απαζρνιήζεη γηα ηηο εξγαζίεο κεηαθνξάο ηνπ πξνο πξνκήζεηα 

πιηθνχ θαη ηεο ηνπνζέηεζεο, θαζψο θαη ηεο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ πξνζσπηθφ ηεο επηρείξεζήο 
ηνπ ή πξνζσπηθφ ζπλεξγαδφκελεο ζηεγαζκέλεο επηρείξεζεο.  

 β. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα νινθιεξψζεη ηελ πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ησλ 
πιηθψλ εληφο  20 εκεξψλ (20 εκεξνινγηαθέο εκέξεο) απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. ε 
πεξίπησζε πνπ ζα απαηηεζεί παξάηαζε ησλ ρξνληθψλ νξίσλ, απηή ζα γίλεηαη θαηφπηλ έγγξαθεο 
αηηηνινγεκέλεο ελεκέξσζεο θαη κεηά απφ έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο.  

  γ. Δπηζεκαίλεηαη φηη ν θάζε ππνςήθηνο Πξνκεζεπηήο ή πάξνρνο ππεξεζηψλ, 
δχλαηαη λα επηζθεθηεί ηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο κνλάδαο καο, πξηλ ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο, 
πξνθεηκέλνπ λα ιάβεη γλψζε ηνπ ρψξνπ θαη ηεο πθηζηάκελεο εγθαηάζηαζεο θαη λα έρεη ιάβεη 
ππφςε ηνπ φινπο ηνπο παξάγνληεο πξηλ θαηαζέζεη ηελ πξνζθνξά ηνπ.  
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  δ. Η πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή ησλ πιηθψλ ζα γίλεη απφ αξκφδηα 
επηηξνπή ηνπ ΠΒΚ, ε νπνία θαηά ηελ παξαιαβή ζα πξνβεί ζε φινπο ηνπο 
πξνβιεπφκελνπο ειέγρνπο πνπ πεξηέρνληαη ζηελ παξνχζα Σ.Π. 
 

ε. Ο Αλάδνρνο θαζψο θαη ην πξνζσπηθφ ηνπ, ππνρξενχληαη λα ηεξνχλ φινπο ηνπο 
θαλνληζκνχο αζθαιείαο θαηά ηελ είζνδν ζην ηξαηφπεδν θαη ζα ηνπο ρνξεγεζεί ζρεηηθή άδεηα 
εηζφδνπ εθφζνλ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ Νφκνπ. 

          ζη. Γηα ηελ εμφθιεζε ηεο δαπάλεο ζα πξνεγεζνχλ νη έιεγρνη πνπ πεξηγξάθνληαη 
ζηελ παξνχζα ΣΠ. Δπίζεο ζα πξνεγεζεί παξαιαβή ηεο γξαπηήο εγγχεζεο θαη ησλ ζρεηηθψλ 
εληχπσλ (εγρεηξίδηα, πηζηνπνηήζεηο θηι) απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή ε νπνία ζα ζπληάμεη θαη ην 
ζρεηηθφ πξσηφθνιιν πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο. 

δ. Ο Πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη ην ρψξν θαζαξφ κεηά ην ηέινο ηεο 
ηνπνζέηεζεο ησλ πιηθψλ.  

 

Β  ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

 
ΕΙΑΓΩΓΗ 

1.  ΓΕΝΙΚΑ 

Η παξνχζα Σερληθή Πεξηγξαθή (Σ.Π.) αθνξά, ζηελ πξνκήζεηα-κεηαθνξά πιηθψλ ζε ρψξν ηνπ 
Πεδίνπ Βνιήο Κξήηεο (ΠΒΚ), ζην Αθξσηήξη Υαλίσλ θαη πην ζπγθεθξηκέλα, πξνδηαγξάθεη ηηο 
απαηηήζεηο γηα ηελ πξνκήζεηα –κεηαθνξά θαη ηνπνζέηεζε ζε ρψξν ηνπ ΠΒΚ ησλ θνπθσκάησλ 
αινπκηλίνπ (Μ-627). 

2.   ΙΥΤΟΤΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ- ΣΤΠΟΠΟΙΗΣΙΚΕ  ΠΑΡΑΠΟΜΠΕ 

Όιεο νη εξγαζίεο ζα εθηειεζηνχλ ζχκθσλα κε ηα αλαγξαθφκελα ζηελ παξνχζα Σερληθή 
Πξνδηαγξαθή, ηηο νδεγίεο ηεο Τπεξεζίαο,ηνπο θαλφλεο ηεο Σέρλεο θαη ηεο Δπηζηήκεο θαη γεληθά 
ηνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο ηνπ Διιεληθνχ Κξάηνπο θαηά ηνλ ρξφλν εθηέιεζεο, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη νπνηνλδήπνηε ηξνπνπνηήζεσλ, ζπκπιεξψζεσλ ή δηνξζψζεσλ 
πξνεγνχκελσλ δηαηαγκάησλ, απνθάζεσλ ή νδεγηψλ. 

Πην ζπγθεθξηκέλα ηζρχνπλ θαη ηα θάησζη πξφηππα αλά θαηεγνξία εξγαζηψλ, εθ' φζνλ δελ 
αλαηξνχληαη απφ ηα αλαγξαθφκελα ζηελ παξνχζα Σερληθή Πξνδηαγξαθή: 

 

α/α ΕΛΟΣ ΣΠ Πεπιγπαθή 

1501-03-08-03-00 Κνπθψκαηα Αινπκηλίνπ 

 

3.  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΜΕΣΑΦΟΡΑ-ΠΑΡΑΔΟΗ ΚΑΙ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΣΩΝ 
ΤΛΙΚΩΝ 

 

α. Όια ηα πιηθά ζα πξνέξρνληαη απφ θαηαζθεπαζηηθνχο νίθνπο πνπ εθαξκφδνπλ 
παξαγσγηθή δηαδηθαζία πηζηνπνηεκέλε θαηά ΔΛΟΣ ISO 9001:2015 απφ δηαπηζηεπκέλν θνξέα. Ο 
Πξνκεζεπηήο ζα πξνζθνκίζεη ην αληίζηνηρν πηζηνπνηεηηθφ. 

β. Όια ηα πιηθά ζα πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο Δπξσπατθέο Πξνδηαγξαθέο, λα 
ζπκκνξθψλνληαη κε ηα αληίζηνηρν, γηα θάζε πιηθφ, ελαξκνληζκέλν Δπξσπατθφ (CEN, EN, 
CENELEC, ED) ή Δζληθφ (ΔΛΟΣ) πξφηππν ή (φπνπ δελ ππάξρεη ηέηνην) κε ηελ αληίζηνηρε 
Δπξσπατθή Σερληθή Έγθξηζε, ή πξφηππν άιινπ αλαγλσξηζκέλνπ νξγαληζκνχ (ISO,) θαη λα θέξνπλ 
ζήκαλζε CE.  
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γ. Η επηινγή φισλ ησλ πιηθψλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα είλαη ηεο έγθξηζεο ηεο 

Τπεξεζίαο. Ο Πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο πξηλ απφ θάζε ζρεηηθή παξαγγειία, πξνκήζεηα, 
κεηαθνξά θαη παξάδνζε ζην ρψξν, λα ππνβάιιεη γηα έγθξηζε δείγκαηα γηα φζα πιηθά είλαη 
δπλαηφλ, πξσηφηππα ελεκεξσηηθά θπιιάδηα (prospectus), θαηαζθεπαζηηθά ζρέδηα, ηερληθέο 
πξνδηαγξαθέο, πηζηνπνηεηηθά ή νπνηαδήπνηε άιιε ζρεηηθή πιεξνθνξία πνπ λα πηζηνπνηεί φηη ηα 
πξνο έγθξηζε πιηθά ηθαλνπνηνχλ φιεο ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο Τπεξεζίαο πνπ ηίζεληαη κε ηελ 
παξνχζα. Η θαηάζεζε φισλ ησλ αλσηέξσ πξέπεη λα είλαη αλαιπηηθή θαη πιήξεο, δηαθνξεηηθά δε 
ζα εγθξίλνληαη. Γηεπθξηλίδεηαη φηη ζηελ ππνβνιή φισλ ησλ αλσηέξσ πξέπεη λα 
ζπκπεξηιακβάλνληαη φιεο εθείλεο νη πιεξνθνξίεο πνπ λα δείρλνπλ κε ζαθήλεηα ηελ 
θαηαιιειφηεηα ησλ πιηθψλ θαη φηη ηθαλνπνηνχλ πιήξσο ηηο ζπκβαηηθέο ηερληθέο απαηηήζεηο ησλ 
πξνδηαγξαθψλ. 

δ. Η κεηαθνξά θαη παξάδνζε ησλ πιηθψλ ζα γίλεη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ΠΒΚ ζηελ 
πεξηνρή ηνπ Αθξσηεξίνπ Υαλίσλ θαη ε πνηνηηθή θαη πνζνηηθή ηνπο παξαιαβή ζα γίλεη απφ 
Δπηηξνπή πνπ ζα νξηζηεί απφ ηελ Τπεξεζία. 

 

4. Ειδικέρ  Απαιηήζειρ - Πποδιαγπαθέρ Τλικών 

 

 Κοςθώμαηα Αλοςμινίος 

 Σα θνπθψκαηα ζα είλαη αινπκηλίνπ  κε ζεξκνδηαθνπή θαη ζα είλαη 

ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο ΔΣΔΠ 1501-03-08-03-00.  

 Όια ηα θνπθψκαηα ζα θέξνπλ κεραληζκνχο αζθαιείαο θαη 

ιεηηνπξγίαο αξίζηεο πνηφηεηαο ηεο ίδηαο ζεηξάο θαη ρξψκαηνο κε ηε ζεηξά πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζεί. Δπίζεο πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλα (ηα θνπθψκαηα) κε φια ηα 

απαξαίηεηα ζηδεξηθά θαη κηθξνυιηθά (κεληεζέδεο-ζχξηεο ηθαλήο αληνρήο, κεραληζκνχο 

αλάθιηζεο, ιάζηηρα ζηεγαλνπνίεζεο, βνπξηζάθηα θηι) θαη άπαληα ελ γέλεη ηα βνεζεηηθά 

πιηθά-εμαξηήκαηα ψζηε ε ιεηηνπξγία θαη ε εθαξκνγή ηνπο λα είλαη άξηηα. 

 Σν ρξψκα ησλ θνπθσκάησλ ζα είλαη ιεπθφ. 

 Αλαιπηηθά έρνπκε ηα παξαθάησ θνπθψκαηα: 

 

α/α Πεξηγξαθή Μνλάδα κέηξεζεο Πνζφηεηα  

1 Φεγγίηεο 70Υ300 (ελδεηθηηθφ ην 300. 

ζα απνθαζηζηεί θαη ζα ηζνκνηξαζηνχλ 
ζε 3 ηκήκαηα νη θεγγίηεο αλάινγα κε 
ην κήθνο ηνπ ζπλνιηθνχ αλνίγκαηνο 
κεηά ηε ιήςε ησλ αθξηβψλ 

δηαζηάζεσλ απφ ηνλ πξνκεζεπηή) 

ηεκ 6 

2 Φεγγίηεο 88Υ440 (ελδεηθηηθφ ην 440. 
ζα απνθαζηζηεί θαη ζα ηζνκνηξαζηνχλ 
ζε 3 ηκήκαηα νη θεγγίηεο αλάινγα κε 
ην κήθνο ηνπ ζπλνιηθνχ αλνίγκαηνο 
κεηά ηε ιήςε ησλ αθξηβψλ 

δηαζηάζεσλ απφ ηνλ πξνκεζεπηή) 

ηεκ 1 

3 Θχξα 97Υ250 κε ηπθιφ πάλει  
(ιήςε ησλ αθξηβψλ δηαζηάζεσλ απφ 

ηνλ πξνκεζεπηή)  

ηεκ 1 
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4 Θχξα 97Υ250 κε παινπίλαθα  
(ιήςε ησλ αθξηβψλ δηαζηάζεσλ απφ 

ηνλ πξνκεζεπηή) 

ηεκ 1 

Απφ ηνπο θεγγίηεο ην ελδηάκεζν ηκήκα εθ ησλ ηξηψλ ηζνκνηξαζκέλσλ ηκεκάησλ, ζα 
είλαη αλνηγφκελν, ζα δηαζέηεη κεραληζκφ αλάθιεζεο θαζψο θαη ζήηα πξνζηαζίαο απφ έληνκα κε 
κεραληζκφ (θνξδφλη), ελψ ηα άιια δχν ηκήκαηα ζα είλαη ζηαζεξά. 

 

 Οη πξνο πξνκήζεηα ζχξεο ζα είλαη φπσο παξαθάησ:  

 Μία ζχξα αλνηγφκελε απνηεινχκελε ην αλψηεξν ηκήκα απφ 

δηπιφ παινπίλαθα θαη ην θαηψηεξν απφ δηπιφ θχιιν αινπκηλίνπ επίπεδν ή αλάγιπθν, 

πάλει κε ελδηάκεζν νξπθηνβάκβαθα ή πνιπνπξεζάλε. Δπίζεο ζα θέξεη κεραληζκφ 

επαλαθνξάο (αλαζηαιηήξα). 

 Μία ζχξα αλνηγφκελε απνηεινχκελε απφ δηπιφ θχιιν 

αινπκηλίνπ επίπεδν ή αλάγιπθν, πάλει κε ελδηάκεζν νξπθηνβάκβαθα ή πνιπνπξεζάλε. 

Δπίζεο ζα θέξεη κεραληζκφ επαλαθνξάο (αλαζηαιηήξα). 

Σεσνικά σαπακηηπιζηικά Ταλοπινάκων 

 

 Οη παινπίλαθεο ζα απνηεινχληαη απφ δηπιά ζεξκνκνλσηηθά θαη ερνκνλσηηθά 

θξχζηαιια κε ελδηάκεζν θελφ: θξχζηαιιν 5 mm, θελφ 8 mm, θξχζηαιιν 5 mm ζα 

πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο ηνπ ΚΔΝΑΚ θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-03-08-07-02. 

 Οη παινπίλαθεο ζα ζηεξεψλνληαη ζηα PROFILES κε πιαζηηθά 

παξεκβχζκαηα, πνπ λα κπνξνχλ εχθνια λα απνζπλδένληαη ζε πεξίπησζε 

αληηθαηάζηαζεο ησλ παινπηλάθσλ. Σα ειαζηηθά παξεκβχζκαηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ αλαγλσξηζκέλν θαηαζθεπαζηή , κε αληνρή ζηε δηάβξσζε, 

ζε κφληκεο ζιίςεηο, ζηε δηαξξνή θαη ζε επαλαιακβαλφκελεο θάκςεηο, κε εμαηξεηηθή 

ζηαζεξφηεηα ζηελ μήξαλζε, ζηνλ αηκνζθαηξηθφ αέξα, ζηηο ειηαθέο αθηίλεο, ζηε ζεξκφηεηα 

θαη ζην ςχρνο, θαη ζα παξνπζηάδνπλ εμαηξεηηθή πξφζθπζε θαη ειαζηηθφηεηα.  

 Οη παινπίλαθεο πνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ πξέπεη λα απνηεινχληαη απφ 

κνλνθφκκαηα ηεκάρηα, ρσξίο απνηκήζεηο, λα παξνπζηάδνπλ νκαιή επηθάλεηα, ζηηιπλή, 

ρσξίο θπζαιίδεο, κηθξνθπζαιίδεο, εμνγθψκαηα, θιέβεο, αξαρλνεηδείο ίλεο, μπζίκαηα θαη 

γεληθά ειαηηψκαηα, ζα έρνπλ δε δηαζηάζεηο πνπ ζα εμαζθαιίδνπλ επαξθή ππνδνρή κέζα 

ζηα πιαίζηα γηα ηα νπνία πξννξίδνληαη. 

 Όια ηα πιηθά ζηεξέσζεο θαη ζηεγάλσζεο ησλ παινπηλάθσλ πξέπεη λα είλαη 

αξίζηεο πνηφηεηαο θαη ηεο έγθξηζεο ηεο επίβιεςεο. 

 

5. ΑΝΑΛΤΗ ΕΡΓΑΙΩΝ 

 Καθαίπεζη ζιδηπών κοςθωμάηων 

Καζαηξνχληαη- απνμειψλνληαη φια ηα παξαπάλσ ζηδεξά θνπθψκαηα ζην θηίξην κε κέξηκλα 
ηνπ πξνκεζεπηή. Η θαζαίξεζε πεξηιακβάλεη: αθαίξεζε ησλ θχιισλ, ηεο θάζαο θαη ησλ 
παξαζχξσλ θαζψο θαη  ησλ ζηεξηγκάησλ.Ο Πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα επηδείμεη κεγάιε 
πξνζνρή, ψζηε λα κελ πξνμελεζνχλ εθηεηακέλεο θζνξέο ζην δάπεδν, ηα επηρξίζκαηα θαη ζηελ 
ηνηρνπνηία. ε πεξίπησζε πνπ πξνθιεζεί αλαίηηα θζνξά, απηή ζα απνθαζίζηαηαη κε κέξηκλα θαη 
δαπάλε ηνπ αλαδφρνπ.   
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  Όια ηα πιηθά πνπ ζα πξνθχςνπλ γεληθά απφ ηηο απνμειψζεηο ζα ζπζζσξεπηνχλ ζε ρψξν 
πνπ ζα ππνδεηρζεί απφ ηελ Τπεξεζία θαη ηειηθά ζα κεηαθεξζνχλ/παξαδνζνχλ απφ ηνλ 
πξνκεζεπηή ζηε Γηαρείξηζε αρξήζησλ ηνπ ΠΒΚ.  

 Σοποθέηηζη Κοςθωμάηων 

 Γηα ηηο εξγαζίεο ηνπνζέηεζεο θαη ειέγρνπ ησλ ζπξψλ, θαη ησλ θνπθσκάησλ ηζρχνπλ ηα 
αλαγξαθφκελα ζηηο ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-03-08-03-00 «Κνπθψκαηα Αινπκηλίνπ». 

 Η ηνπνζέηεζε ησλ θνπθσκάησλ θαζψο θαη ησλ ζπξψλ ζα γίλεη κε κέξηκλα ηνπ πξνκεζεπηή 
κεηά θαη ηελ νινθιήξσζε φισλ ησλ απαξαίηεησλ νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ απνθαηάζηαζεο πνπ ζα 
πξνθχςνπλ κεηά ηελ απνμίισζε ησλ παιαηψλ θνπθσκάησλ θαζψο θαη ηελ ηνπνζέηεζε ησλ 
καξκαξνπνδηψλ θαη εθφζνλ έρεη θαζαξηζζεί ε πεξηνρή απφ θάζε ππφιεηκκα ησλ πξνεγνχκελσλ 
εξγαζηψλ. 

 Η Τπεξεζία, δηα ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ ηεο, είλαη δπλαηφλ λα πξνβεί ζε νπνηνδήπνηε 
έιεγρν γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο πνηφηεηαο εθηέιεζεο ηεο εξγαζίαο. 

 

6.   ΌΡΟΙ ΤΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΦΑΛΕΙΑ 

 

Σα ζπλεξγεία θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ είλαη ππνρξεσκέλα: 

 

6.4 Να ζπκκνξθψλνληαη ζηελ νδεγία 92/57/ΔΔ, «Διάρηζηεο απαηηήζεηο 

Τγηεηλήο θαη αζθαιείαο πξνζσξηλψλ θαη θηλεηψλ Δξγνηαμίσλ», θαη ζηελ Διιεληθή 

Ννκνζεζία ζηα ζέκαηα πγηεηλήο θαη αζθαιείαο (Π.Γ. 778/80, Π.Γ 399/94, 

Π.Γ.105/95,Π.Γ.16/96,Π.Γ.17/96,Π.Γ.90/99,Π.Γ.159/99 θιπ.).  

6.5 Σν απαζρνινχκελν πξνζσπηθφ ζα είλαη εθνδηαζκέλν κε ηα 

απαηηνχκελα Μ.Α.Π. ( πξνζηαζία ρεξηψλ θαη βξαρηφλσλ θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 388, θεθαιηνχ 

θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 397, πνδηψλ θαηά ELOTEN ΙSΟ 20345, πξνζηαηεπηηθή ελδπκαζία θαηά 

ΔΛΟΣ ΔΝ 863).  

6.6 Να δηαζέηνπλ θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ κέζα πξνζηαζίαο απφ ηνμηθνχο 

αηκνχο εθφζνλ ηνχην απαηηείηαη.  

7. ΠΟΙΟΣΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΟ ΈΛΕΓΥΟ – ΌΡΟΙ ΑΠΟΔΟΥΗ 

 

Εγγςήζειρ  

 

Εγγύηζη Καλήρ Λειηοςπγίαρ – Καθοπιζμόρ Υπόνος Εγγύηζηρ Κοςθωμάηων Αλοςμινίος 

α. ηελ πξνζθνξά ηνπ Πξνκεζεπηή πξέπεη λα δειψλεη φηη παξέρεη εγγχεζε γηα ην πιηθφ 

θαζψο θαη ηελ άξηζηε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ηνπνζέηεζεο ζπλνδεπφκελε απφ ξεηή δέζκεπζή ηνπ 

γηα ηελ απνθαηάζηαζε κε κέξηκλα θαη δαπάλεο πνπ ζα ηνλ βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά, ηπρφλ θζνξψλ 

πνπ ζα πξνθχςνπλ ζην πιηθφ θαη ηε ιεηηνπξγία απηψλ θαη δελ ζα νθείινληαη ζε ζπλήζε  

ρξήζε, γηα ηνπιάρηζηνλ δχν (2) ηνπιάρηζηνλ ρξφληα απφ ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηεο πξνκήζεηαο. 

ε θάζε πεξίπησζε κέζα ζηα φξηα ηνπ πξναλαθεξζέληνο ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ηεο εγγχεζεο 

θαιήο ιεηηνπξγίαο, ν πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα αληηθαηαζηήζεη νπνηνδήπνηε εμάξηεκα 

είλαη ειαηησκαηηθφ απφ θαηαζθεπή, παξνπζηάζεη πξφσξε θζνξά ή ζπζηεκαηηθή βιάβε, κε δηθή 

ηνπ δαπάλε ( πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ- πιηθψλ απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή  θαη παξάδνζε ηνπο ζηηο 

εγθαηαζηάζεηο ηεο Τπεξεζίαο). 
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β. Μεηά ηε ηνπνζέηεζε, ζα γίλεη δνθηκή ησλ ζπξψλ, θιείζξσλ θηι. ε πεξίπησζε κε 

ιεηηνπξγίαο ιφγσ ειαηησκαηηθνχ πιηθνχ ή βιάβεο πνπ νθείιεηαη ζην πιηθφ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

δνθηκήο, απηφ ζα αθαηξείηαη θαη ζα επηζηξέθεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή γηα επηζθεπή ή αληηθαηάζηαζή 

ηνπ εληφο κίαο (1) εβδνκάδαο απφ ηε δνθηκή ιεηηνπξγίαο.  

γ.  ε πεξίπησζε κε ιεηηνπξγίαο ησλ πξνο πξνκήζεηα πιηθψλ, ν ρξφλνο ηζρχνο ηεο 

εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο λα παξαηείλεηαη αλάινγα. Οη επηπιένλ εκέξεο εγγχεζεο 

πξνζκεηξνχληαη κφλν κεηά ηελ παξέιεπζε (5) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ έγγξαθε 

εηδνπνίεζε ηνπ πξνκεζεπηή γηα ηε βιάβε θαη ηελ εμαθξίβσζε ησλ αηηηψλ. 

 

Λοιπά επί  ηων  Όπων Εγγύηζηρ Καλήρ Λειηοςπγίαρ ηων Κοςθωμάηων Αλοςμινίος 

                            α. Η εγγχεζε αθνξά ζην ζχλνιν ησλ ζπξψλ θαη ησλ θνπθσκάησλ 
σο εληαίν ζχζηεκα δει. θηλίξηζκα, θνξκφο, θιείζξα, πφκνια, κεληεζέδεο θηι θαζψο θαη 
θάζε άιιν εμάξηεκα ή κέξνο πνπ απνηειεί κέξνο απηψλ.  

  β. ηελ πεξίπησζε αδπλακίαο επηζθεπήο ησλ πξνο πξνκήζεηα 
πιηθψλ απφ ηνλ πξνκεζεπηή, ζα πξαγκαηνπνηεζεί κεξίκλεη ηνπ ε αληηθαηάζηαζε κε φκνην (ή 

ηζνδχλακν) πιηθφ πνπ ιεηηνπξγεί θαλνληθά, εληφο δεθαπέληε (15) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ. 
 

Μακποζκοπικόρ Έλεγσορ 

 
 Η επηηξνπή πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο, έρνληαο ππφςε ηεο ηνπο 

φξνπο ηεο παξνχζαο πξνδηαγξαθήο, ειέγρεη ηα παξαθάησ: 
 

  α. Αλ ηα πξνο πξνκήζεηα πιηθά ηθαλνπνηνχλ ηηο απαηηήζεηο ηεο παξνχζαο Σ.Π.  

 

   β. Αλ έρνπλ γίλεη φιεο νη απαξαίηεηεο πξνεξγαζίεο απφ ηνλ Πξνκεζεπηή πξηλ ηελ 
ηνπνζέηεζε ησλ θνπθσκάησλ.  

 

  γ. Μεηά ηελ ηνπνζέηεζε ειέγρεη ηελ εθηειεζζείζα εξγαζία ηνπνζέηεζεο 
θνπθσκάησλ ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα Σ.Π θαη ηα αλαγξαθφκελα ζηηο ΔΛΟΣ. 

 δ. Αλ ην ηειηθφ απνηέιεζκα ηεο ηνπνζέηεζεο ησλ θνπθσκάησλ  ηθαλνπνηεί 
ηηο απαηηήζεηο ηεο Σ.Π ηεο Τπεξεζίαο θαη ησλ ηειηθψλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο. 

 
ε. Δηδηθφηεξεο απαηηήζεηο πνηνηηθψλ ειέγρσλ γηα ηελ παξαιαβή ησλ θνπθσκάησλ  

 Δπί ηφπνπ πνηνηηθφο έιεγρνο. Σν ΠΒΚ κπνξεί λα δηελεξγεί 

έιεγρν είηε ζην εξγνζηάζην -εξγαζηήξην ηνπ θαηαζθεπαζηή, είηε ζην εξγνηάμην, γηα ηελ 

δηαπίζησζε φηη ηα πιηθά, νη εξγαζίεο θαη νη αλνρέο αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο 

παξνχζαο πξνδηαγξαθήο. Σα θνπθψκαηα θξίλνληαη κε απνδεθηά φηαλ δηαπηζηψλεηαη φηη:  

 δελ ηεξνχληαη ηα πξνβιεπφκελα απφ ηε παξνχζα Σ.Π. 

 δελ ηεξνχληαη νη νδεγίεο πνπ πεξηέρνληαη ζηα εγρεηξίδηα 

ηνπ παξαγσγνχ ηνπ ζπζηήκαηνο αινπκηλίνπ. 

 δελ ηθαλνπνηνχληαη νη απαηηήζεηο ηεο παξνχζαο 

πξνδηαγξαθήο θαη ηηο αληίζηνηρεο ΔΛΟΣ, ζρεηηθά κε ηελ πνηφηεηα ησλ πιηθψλ, ηελ 

πνηφηεηα θαη αθξίβεηα ηεο εξγαζίαο, ηελ αξηηφηεηα θαη αθξίβεηα ηεο ηνπνζέηεζεο θαη ηηο 

ζπλζήθεο θαηαζθεπήο θαη ηνπνζέηεζεο. 
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 δελ ηθαλνπνηνχληαη νη απαηηήζεηο ιεηηνπξγίαο ησλ 

θνπθσκάησλ φπσο έρνπλ νξηζηεί ζηε παξνχζα πξνδηαγξαθή. 

 δελ ηθαλνπνηνχληαη νη απαηηήζεηο επίδνζεο ησλ 

θνπθσκάησλ φπσο έρνπλ νξηζηεί ζηε παξνχζα πξνδηαγξαθή.  

 αλ απνπζηάδεη ε ζήκαλζε CE επί ησλ θνπθσκάησλ 

αινπκηλίνπ ή/θαη ε δήισζε επηδφζεσλ απηψλ. 

 απνπζηάδεη ε δεινχκελε ηηκή ηεο ζεξκνπεξαηφηεηαο 

(Uw) ζηελ εηηθέηα ζήκαλζεο CE ή/θαη ζηελ δήισζε επηδφζεσλ. 

 ε Γεινχκελε ηηκή ηεο ζεξκνπεξαηφηεηαο (Uw) ζηελ 

εηηθέηα ζήκαλζεο CE, δελ αληαπνθξίλεηαη γηα ηε δεδνκέλε θιηκαηηθή δψλε γηα ηελ νπνία 

πξννξίδεηαη ην πξντφλ ζηα πξνβιεπφκελα αλψηαηα επηηξεπφκελα φξηα ηνπ ΚΔΝΑΚ. 

 Ο θαηαζθεπαζηήο ππνρξενχηαη λα αλαθαηαζθεπάζεη ή λα 

επηζθεπάζεη θάζε θνχθσκα πνπ έρεη θξηζεί σο κή απνδεθηφ κε ηε ρξήζε λέσλ πιηθψλ, 

ρσξίο δηθαίσκα επηπιένλ απνδεκίσζεο. 

 
Διαζθάλιζη Ποιόηηηαρ 

 
 Σα πξνο πξνκήζεηα θνπθψκαηα αινπκηλίνπ κε ηνπο αληίζηνηρνπο παινπίλαθεο ζα θέξνπλ 
ππνρξεσηηθά ηα παξαθάησ: 

 Γήισζε ζπκκφξθσζεο ηνπ θαηαζθεπαζηή θαηά CE. 

 Ο θαηαζθεπαζηηθφο ηνπο νίθνο ζα είλαη πηζηνπνηεκέλνο θαηά ISO 9001:2015.  

 Να είλαη θαηαζθεπαζκέλα ζχκθσλα κε ηα επξσπατθά (θαη ειιεληθά) πξφηππα 
θαζψο θαη ηα Δζληθά πξφηππα, φπσο Γεξκαληθά (DIN θιπ.), Βξεηαληθά (BS θιπ.), Γαιιηθά 
(FN θιπ.), Ηλσκέλσλ Πνιηηεηψλ (ASTM,NFPA θιπ.), ηα ησλ ινηπψλ Κξαηψλ Μειψλ ηεο 
Δ.Δ., θαζψο θαη ηα Γηεζλή (ISO θιπ.), εηδηθφηεξα δε, νη Καλνληζκνί θαη ηα Πξφηππα ηεο 
ρψξαο πξνέιεπζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξντφληνο, εάλ δελ θαιχπηνληαη απφ ηα πην πάλσ 
αλαθεξφκελα ζηελ ΣΠ. 

 Κάζε θνχθσκα αινπκηλίνπ ππνρξεσηηθά ζα ζπλνδεχεηαη απφ δήισζε 

επηδφζεσλ θαηαξηηζκέλε απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ζχκθσλα κε 

ηνλθαλνληζκφ574/2014/ΔΔ.Η δήισζε επηδφζεσλ ζα πεξηιακβάλεη ηνπο ζπληειεζηέο 

ζεξκνπεξαηφηεηαο (Uw)θαη φζα απφ ηα ινηπά νπζηψδε  ραξαθηεξηζηηθά  , ζχκθσλα  κε  

ηηο  απαηηήζεηο  ησλ ζρεηηθψλ ελαξκνληζκέλσλ πξνηχπσλ (αεξνζηεγαλφηεηα), 

πδαηνζηεγαλφηεηα,  αληίζηαζε  ζηελ αλεκνπίεζε, κεραληθή αληνρή, αληνρή ζηελ ρξήζε, 

ερνκνλσηηθή ηθαλφηεηα, ζεξκνκνλσηηθή ηθαλφηεηα, αληνρή ζηνλ ρξφλν). 

 Λνηπά φπσο πεξηγξάθνληαη ζηε παξάγξαθν 4 ηεο παξνχζεο Σ.Π θαη ΔΛΟΣ 

ΣΠ 1501-03-08-03-00 «Κνπθψκαηα Αινπκηλίνπ» θαη ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-03-08-07-02 «Γηπινί 

παινπίλαθεο κε ελδηάκεζν θελφ». 

Όποι Αποδοσήρ 

 
α. Δάλ ηα απνηειέζκαηα ηνπ καθξνζθνπηθνχ ειέγρνπ αληαπνθξίλνληαη ζην ζχλνιφ 

ηνπο  πξνο ηεο απαηηήζεηο ηεο ΣΠ, ηα πιηθά θαη νη εξγαζίεο  ζα παξαιακβάλνληαη. 
β. ε πεξίπησζε πνπ ε Δπηηξνπή Παξαιαβήο θξίλεη φηη θάπνην πιηθφ είλαη 

αθαηάιιειν ή φηη δελ αληαπνθξίλεηαη ζηηο παξαπάλσ απαηηήζεηο, ή εάλ νη εξγαζίεο δελ 
ηθαλνπνηνχλ ηελ παξνχζα Σ.Π, έρεη ην δηθαίσκα λα δεηήζεη λα αληηθαηαζηαζεί ην πιηθφ κε 
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άιιν θαηάιιειν κε δαπάλε ηνπ Πξνκεζεπηή ή ηελ επαλάιεςε ησλ εξγαζηψλ γηα 
δηφξζσζε ηπρφλ πξνβιεκάησλ. 

 
Τποσπεώζειρ  Ππομηθεςηή –Παπόσος 

Τποβολή εγγπάθων για Αξιολόγηζη ηος Ππομηθεςηή καηά ηην καηάθεζη ηηρ 
πποζθοπάρ. 

 
           Ο ππνςήθηνο Πξνκεζεπηήο πνπ ζα αλαδεηρζεί πξνζσξηλφο κεηνδφηεο ππνρξενχηαη λα 
θαηαζέζεη ηα παξαθάησ έληππα θαη πηζηνπνηεηηθά καδί κε ηα δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο.  

α. Θα πξνζθνκηζζνχλ ηερληθά εγρεηξίδηα (prospectus) ή βεβαίσζε ηνπ εξγνζηαζίνπ 
παξαγσγήο ησλ πξνο πξνκήζεηα πιηθψλ ζηα νπνία ζα πξέπεη λα εκπεξηέρνληαη θαη λα δίδνληαη 
πιεξνθνξίεο γηα ηα αλαγξαθφκελα ζηε παξάγξαθν  4. 

β. Έγρξσκεο θσηνγξαθίεο ησλ πξνζθεξφκελσλ πιηθψλ, εθφζνλ δελ ππάξρνπλ ζηα 
ηερληθά εγρεηξίδηα (prospectus) ηα νπνία ζα θαηαηεζνχλ. 

γ. ήκαηα πνηφηεηαο, θαηαζθεπαζηηθά πξφηππα φπσο πεξηγξάθνληαη ζηελ παξάγξαθν  4 
θαη 7. 

δ.  Τπεχζπλε δήισζε γηα ηελ εγγχεζε ησλ πξνζθεξφκελσλ πιηθψλ (αθνξά ηα θνπθψκαηα 
αινπκηλίνπ) γηα δχν (2) έηε απφ ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπο απφ ηελ Τπεξεζία, θαζψο θαη γηα ηε 
δπλαηφηεηα ηερληθήο ππνζηήξημεο θαη παξνρήο αληαιιαθηηθψλ ηνπιάρηζηνλ γηα πέληε (5) έηε κεηά 
ηε ιήμε ηεο εγγπήζεσο.  

ε. Φχιιν ζπκκφξθσζεο, νξζά ζπκπιεξσκέλν, ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα VI. Πποζθοπά 
σωπίρ Φύλλο ςμμόπθωζηρ θα ΑΠΟΡΡΙΠΣΕΣΑΙ. 

 

Παπάδοζη Εγγπάθων - Ενηύπων καηά ηην Παπαλαβή ηων Τλικών. 

          Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη ηα παξαθάησ έληππα θαη πηζηνπνηεηηθά θαηά ηελ 
παξαιαβή ησλ πιηθψλ απφ ηελ Τπεξεζία.  

          α. Δπηθαηξνπνηεκέλα ζήκαηα πνηφηεηαο, θαηαζθεπαζηηθά πξφηππα φπσο πεξηγξάθνληαη 
ζηελ παξάγξαθν  4 θαη 7. 

          β. Έγγξαθε εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο γηα ηα ρξφληα πνπ έρνπλ δεισζεί ζηελ πξνζθνξά. 
Δπηπιένλ νη πξνζθέξνληεο ζα αλαθέξνπλ πέξαλ ηνπ ρξφλνπ θαη ηνπο φξνπο εγγχεζεο ησλ 
πξνζθεξφκελσλ πιηθψλ. 

          γ. Έγγξαθε εγγχεζε παξνρήο αληαιιαθηηθψλ γηα ηα ρξφληα πνπ έρνπλ δεισζεί ζηελ 
πξνζθνξά (ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) έηε κεηά ηε ιήμε ηεο εγγπήζεσο) 

          δ. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ πξνκεζεπηή, ε νπνία ζα πεξηέρεη ηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ηνπ 
θαηαζθεπαζηή ησλ πιηθψλ, θαζψο θαη ηνπ επίζεκνπ αληηπξφζσπνπ ηνπ ζηελ ειιεληθή αγνξά εάλ 
ππάξρεη κε ζθνπφ ηελ ηαπηνπνίεζε δεδνκέλσλ απφ ηελ Τπεξεζία. 

ε. Δπηπιένλ γηα ηα θνπθψκαηα αινπκηλίνπ απαηηείηαη θαη ε ππνβνιή δήισζεο επηδφζεσλ 
φπσο πεξηγξάθεηαη ζηελ παξάγξαθν 4 θαη 7. 

 

8. ΛΟΙΠΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

 
α. Ο Αλάδνρνο ζα απαζρνιήζεη γηα ηηο εξγαζίεο κεηαθνξάο ηνπ πξνο πξνκήζεηα 

πιηθνχ θαη ηεο ηνπνζέηεζεο, θαζψο θαη ηεο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ πξνζσπηθφ ηεο επηρείξεζήο 
ηνπ ή πξνζσπηθφ ζπλεξγαδφκελεο ζηεγαζκέλεο επηρείξεζεο.  

 β. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα νινθιεξψζεη ηελ πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ησλ 
πιηθψλ εληφο  20 εκεξψλ (20 εκεξνινγηαθέο εκέξεο) απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. ε 
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πεξίπησζε πνπ ζα απαηηεζεί παξάηαζε ησλ ρξνληθψλ νξίσλ, απηή ζα γίλεηαη θαηφπηλ έγγξαθεο 
αηηηνινγεκέλεο ελεκέξσζεο θαη κεηά απφ έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο.  

  γ. Δπηζεκαίλεηαη φηη ν θάζε ππνςήθηνο Πξνκεζεπηήο ή πάξνρνο ππεξεζηψλ, 
δχλαηαη λα επηζθεθηεί ηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο κνλάδαο καο, πξηλ ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο, 
πξνθεηκέλνπ λα ιάβεη γλψζε ηνπ ρψξνπ θαη ηεο πθηζηάκελεο εγθαηάζηαζεο θαη λα έρεη ιάβεη 
ππφςε ηνπ φινπο ηνπο παξάγνληεο πξηλ θαηαζέζεη ηελ πξνζθνξά ηνπ.  

  δ. Η πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή ησλ πιηθψλ ζα γίλεη απφ αξκφδηα 
επηηξνπή ηνπ ΠΒΚ, ε νπνία θαηά ηελ παξαιαβή ζα πξνβεί ζε φινπο ηνπο 
πξνβιεπφκελνπο ειέγρνπο πνπ πεξηέρνληαη ζηελ παξνχζα Σ.Π. 
 

ε. Ο Αλάδνρνο θαζψο θαη ην πξνζσπηθφ ηνπ, ππνρξενχληαη λα ηεξνχλ φινπο ηνπο 
θαλνληζκνχο αζθαιείαο θαηά ηελ είζνδν ζην ηξαηφπεδν θαη ζα ηνπο ρνξεγεζεί ζρεηηθή άδεηα 
εηζφδνπ εθφζνλ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ Νφκνπ. 

          ζη. Γηα ηελ εμφθιεζε ηεο δαπάλεο ζα πξνεγεζνχλ νη έιεγρνη πνπ πεξηγξάθνληαη 
ζηελ παξνχζα ΣΠ. Δπίζεο ζα πξνεγεζεί παξαιαβή ηεο γξαπηήο εγγχεζεο θαη ησλ ζρεηηθψλ 
εληχπσλ (εγρεηξίδηα, πηζηνπνηήζεηο θηι) απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή ε νπνία ζα ζπληάμεη θαη ην 
ζρεηηθφ πξσηφθνιιν πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο. 

δ. Ο Πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη ην ρψξν θαζαξφ κεηά ην ηέινο ηεο 
ηνπνζέηεζεο ησλ πιηθψλ.  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙV – Τπόδειγμα Τπεύθςνηρ Δήλωζηρ  

ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΤΠΔΤΘΤΝΗ 

ΓΗΛΩΗ Ν. 1599/1986 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι 

ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ 

 (άπθπο 8 Ν.1599/1986) 

Θ ακρίβεια των ςτοιχείων που υποβάλλονται με αυτι τθ διλωςθ μπορεί να ελεγχκεί με βάςθ το αρχείο άλλων 
υπθρεςιϊν (άρκρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

ΠΡΟ
(1)

: ΠΒΚ 

Ο – Η Όλνκα:  Δπψλπκν:  

Όλνκα θαη Δπψλπκν Παηέξα:   

Όλνκα θαη Δπψλπκν Μεηέξαο:  

Ηκεξνκελία γέλλεζεο
(2)

:   

Σφπνο Γέλλεζεο:  

Αξηζκφο Γειηίνπ Σαπηφηεηαο:  Σει:  

Σφπνο Καηνηθίαο:  Οδφο:  Αξηζ:  ΣΚ:  

Αξ. Σειενκνηνηχπνπ (Fax):  

Γ/λζε Ηιεθηξ. 
Σαρπδξνκείνπ 

(Δmail):  

Με αηνκηθή κνπ επζχλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξψζεηο 
(3)

, πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο 
παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, δειψλσ φηη: 

 1. Η παξνχζα πξνζθνξά ππνβάιιεηαη γηα ηε ζπκκεηνρή ηεο εηαηξείαο 
…………………….. ζην δηαγσληζκφ πξνκήζεηαο- ηνπνζέηεζεο θνπθσκάησλ ζε θηήξηα ηνπ ΠΒΚ 
πνπ δηεμάγεη ην ΠΒΚ/Γ΄ΚΟΤ/ΓΠ ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ.  19/2019 δηαθήξπμε. 

 2. Η πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο ππ’ 
αξηζκ.19/2019 ηνπ ΠΒΚ/Γ΄ΚΟΤ/ΓΠ, ηεο νπνίαο έιαβα γλψζε θαη απνδέρνκαη αλεπηθχιαθηα 
φινπο ηνπο φξνπο ηεο. 

 3. Γελ έρεη απνθιεηζηεί ε ζπκκεηνρή κνπ απφ δηαγσληζκνχο κε ακεηάθιεηε απφθαζε 
ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο. 

 4. Μέρξη ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο, ε επηρείξεζή κνπ ππήξμε ζπλεπήο σο 
πξνο ηελ εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ή άιισλ λφκηκσλ ππνρξεψζεψλ ηεο έλαληη θνξέσλ ηνπ 
δεκφζηνπ ηνκέα. 
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 5. Παξαηηνχκαη απφ θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζήο κνπ, γηα ηελ νπνηαδήπνηε απφθαζε 
ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο (ΠΒΚ) γηα αλαβνιή ή αθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ, ή ηεο ππαλαρψξεζεο 
ηνπ. 

 6. Γε ζα ρξεζηκνπνηήζσ (άκεζα ή έκκεζα) αληηπξνζψπνπο κφληκνπο ζηελ εθεδξεία 
Αμησκαηηθνχο ή κφληκνπο απνζηξάηνπο Αμησκαηηθνχο γηα ηνπο νπνίνπο δελ έρεη παξέιζεη 
πεληαεηία απφ ηελ απνζηξαηεία ηνπο, βάζεη ηνπ άξζξνπ 66 ηνπ ΝΓ 1400/73. 

 

 

          Xαληά, ..............….2019 

           Ο δειψλ 

  

                 (ππνγξαθή) 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ V – Τπόδειγμα Εγγςηηικήρ Επιζηολήρ (Καλήρ Εκηέλεζηρ)  

 

Ονομαςία Σράπεηασ ………………………….. 

Κατάςτθμα                …………………………. 

(Δ/νςθ οδόσ -αρικμόσ TK fax )         Θμερομθνία ζκδοςθσ   ………………      

 

       Προσ: Πεδίο Βολισ Κριτθσ 

    

 ΕΓΓΤΘΣΙΚΘ  ΕΠΙΣΟΛΘ ΚΑΛΘ ΕΚΣΕΛΕΘ  ΑΡ…..  ΕΤΡΩ  (5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ) 

 

     -Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυϊμεκα δια τθσ παροφςασ εγγυθτικισ επιςτολισ ανζκκλθτα 
και ανεπιφφλακτα, παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ μζχρι του ποςοφ των 
……………….. χιλιάδων ευρϊ (………………………,00 €) ςτο οποίο και μόνο περιορίηεται θ υποχρζωςι μασ, υπζρ  
του ……………………………………….. Δ\νςθ …………… ……………………για τθν καλι εκτζλεςθ από αυτιν των όρων 
τθσ με αρικμό ……/2019 ςφμβαςθσ, που υπζγραψε μαηί ςασ για τθν προμικεια- τοποκζτθςθ 
κουφωμάτων αλουμινίου ςε κτιρια του ΠΒΚ, (αρ.διακ/ξθσ 19/2019) προσ κάλυψθ αναγκϊν ςασ.  

- Σο παραπάνω ποςό τθροφμε ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί με μόνθ τθ διλωςθ ςασ ολικά ι 
μερικά χωρίσ καμία από μζροσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ 
απαίτθςθσ μζςα ςε τρεισ (3) θμζρεσ από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. 

-  ε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον 
τζλοσ χαρτοςιμου. 

- Θ παροφςα εγγφθςι μασ αφορά μόνο τθν παραπάνω αιτία και ιςχφει μζχρι τθν επιςτροφι τθσ ς’ εμάσ, 
οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρθ και δεν ζχει απζναντί μασ καμιά ιςχφ. 

    -  Βεβαιοφται υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν μασ επιςτολϊν που ζχουν δοκεί ςτο Δθμόςιο και 
ΝΠΔΔ, ςυνυπολογίηοντασ και το ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχει 
κακοριςκεί από το Τπουργείο Οικονομικϊν για τθν Σράπεηά μασ. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VΙ – Τπόδειγμα Φύλλος ςμμόπθωζηρ 

 

ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ 

ΦΤΛΛΟΤ ΤΜΜΟΡΦΩΗ 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ  

ΣΕΥΝΙΚΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΟΤ 

ΤΛΙΚΟΤ 

ΑΝΑΦΟΡΑ Ε 

ΣΕΥΝΙΚΑ 

ΕΓΥΕΙΡΙΔΙΑ ΚΑΙ 

PROSPECTUS 

ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΗ - 

ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ 

(α) (β) (γ) 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Υανιά, ..…/…/….. 

 Ο 

 Ππομηθεςηήρ 

Π Α Ρ Α Σ Η Ρ Η  Ε Ι  : 

α. ηε ζηήιε (α) αλαγξάθνληαη ςποσπεωηικά φιεο νη παξάγξαθνη καη' απόλςηη 

ζειπά φπσο θαίλνληαη ζηελ Σερληθή Πεξηγξαθή (Σ.Π.). 

β. ηε ζηήιε (β) δειψλεηαη αληίζηνηρα ζε θάζε παξάγξαθν αλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

πξνζθεξφκελνπ Τιηθνχ ζςμθωνούν απόλςηα ή όσι κε ηελ Σερληθή Πεξηγξαθή. Απηφ ζα γίλεηαη 

κε ηελ αλαγξαθή ζηε ζηήιε (β) θαη απέλαληη ζε θάζε παξάγξαθν φηη "ΤΜΦΩΝΟΤΝ ΑΠΟΛΤΣΑ 

ΜΔ ΣΗΝ Σ.Π." ή "ΓΔΝ ΤΜΦΩΝΟΤΝ ΜΔ ΣΗΝ Σ.Π". ε πεξίπησζε πνπ δεν ςπάπσει ζςμθωνία 

αλαγξάθνληαη ςποσπεωηικά φια ηα πξνζθεξφκελα άιια ραξαθηεξηζηηθά, κε αληίζηνηρε 

παξαπνκπή ζηε ζηήιε (γ), ζην ζεκείν ηνπ PROSPECTUS - Σερληθνχ Δγρεηξηδίνπ. 

γ. ηε ζηήιε (γ) αλαγξάθεηαη γηα θάζε παξάγξαθν ε παξαπνκπή ζηε ζειίδα ή ζηελ 

παξάγξαθν ή ζην ζρεδηάγξακκα ηνπ θαηαηηζέκελνπ PROSPECTUS - Σερληθνχ Δγρεηξηδίνπ, φπνπ 

θαίλεηαη θαη επηβεβαηψλεηαη φηη πξνζθέξνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ αληίζηνηρε 

παξάγξαθν ηεο Σερληθήο Πεξηγξαθήο. 

δ. Γηα φζα ραξαθηεξηζηηθά δίλνληαη ζηε ζηήιε (β) θαη ζηα PROSPECTUS - Σερληθά 

Δγρεηξίδηα ζε δηαθνξεηηθέο κνλάδεο απφ εθείλεο ηεο Σερληθήο Πεξηγξαθήο, λα 
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δίλνληαη ςποσπεωηικά νη ηχπνη κεηαηξνπήο απηψλ, θαζψο θαη επεμεγήζεηο ηεο 

ρξεζηκνπνηνχκελεο δηαθνξεηηθήο νξνινγίαο απφ εθείλεο ηεο Σ.Π. 

 

 

 

 

     κρνο (Ι) Αζαλάζηνο Μπηληάξεο 

Αθξηβέο Αληίγξαθν Τ π ν δ η ν η θ ε η ή ο 
  

  

Σρεο (ΔΜ) Υξηζηίλα Αιεμάθε  

      Γληήο Πξνκ & πκβ  

 
 

 

 

 


