
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι – Αναλυτικι Περιγραφι Φυςικοφ και Οικονομικοφ Αντικειμζνου τθσ φμβαςθσ  

ΜΕΡΟ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΤΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΤ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΘ ΤΜΒΑΘ  

Θ παροφςα ςφμβαςθ αφορά ςτθν προμικεια επίπλων για ανάγκεσ 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 τεχνικά χαρακτθριςτικά των επίπλων,  ςφμφωνα με τισ Σεχνικζσ 

Προδιαγραφζσ. 

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

άμεςα με νζο αρίςτθσ ποιότθτασ, χωρίσ περαιτζρω οικονομικι επιβάρυνςθ του ΠΒΚ. 

 
γ. Να παρζχει τισ απαιτοφμενεσ εγγυιςεισ ςφμφωνα με το Παράρτθμα ΙΙΙ. 

 

δ. Να αναλάβει τθ ςυναρμολόγθςθ των επίπλων, χωρίσ επιπλζον επιβάρυνςθ του ΠΒΚ. 

 

 ε. Σα προςφερόμενα υλικά να είναι καινοφργια και αμεταχείριςτα. 

          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 

Θ μεταφορά και παράδοςθ των υλικϊν κα γίνει εφάπαξ κακϊσ και θ ςυναρμολόγθςθ, με μζριμνα και 
ζξοδα του Αναδόχου και κα πρζπει ςε κάκε περίπτωςθ να ολοκλθρωκεί εντόσ ενόσ (1) μινα από τθν 
υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.  

Σόποσ υλοποίθςθσ/ προμικειασ των υλικϊν: Πεδίο Βολισ Κριτθσ, Παηινόσ Ακρωτθρίου, Χανιά. 

 

ΜΕΡΟ Β - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

Εκτιμϊμενθ αξία ςφμβαςθσ ςε ευρϊ, χωρίσ ΦΠΑ  :  Ο προχπολογιςμόσ τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό 
των ζντεκα χιλιάδων πεντακοςίων τριάντα πζντε ευρϊ (11.535,00€). 

 

 

 

 

 



 

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: 2821026774 
- Θλ. ταχυδρομείο: cpb@namfi.gr 
- Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): *……+ 

Β: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 
- ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ CPV: 39121100-7, 39112000-0, 39121200-8, 39122000-3, 30191000-4, 
39110000-6, 39131000-9, 39112000-0, 39111000-3, 39141100-3,39120000-9 
- 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 
απαιτοφνται από τθν ανακζτουςα 

*+ Ναι *+ Όχι 
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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 
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Μζροσ VI: Σελικζσ δθλϊςεισ 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι τα ςτοιχεία που ζχω αναφζρει ςφμφωνα με τα μζρθ Ι – 
IV ανωτζρω είναι ακριβι και ορκά και ότι ζχω πλιρθ επίγνωςθ των ςυνεπειϊν ςε περίπτωςθ ςοβαρϊν 
ψευδϊν δθλϊςεων. 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι είμαιςε κζςθ, κατόπιν αιτιματοσ και χωρίσ 
κακυςτζρθςθ, να προςκομίςω τα πιςτοποιθτικά και τισ λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων που 
αναφζρονταιxxxviii, εκτόσ εάν : 

α) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει τθ δυνατότθτα να λάβει τα ςχετικά δικαιολογθτικά 
απευκείασ με πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται 
δωρεάνxxxix. 

β) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχουν ιδθ ςτθν κατοχι τουσ τα ςχετικά ζγγραφα. 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ δίδω επιςιμωσ τθ ςυγκατάκεςι μου ςτ... *προςδιοριςμόσ τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ ι του ανακζτοντα φορζα, όπωσ κακορίηεται ςτο μζροσ Ι, ενότθτα Α+, προκειμζνου να αποκτιςει 
πρόςβαςθ ςε δικαιολογθτικά των πλθροφοριϊν τισ οποίεσ ζχω υποβάλλει ςτ... *να προςδιοριςτεί το 
αντίςτοιχο μζροσ/ενότθτα/ςθμείο+ του παρόντοσ Τυποποιθμζνου Εντφπου Υπεφκυνθσ Διλϊςθσ για τουσ 
ςκοποφσ τ... *προςδιοριςμόσ τθσ διαδικαςίασ προμικειασ: (ςυνοπτικι περιγραφι, παραπομπι ςτθ 
δθμοςίευςθ ςτον εκνικό τφπο, ζντυπο και θλεκτρονικό, αρικμόσ αναφοράσ)+. 

 

Ημερομθνία, τόποσ και, όπου ηθτείται ι είναι απαραίτθτο, υπογραφι(-ζσ): *……+    

 

 

                                                           
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 
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.” 
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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.  

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).  
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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. 

xxxviii
 Πρβλ και άρκρο 1 ν. 4250/2014 

xxxix
 Τπό τθν προχπόκεςθ ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει παράςχει τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ (διαδικτυακι 

διεφκυνςθ, αρχι ι φορζα ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων) που παρζχουν τθ δυνατότθτα ςτθν 
ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα φορζα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα ςτοιχεία αυτά πρζπει να 
ςυνοδεφονται από τθ ςχετικι ςυγκατάκεςθ για τθν εν λόγω πρόςβαςθ.  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ IΙΙ – Σεχνικι Περιγραφι 

(1) ΓΕΝΙΚΑ                                                                                                       

   Οι παροφςεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ αφορά ςτθν προμικεια επίπλων. 

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 
ΣΜΗΜΑ Α: ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΤ 

ΤΡΣΑΡΗΔΡΑ ΣΡΟΥΖΛΑΣΖ 3 ΤΡΣΑΡΗΩΝ+  1 ΤΡΣΑΡΗ ΜΟΛΤΒΟΘΖΚΖ (Α/Α:1) 

Γεκζηή Πενζβναθή:  
 
Σνμπήθαηδ ζονηανζένα ιε ιμθοαμεήηδ ηαζ 3 ζονηάνζα 
 
Γζαζηάζεζξ:  
 

0,43*0,60*0,60 m (+_ 0.05 m). 

 
Καηαζηεοαζηζηά-πμζμηζηά παναηηδνζζηζηά 
 
Θα απμηεθείηαζ από ηα ελήξ ηιήιαηα: ζώια ζονηανζέναξ, ιμθοαμεήηδ, ζονηάνζα, ιεηώπεξ 
ζονηανζώκ ηαζ ιμθοαμεήηδξ, ηεκηνζηή ηθεζδανζά αζθαθείαξ, ηνμπμύξ αζθαθείαξ, πόιμθα. 
Η ιμθοαμεήηδ ιε ύρμξ πνμζώπμο πενίπμο 5 εη ηαζ ηα ηνία (3) ζονηάνζα ιε ύρμξ 
πνμζώπμο πενίπμο 15 εη. Σμ ζώια, πθασκά, πνόζςπμ ηαζ αάζδ ηδξ ηνμπήθαηδξ 
ζονηανμεήηδξ, από ιμνζμζακίδα πάπμοξ 18 mm, ηνζώκ ζηνώζεςκ επεκδεδοιέκδ 
αιθίπθεονα ιε θζθι ιεθαιίκδξ πμζόηδηαξ Δ1 πνώιαημξ ακεναηί ηαζ ημ ηαπάηζ ηδξ 
ζονηανζέναξ εα είκαζ ηαηαζηεοαζιέκμ από ιμνζμζακίδα ορδθήξ  πίεζδξ, πμζόηδηαξ Δ1, 
εθάπζζημο πάπμοξ 18 mm, ηαζ 16 mm βζα ηδκ πθάηδ επεκδεδοιέκμο αιθίπθεονα από 
ιεθαιίκδ πάπμοξ 0,3mm πνώιαημξ  ηανοδζά ακμζπηό. Καηά ιήημξ δε ηςκ ιπνμζηζκώκ 
πθεονώκ ηςκ πθασκώκ κα ημπμεεηδεεί πθαζηζηή ηαζκία βζα ημ μιαθό ηθείζζιμ ηςκ 
ζονηανζώκ ηαζ ηδ ζηεβακμπμίδζδ ημο εζςηενζημύ από ζηόκδ, ιε αθνώδεξ οθζηό πάπμοξ 2 
mm. ηα πνόζςπα επζημθθάηαζ πενζεώνζμ ΡVC πάπμοξ ημοθάπζζημκ 2 mm ζηζξ 
ηαηαηόνοθεξ αηιέξ ηαζ 0,8 mm ζηζξ μνζγόκηζεξ. ημ ηαπάηζ πενζιεηνζηά ΡVC πάπμοξ 
ημοθάπζζημκ 2 mm. Η ιμθοαμεήηδ ηαζ ηα ζονηάνζα εα έπμοκ ενβμκμιζηό ζπεδίαζιά ηαζ εα 
δζαζθαθίγμοκ ζηαεενή, μιαθή ηαζ αεόνοαδ θεζημονβία. Η ιμθοαμεήηδ κα είκαζ 
ηαηαζηεοαζιέκδ από ακηζζηαηζηή ιμνθμπμζδιέκδ πμθοζηενίκδ ηαζ κα ημοιπώκεζ πάκς 
ζηζξ βθοζζένεξ πςνίξ αίδςια, εκώ εα έπεζ εζδζηά δζαιμνθςιέκεξ εήηεξ βζα ηδκ ημπμεέηδζδ 
ιζηνμακηζηεζιέκςκ. Σα ζονηάνζα από παθοαδμέθαζια ροπνήξ επέθαζδξ πάπμοξ πενίπμο 
0,75 mm πμο εα ημπεί ηαζ δζαιμνθςεεί ζε ηαθμύπζ ηαζ εα αάθεζ ιε δθεηηνμζηαηζηή ααθή 
πμύδναξ. Η ηίκδζδ ηςκ ζονηανζώκ, ηαζ ηδξ ιμθοαμεήηδξ κα βίκεηαζ πάκς ζε ιεηαθθζηέξ 
ηδθεζημπζηέξ βθοζζένεξ πμο κα πανέπμοκ δοκαηόηδηα ακμίβιαημξ ημο ζονηανζμύ ηαηά 95 
% ηαζ ακημπή 20 ηζθά πενίπμο (ηδξ ιμθοαμεήηδξ 10 ηζθά). Οζ βθοζζένεξ κα είκαζ αζδςιέκεξ 
ζηδκ εζςηενζηή πθεονά ηςκ πθασκώκ ημζπςιάηςκ ηαζ ηα ζονηάνζα κα ημοιπώκμοκ πάκς 
ζ' αοηέξ πςνίξ αίδςια. Θα οπάνπμοκ όθεξ μζ απαναίηδηεξ μπέξ βζα ηδκ οπμδμπή ηςκ 
ζοκδεηζηώκ ελανηδιάηςκ. Η εζςηενζηή  δζαννύειζζδ ηδξ ζονηανζέναξ εα πανέπεζ ηδ 
δοκαηόηδηα βζα άκεηδ ανπεζμεέηδζδ όθςκ ηςκ εζδώκ βναθζηήξ ύθδξ πμο απαζηεί δ ενβαζία 
βναθείμο. 
Όθεξ μζ ζονηανζένεξ κα έπμοκ ηεκηνζηή ηοθζκδνζηή ηθεζδανζά αζθαθείαξ πμο κα ηθεζδώκεζ 
ηα ζονηάνζα ιέζς ιζαξ παθύαδζκδξ νάβζαξ, άνζζηδξ πμζόηδηαξ, δ 
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μπμία εα δζαεέηεζ 2 ηθεζδζά, ιε ανενςηή ενβμκμιζηή θααή βζα κα απμηθεζζηεί δ πζεακόηδηα 
κα ζπάζμοκ ή κα ζηνεαθώζμοκ ζε πενίπηςζδ πμο πηοπδεμύκ. 
Η ζονηανζένα εα θένεηαζ ζε 4 δίδοιμοξ πενζζηνεθόιεκμοξ ηνμπμύξ αζθαθείαξ, 
ηαηαζηεοαζιέκμοξ από ακεεηηζηό πθαζηζηό, εκζζποιέκμ πμθοαιίδζμ (ΡΑ) μζ μπμίμζ εα 
δζαζθαθίγμοκ αζθαθή έδναζδ ηαζ εύημθδ ιεηαηίκδζδ ηαζ μζ μπμίμζ αζδώκμκηαζ ζηδκ αάζδ 
ηδξ ιε πνεζανζζηείξ θςθζέξ ηαζ αηζάθζκμοξ πίνμοξ. 
Δζδζηό clip ζε ηάεε βθοζζένα , αζθαθίγεζ ημ ζονηάνζ όηακ είκαζ ηθεζζηό, έηζζ ώζηε κα 
ηενιαηίγεζ μιαθά ηαζ αεόνοαα ηαζ κα ιδκ ακμίβεζ ιε ηδκ παναιζηνή ιεηαηίκδζδ. 
Σα πόιμθα εα είκαζ ενβμκμιζηά, δύμ ζδιείςκ ζηήνζλδξ ή ηύπμο «πμύθηαξ». 
Η επεκδοιέκδ ιμνζμζακίδα εα πνέπεζ κα παναηηδνίγεηαζ από πμθύ παιδθά πμζμζηά 
έηθοζδξ θμνιαθδεΰδδξ (ιζηνόηενα από 8 mg / 100gr), όπςξ εα αεααζώκεηαζ ιε ζπεηζηό 
πζζημπμζδηζηό. 

 

ΚΑΡΔΚΛΑ ΓΡΑΦΔΗΟΤ (Α/Α:4) 

Γεκζηή Πενζβναθή:  
 
Kάεζζια ενβαζίαξ ιε αναπίμκεξ ηαζ ρδθή πθάηδ, πενζζηνεθόιεκμ ζε άλμκα, ηνμπήθαημ, ιε 
ιεηααθδηό ύρμξ έδναξ (ακορμύιεκμ). 
 
Γζαζηάζεζξ:  

Oθζηό ύρμξ από ημ δάπεδμ: 0,90 – 1,10 m (+_ 0,05 m), μθζηό ύρμξ έδναξ από δάπεδμ: 

0,42 – 0,52 m (+_ 0,05 m), δζαζηάζεζξ έδναξ: 0,55 * 0,55 m (+_ 0,05 m), δζαζηάζεζξ 
πθάηδξ πεν. 0,75 * 0,55 m (+_ 0,05 m). 
 
Καηαζηεοαζηζηά - πμζμηζηά παναηηδνζζηζηά 
 
Βάζδ 5αηηζκςηή δζαιέηνμο 600-660mm ηαηαζηεοαζιέκδ από ποημπνεζζανζζηό αθμοιίκζμ 
, εθμδζαζιέκδ ιε πέκηε δζπθμύξ (δίδοιμοξ) ηνμπμύξ ηύθζζδξ από εκζζποιέκμ πμθοαιίδζμ 
ιε ιεηαθθζημύξ πύνμοξ οπμδμπήξ πμο εα αζθαθίγμοκ ζηζξ ηαηάθθδθεξ οπμδμπέξ ηδξ 
αάζδξ ζηήνζλδξ ημο ηαείζιαημξ βζα ηδκ ηαθύηενδ ηαηακμιή αάνμοξ ιε εββύδζδ ηαθήξ 
θεζημονβίαξ. ηδκ οπμδμπή ηδξ ηνμπήθαηδξ αάζδξ κα πνμζανιόγεηαζ ιε ζύζθζλδ ημθώκα 
ζηήνζλδξ ιεηαθθζηή ιε αοημθενόιεκμ αιμνηζζέν, ημ μπμίμ κα δίδεζ δοκαηόηδηα νύειζζδξ 
ύρμοξ o δε ιμπθόξ κα ανίζηεηαζ ηάης ηαζ πθεονζηά ηδξ έδναξ. 
Έδνα ηαζ πθάηδ , ηςκ μπμίςκ ηα εζςηενζηά ηεθύθδ κα είκαζ ηαηαζηεοαζιέκα 100 % από  
ηαηάθθδθμ οθζηό , από ακεεηηζηό πθαζηζηό εκζζποιέκμ ιε κεονώζεζξ ζημ εζςηενζηό, ιε 
ακαημιζηέξ ηαιπύθεξ, ζύιθςκα ιε ημοξ ηακόκεξ ηδξ ενβμκμιίαξ, επεκδοιέκα από 
ηεπκμδενια ιαύνμ,  αναδύηαοζημ, ελαζνεηζηήξ ακημπήξ ζημ θςξ ηαζ ζηδκ ηνζαή, αθμύ εα 
ημπμεεηδεεί πνμδβμοιέκςξ ιαθαηή δζμβημύιεκδ, πμθομονεεάκδ ή άθθμ ηαηάθθδθμ οθζηό 
πμο εα ποηεοεεζ ζε εζδζηά ηαθμύπζα βζα ηδ δζαιόνθςζδ ηςκ απαναίηδηςκ ηαιπύθώκ βζα 
ηδκ ενβμκμιζηή επζθάκεζα, ποηκόηδηαξ βζα ηδκ έδνα 30 kg/m3 ηαζ πάπμοξ 50 mm,  εκώ βζα 
ηδκ πθάηδ 25 kg/m3 ηαζ πάπμοξ 40 mm .Δίκαζ επζεοιδηό ημ οθζηό πθήνςζδξ κα πενζέπεζ 
εκζζποηζημύξ ιδπακζζιμύξ βζα ιεβάθδ ακημπή ζηζξ θμνηίζεζξ ηαζ ιεβάθδ δζάνηεζα γςήξ. Η 
έδνα κα έπεζ δοκαηόηδηα νύειζζδξ ζε αάεμξ από 0-60 mm  ηαζ ζηαεενμπμίδζδ ζε 5-7 
εέζεζξ. Η πθάηδ κα δζαεέηεζ ακελάνηδημ ιδπακζζιό νύειζζδξ ημο ύρμοξ ζε 5-6 εέζεζξ ιε 
ζοκμθζηή δζαδνμιή ηαε΄ύρμξ 6-7 cm. 
Βναπίμκεξ ηαηαζηεοαζιέκμζ, από ζςθήκα ορδθήξ ακημπήξ μζ μπμίμζ εα πνμζανιόγμκηαζ 
ζημ ηάης ιένμξ ημο ηαείζιαημξ ηαζ ζηδκ πθάηδ, εκώ ζημ πάκς ιένμξ ημοξ κα αζδώκεηαζ 
ηαθύπηνα από πμθοπνμποθέκζμ ή ηεπκμδενια ζε ιαύνμ πνώια, ή από εενιμπθαζηζηό 
πμθοαιίδζμ ιε δοκάημηδηα νύειζζδξ ηαηά πθάημξ, ηαε΄ύρμξ. Δπζεοιδηή δ δοκαηόηδηα 



 

ελίδα 24 

                                                                                                                                                                                                 

πενζζηνμθήξ ημοξ. ε ηάεε πενίπηςζδ ημ οθζηό εα πνέπεζ κα είκαζ ορδθήξ ακημπήξ, 
αζζεδηζηήξ ηαζ δζάνηεζαξ ζε πνήζδ. 
Όθα ηα ιεηαθθζηά ιένδ κα είκαζ ααιιέκα ή επζκζηεθςιέκα ηαζ κα είκαζ ειθακή ή 
επζηαθοιιέκα ιε πθαζηζηό βζα θόβμοξ πνμζηαζίαξ, άκεζδξ ηαζ αζζεδηζηήξ. Γζα ηα επί 
ιένμοξ ζοζηαηζηά ζημζπεία ημο ηαείζιαημξ (οθζηά οπμαάζεςκ, ζηνώιαημξ, επέκδοζδξ 
ηθπ.) εα ακαθένμκηαζ μζ Σεπκζηέξ Πνμδζαβναθέξ (EN, DIN, BS) ζοιιόνθςζήξ ημοξ ηαζ ηα 
δζαεέζζια ζημζπεία ενβαζηδνζαηώκ δμηζιώκ. Η εθάπζζηδ ακημπή ημο ζοζηήιαημξ κα είκαζ 
5.000 Ν (500 Kg). Δββύδζδ ηαζ οπμζηήνζλδ ζε ακηαθθάηηζηά ημοθάπζζημκ 5 πνόκζα. 

 

ΓΡΑΦΔΗΟ (Α/Α:5) 

Γεκζηή Πενζβναθή:  
 
Γναθείμ ενβαζίαξ ηαηάθθδθμ βζα πμθύςνδ πνήζδ, πνώιαημξ ηανοδζά ακμζπηή βζα ηδκ 
επζθάκεζα ενβαζίαξ ηαζ ακεναηί βζα ηδκ πμδζά ηδξ αάζδξ.  
 
Γζαζηάζεζξ:  
 

Γζαζηάζεζξ επζθάκεζαξ ενβαζίαξ: 1,40 x 0,90 m (+_ 0,05 m) 

Ύρμξ: 0,75 m (+_ 0,05 m) 

 
Καηαζηεοαζηζηά - πμζμηζηά παναηηδνζζηζηά 
 
Η επζθάκεζα ενβαζίαξ κα είκαζ ηαηαζηεοαζιέκδ από ιμνζμζακίδα ηνζώκ ζηνώζεςκ 
αιθίπθεονα ενβμζηαζζαηά ιε ιεθαιίκδ ή ηαπθαιά ζαβνέ – ιαη, ιμκόπνςιδ ή απμιίιδζδ 
ηαπθαιά. Η ποηκόηδηα ηδξ ιμνζμζακίδαξ κα είκαζ ημοθάπζζημκ 620 kg/m3 ηαζ ημ εθάπζζημ 
αάνμξ ηδξ ιεθαιίκδξ 100 gr/m2. Η επεκδοιέκδ ιμνζμζακίδα εα πνέπεζ κα παναηηδνίγεηαζ 
από πμθύ παιδθά πμζμζηά έηθοζδξ θμνιαθδεΰδδξ (ιζηνόηενα από 8 mg / 100gr), όπςξ 
εα αεααζώκεηαζ ιε ζπεηζηό πζζημπμζδηζηό. Σμ πάπμξ ηδξ ιμνζμζακίδαξ εα πνέπεζ κα είκαζ 
18 – 20mm. ηα ειθακή ζόημνα ζοβημθθάηαζ εκ εενιώ νέθζ από PVC, ίδζαξ απόπνςζδξ 
ιε ηδ ιεθαιίκδ, πάπμοξ 3 mm ηαζ ιε ζηνμββοθειέκεξ αηιέξ. Η επζθάκεζα ενβαζίαξ κα 
δζαεέηεζ ιζηνή εονίδα βζα ηδ δζέθεοζδ ηαθςδίςκ. Σμ βναθείμ κα θένεζ ιεηαθθζηό πθάζζζμ 
ζηήζνζλδξ από παθύαδζκμ πνμθίθ μνεμβςκζηήξ δζαημιήξ δζαζηάζεςκ 40π20π2 mm. 

 

ΚΑΡΔΚΛΔ ΔΠΗΚΔΠΣΩΝ (Α/Α:6) 

Γεκζηή Πενζβναθή:  
 
Aκαημιζηό ηάεζζια ηαηάθθδθμ βζα πμθύςνδ πνήζδ.  
 
Γζαζηάζεζξ:  
 
Οθζηό ύρμξ από ημ δάπεδμ: ημοθάπζζημκ 0,80 m 

Οθζηό ύρμξ έδναξ από δάπεδμ: 0,45 m (+_ 0,05 m) 

Γζαζηάζεζξ έδναξ: ημοθάπζζημκ 0.50 * 0.40 m 
Γζαζηάζεζξ πθάηδξ πεν.: ημοθάπζζημκ 0.50 * 0.40 m 
 
Καηαζηεοαζηζηά - πμζμηζηά παναηηδνζζηζηά 
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Ο ζηεθεηόξ ηδξ αάζδξ ημο ηαείζιαημξ κα είκαζ ιεηαθθζηόξ, ααιιέκμξ ή επζκζηεθςιέκμξ. Η 
εθάπζζηδ ακημπή ημο ζοζηήιαημξ κα είκαζ 5.000 Ν (500 Kg). Έδνα ηαζ πθάηδ, ηςκ μπμίςκ 
ηα εζςηενζηά ηεθύθδ κα είκαζ ηαηαζηεοαζιέκα 100 % από  ηαηάθθδθμ οθζηό, από 
ακεεηηζηό πθαζηζηό εκζζποιέκμ ιε κεονώζεζξ ζημ εζςηενζηό, ιε ακαημιζηέξ ηαιπύθεξ, 
ζύιθςκα ιε ημοξ ηακόκεξ ηδξ ενβμκμιίαξ, επεκδοιέκα από ηεπκμδενια ιαύνμ,  
αναδύηαοζημ, ελαζνεηζηήξ ακημπήξ ζημ θςξ ηαζ ζηδκ ηνζαή, αθμύ εα ημπμεεηδεεί 
πνμδβμοιέκςξ ιαθαηή δζμβημύιεκδ, πμθομονεεάκδ ή άθθμ ηαηάθθδθμ οθζηό πμο εα 
ποηεοεεζ ζε εζδζηά ηαθμύπζα βζα ηδ δζαιόνθςζδ ηςκ απαναίηδηςκ ηαιπύθώκ βζα ηδκ 
ενβμκμιζηή επζθάκεζα ποηκόηδηαξ βζα ηδκ έδνα 30 kg/m3 ηαζ πάπμοξ 50 mm  εκώ βζα ηδκ 
πθάηδ 25 kg/m3 ηαζ πάπμοξ 40 mm .Δίκαζ επζεοιδηό ημ οθζηό πθήνςζδξ κα πενζέπεζ 
εκζζποηζημύξ ιδπακζζιμύξ βζα ιεβάθδ ακημπή ζηζξ θμνηίζεζξ ηαζ ιεβάθδ δζάνηεζα γςήξ. 
Βναπίμκεξ ηαηαζηεοαζιέκμζ από ιεηαθθζηό ζςθήκα ορδθήξ ακημπήξ, εα πνμζανιόγμκηαζ 
ζημ ηάης ιένμξ ημο ηαείζιαημξ ηαζ ζηδκ πθάηδ, εκώ ζημ πάκς ιένμξ ημοξ κα αζδώκεηαζ 
ηαθύπηνα από πμθοπνμποθέκζμ ή ηεπκμδενια ζε ιαύνμ πνώια. ε ηάεε πενίπηςζδ ημ 
οθζηό εα πνέπεζ κα είκαζ ορδθήξ ακημπήξ, αζζεδηζηήξ ηαζ δζάνηεζαξ ζε πνήζδ. 
Όθα ηα ιεηαθθζηά ιένδ κα είκαζ ααιιέκα ή επζκζηεθςιέκα ηαζ κα είκαζ ειθακή ή 
επζηαθοιιέκα ιε πθαζηζηό βζα θόβμοξ πνμζηαζίαξ, άκεζδξ ηαζ αζζεδηζηήξ. Γζα ηα επί 
ιένμοξ ζοζηαηζηά ζημζπεία ημο ηαείζιαημξ (οθζηά οπμαάζεςκ, ζηνώιαημξ, επέκδοζδξ 
ηθπ.) εα ακαθένμκηαζ μζ Σεπκζηέξ Πνμδζαβναθέξ (EN, DIN, BS) ζοιιόνθςζήξ ημοξ ηαζ ηα 
δζαεέζζια ζημζπεία ενβαζηδνζαηώκ δμηζιώκ. 
Η εθάπζζηδ ακημπή ημο ζοζηήιαημξ κα είκαζ 5.000 Ν (500 Kg). 

 

 

 

ΣΜΗΜΑ Β: ΕΠΙΠΛΑ ΕΣΙΑΣΟΡΙΩΝ 

ΚΑΡΔΚΛΔ ΠΛΑΣΗΚΔ (Α/Α:1) 
 

 Καρέθια κε κπράηζα ζε κοληέρλο ζτεδηαζκό θαη κεγάιε αληοτή ζε θαθέ απότρφζε. 

Διαζηάζειρ: 60x60x82 εθ. 
Υνώια textilene ακεναηί ή ηαθέ 
 
 

 

 

ΣΡΑΠΔΕΗΑ ΔΞΩΣΔΡΗΚΟΤ ΥΩΡΟΤ(Α/Α:2) 

 
Τραπέδη κε ζθειεηό από ποισπροπσιέληο ηύποσ wicker, βάζε από αιοσκίληο θαη επηθάλεηα από βερζαιίηε ζε γθρη 

ζθούρο τρώκα. 

 Σθειεηός θαηαζθεσαζκέλος από ποισπροπσιέληο ηύποσ wicker, συειής αληοτής πιαζηηθό 

 Πόδη ηραπεδηού από αιοσκίληο 
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 Επηθάλεηα ηραπεδηού από βερζαιίηε  

 Aλζεθηηθή επηθάλεηα ζηης συειές ζερκοθραζίες, ζηης γραηζοσληές θαη ζηο θάυηκο από ηζηγάρο 

 Υλικό:   Ποισπροπσιέληο/Αιοσκίληο/Βερζαιίηες 

 Χπώμα: Αλζραθί ή θαθέ 

 Διάμεηπορ:  70cm 

 Διάζηαζη βάζηρ: 45cm 

 Ύτορ: 74cm 

 

ΚΑΘΗΜΑΣΑ ΣΤΠΟΤ ΜΠΑΡ- ΚΟΤΕΗΝΑ ΜΔ ΜΠΑΡ (Α/Α:3) 
Γεκζηή Πενζβναθή:  
 
Κάεζζια ηύπμο ιπάν-ημογίκαξ ιε πθάηδ, πενζζηνεθόιεκμ ζε άλμκα, ιε ιεηααθδηό ύρμξ 
έδναξ (ακορμύιεκμ). 
 
Γζαζηάζεζξ:  
 
οκμθζηά (πθάημξ-αάεμξ-ύρμξ 43,5*48*95 -116 cm (βεκζηή απόηθζζδ +_0,05 m). 
Γζαζηάζεζξ έδναξ 65π80cm.  
 
Καηαζηεοαζηζηά-πμζμηζηά παναηηδνζζηζηά: 
 
ηαιπό εζςηενζημύ πώνμο ιε δενιαηίκδ PU ζε ζπέδζμ ηαπζημκέ ζηδ πθάηδ. ηδκ 
οπμδμπή ημο ηαείζιαημξ κα πνμζανιόγεηαζ ιε ζύζθζλδ ημθώκα ζηήνζλδξ πνςιίμο ιε 
οπμπόδζμ ιεηαθθζηή ιε αοημθενόιεκμ αιμνηζζέν, ημ μπμίμ κα δίδεζ δοκαηόηδηα νύειζζδξ 
ύρμοξ o δε ιμπθόξ κα ανίζηεηαζ ηάης ηαζ πθεονζηά ηδξ έδναξ. Η έδνα ηαζ δ πθάηδ, κα 
είκαζ ηαηαζηεοαζιέκα 100 % από  ηαηάθθδθμ οθζηό , εκζζποιέκμ ιε κεονώζεζξ ζημ 
εζςηενζηό, ιε ακαημιζηέξ ηαιπύθεξ, ζύιθςκα ιε ημοξ ηακόκεξ ηδξ ενβμκμιίαξ, 
επεκδοιέκα από ηεπκμδενια ιαύνμ,  αναδύηαοζημ, ελαζνεηζηήξ ακημπήξ ζημ θςξ ηαζ ζηδκ 
ηνζαή, αθμύ εα ημπμεεηδεεί πνμδβμοιέκςξ ιαθαηή δζμβημύιεκδ, πμθομονεεάκδ ή άθθμ 
ηαηάθθδθμ οθζηό πμο εα ποηεοεεζ ζε εζδζηά ηαθμύπζα βζα ηδ δζαιόνθςζδ ηςκ απαναίηδηςκ 
ηαιποθώκ βζα ηδκ ενβμκμιζηή επζθάκεζα πνώιαημξ ιαύνμ. 

 
 

ΣΡΑΠΔΕΗΑ ΠΣΤΟΜΔΝΑ ΤΝΔΓΡΗΟΤ (Α/Α:4) 
 

*Μμκμηόιιαηδ ζηνόββοθδ επζθάκεζα 4,5 εη. ηαηαζηεοαζιέκδ από πμθοαζεοθέκζμ ορδθήξ 
ποηκόηδηαξ (HDPE), έκα ακαηοηθώζζιμ οθζηό, εζδζηό βζα ελςηενζημύξ πώνμοξ ιε ιεβάθδ 
ακεεηηζηόηδηα ζηδκ ηαηαπόκδζδ από ημκ ήθζμ ηαζ ηδ ανμπή. Πνμζθένεηαζ ζε οπόθεοημ 

πνώια. 
 

*ηήνζλδ ζε εκζζποιέκμ ιεηαθθζηό ζηεθεηό δθεηηνμζηαηζηήξ ααθήξ πμο ηαηαθήβεζ ζε  έκα 
πηοζζόιεκμ ζύζηδια πμδζώκ, ζε βηνζ  πνώια.  Έπεζ ιεβάθδ ακημπή ζε πηοπήιαηα ηαζ 
ελαζνεηζηή ζηαεενόηδηα. Όηακ δεκ πνδζζιμπμζείηαζ ηα πόδζα «ιαγεύμοκ» ηάης από ηδκ 

επζθάκεζα, ελμζημκμιώκηαξ πώνμ βζα ηδκ εύημθδ απμεήηεοζδ ηαζ ιεηαθμνά ημο. 
 

*Οζ απμθήλεζξ ηςκ πμδζώκ δζαεέημοκ πνμζηαηεοηζηά πθαζηζηά ηαθύιιαηα βζα ηδκ 
πνμζηαζία ημο παηώιαημξ από ακεπζεύιδηεξ θεμνέξ. 

 
*Υςνδηζηόηδηα 10 ηαεζζιάηςκ πενζιεηνζηά. 

 
 

Γιάσταση προϊόντος: 
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Γζάιεηνμξ:         Φ182 
Ύρμξ:                 74εη. 

 
ΚΑΡΔΚΛΔ ΠΣΤΟΜΔΝΔ ΤΝΔΓΡΗΟΤ (Α/Α:5) 

 

Πηοζζόιεκδ ηανέηθα COSMOS ιε πθάηδ ηαζ ηάεζζια HDPE 

1.  Πηοζζόιεκδ ηανέηθα ιε ακαημιζηή πθάηδ ηαζ ηάεζζια HDPE (ορδθήξ ποηκόηδηαξ 
πμθοαζεοθέκζμ) ηαζ ζζδενέκζμ ζηεθεηό ιε δθεηηνμζηαηζηή ααθή πμύδναξ. 
2. Τρδθήξ ακημπήξ πμο παναηηδνίγεηαζ ςξ ιζα από ηζξ ακεεηηζηόηενεξ ηανέηθεξ ηδξ 
αβμνάξ. 
3. Πζζημπμζδηζηό πμζόηδηαξ ISO 9001:2015 ηδξ ηαηαζηεοάζηνζαξ εηαζνείαξ. 
4. Υνώιαημξ ακμζπηό βηνί 
5. Γζαζηάζεζξ : Πθάημξ ηαείζιαημξ 40cm, Μήημξ ηαείζιαημξ 40cm, Ύρμξ ηαείζιαημξ 
45cm, οκμθζηό ύρμξ 85,5cm, Πάπμξ ζηεθεημύ Ø25 x 1,00mm 
6. Βάνμξ : 4,50kg 

 

   

 

ΣΜΗΜΑ Γ: ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΕΡΜΑΡΙΩΝ 

 

Γεκζηή Πενζβναθή:  
 
Καηαζηεοή 3 ενιανίςκ ιε πθάηδ ηαζ 5 ηζκδηέξ ναθζένεξ ακά ηειάπζμ ζε PX STORE. 
 
Γζαζηάζεζξ:  
 
οκμθζηά (ύρμξ-ιήημξ-αάεμξ) ιε βεκζηή απόηθζζδ +_0,20 m 
α. 220Υ554Υ50 cm 
α. 220Υ170Υ50 cm 
β. 220Υ33Υ50 cm 
 
Καηαζηεοαζηζηά-πμζμηζηά παναηηδνζζηζηά: 
 
Καηαζηεοή 3 ενιανίςκ-ναθζένεξ ιε πθάηδ, ιε 5 ηζκδηά νάθζα από ιεθαιίκδ πάπμοξ 2,5cm 
ιε επζηάθορδ PVC ζηζξ άηνεξ, πνώιαημξ Βέββε. Σα νάθζα εα έπμοκ ζημ ιπνμζηζκό ιένμξ 
ημοξ πδπάηζ ααιιέκμ ιαζίθ ζε ύρμξ 3-4 cm πνμξ απμθοβή πηώζδξ ακηζηεζιέκςκ. Η 
πθάηδ ηςκ ενιανίςκ εα είκαζ 6mm πάπμοξ ζδίμο πνώιαημξ. Δπίζδξ εα πναβιαημπμζδεεί 
επέκδοζδ-ηάθορδ ιε ιεθαιίκδ ζε 2 ημθώκεξ ακάιεζα ζηα ενιάνζα. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ IV – Τπόδειγμα Τπεφκυνθσ Διλωςθσ 

ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΤΠΔΤΘΤΝΗ 

ΓΗΛΩΗ Ν. 1599/1986 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι 

ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΩΖ 

 (άρθρο 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 Όκμια:  Δπώκοιμ:  

Όκμια ηαζ Δπώκοιμ Παηένα:   

Όκμια ηαζ Δπώκοιμ Μδηέναξ:  

Ηιενμιδκία βέκκδζδξ
(2)

:   

Σόπμξ Γέκκδζδξ:  

Ανζειόξ Γεθηίμο Σαοηόηδηαξ:  Σδθ:  

Σόπμξ Καημζηίαξ:  Οδόξ:  Ανζε:  ΣΚ:  

Αν. Σδθεμιμζμηύπμο (Fax):  

Γ/κζδ Ηθεηην. 
Σαποδνμιείμο 

(Δmail):  

Με αημιζηή ιμο εοεύκδ ηαζ βκςνίγμκηαξ ηζξ ηονώζεζξ 
(3)

, πμο πνμαθέπμκηαζ από ηζξ δζαηάλεζξ ηδξ 
παν. 6 ημο άνενμο 22 ημο Ν. 1599/1986, δδθώκς όηζ: 

 1. Η πανμύζα πνμζθμνά οπμαάθθεηαζ βζα ηδ ζοιιεημπή ηδξ εηαζνείαξ 
…………………….. ζημ δζαβςκζζιό πνμιήεεζαξ επίπθςκ πμο δζελάβεζ ημ ΠΒΚ/Γ΄ΚΟΤ/ΓΠ 
ζύιθςκα ιε ηδκ οπ’ ανζει.24/2019 δζαηήνολδ. 

 2. Η πνμζθμνά ζοκηάπεδηε ζύιθςκα ιε ημοξ όνμοξ ηδξ δζαηήνολδξ οπ’ 
ανζει.20/2019 ημο ΠΒΚ/Γ΄ΚΟΤ/ΓΠ, ηδξ μπμίαξ έθααα βκώζδ ηαζ απμδέπμιαζ ακεπζθύθαηηα 
όθμοξ ημοξ όνμοξ ηδξ. 

 3. Γεκ έπεζ απμηθεζζηεί δ ζοιιεημπή ιμο από δζαβςκζζιμύξ ιε αιεηάηθδηδ απόθαζδ 
ημο Τπμονβμύ Ακάπηολδξ ηαζ Ακηαβςκζζηζηόηδηαξ. 
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 4. Μέπνζ ημ πνόκμ οπμαμθήξ ηδξ πνμζθμνάξ, δ επζπείνδζή ιμο οπήνλε ζοκεπήξ ςξ 
πνμξ ηδκ εηπθήνςζδ ηςκ ζοιααηζηώκ ή άθθςκ κόιζιςκ οπμπνεώζεώκ ηδξ έκακηζ θμνέςκ ημο 
δδιόζζμο ημιέα. 

 5. Παναζημύιαζ από ηάεε δζηαίςια απμγδιίςζήξ ιμο, βζα ηδκ μπμζαδήπμηε απόθαζδ 
ηδξ Ακαεέημοζαξ Ανπήξ (ΠΒΚ) βζα ακααμθή ή αηύνςζδ ημο δζαβςκζζιμύ, ή ηδξ οπακαπώνδζδξ 
ημο. 

 6. Γε εα πνδζζιμπμζήζς (άιεζα ή έιιεζα) ακηζπνμζώπμοξ ιόκζιμοξ ζηδκ εθεδνεία 
Αλζςιαηζημύξ ή ιόκζιμοξ απμζηνάημοξ Αλζςιαηζημύξ βζα ημοξ μπμίμοξ δεκ έπεζ πανέθεεζ 
πεκηαεηία από ηδκ απμζηναηεία ημοξ, αάζεζ ημο άνενμο 66 ημο ΝΓ 1400/73. 

 

 

          Xακζά, ..............….2019 

           Ο δδθώκ 

  

                 (οπμβναθή) 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ V – Τπόδειγμα Εγγυθτικισ Επιςτολισ  

 

ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ 

ΕΓΓΤΘΣΙΚΘ ΕΠΙΣΟΛΘ ΚΑΛΘ ΕΚΣΕΛΕΘ  

ΣΘ ΤΜΒΑΘ 

 

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 επίπλων για ανάγκεσ του 
ΠΒΚ, (αρ.διακ/ξθσ 24/2019) 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 VI – χζδιο φμβαςθσ  

ΧΕΔΙΟ ΤΜΒΑΘ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ………/2019 

Για τθν προμικεια επίπλων για ανάγκεσ του ΠΒΚ 

 

ιμερα, θμζρα …………. μθνόσ ……………….. 2019 και ϊρα 10:00, ςτισ εγκαταςτάςεισ του ΠΕΔΙΟΤ ΒΟΛΘ 
ΚΡΘΣΘ ςτον Παηινό Ακρωτθρίου Χανίων, οι παρακάτω ςυμβαλλόμενοι:  

 1.  Σο ΠΕΔΙΟ ΒΟΛΘ ΚΡΘΣΘ δια του νόμιμου εκπροςϊπου του, ……………………………………………… 

 2.  H εταιρεία ………………………………………………….  διά του νομίμου εκπροςϊπου 
.………………………….(ςτοιχεία εκπροςϊπου), 

ςυμφϊνθςαν και αποδζχτθκαν αμοιβαία τα παρακάτω: 

ΑΡΘΡΟ  1 

Γενικά-Αντικείμενο φμβαςθσ-Π/Τ φμβαςθσ-υμβατικό Κόςτοσ 

 1. Θ παροφςα φμβαςθ υπογράφεται ςε εκτζλεςθ τθσ 600.1/…../……………./……../…… …….. 
19/ΠΒΚ/ΔϋΚΟΤ/ΔΠ απόφαςθσ του Δκτθ του ΠΕΔΙΟΤ ΒΟΛΘ ΚΡΘΣΘ, ανάμεςα ςτθ ………………………….,ΑΦΜ 
…………………… που κα καλείται ςτο εξισ «Προμθκευτισ», και ςτο Πεδίο Βολισ Κριτθσ, ςτο εξισ  «ΠΒΚ»  και 
αντικείμενό τθσ  αποτελεί θ προμικεια επίπλων για ανάγκεσ του ΠΒΚ, ςτο εξισ «ςυμβατικό υλικό», από 
τον Προμθκευτι, για τισ ανάγκεσ του ΠΒΚ, ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ Διακιρυξθσ 24/2019. 

 
 2. Ο προχπολογιςμόσ τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των ……………………………. ευρϊ 
(……………,00 €), χωρίσ Φ.Π.Α. 
 
 3. Αναπροςαρμογι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ δεν επιτρζπεται. 
 

ΑΡΘΡΟ  2 
Χρόνοσ Παράδοςθσ 

  Θ μεταφορά και παράδοςθ των υλικϊν κα γίνει εφάπαξ με μζριμνα και ζξοδα του 
προμθκευτι εντόσ ενόσ (1) μθνόσ από τθν υπογραφι τθσ παροφςθσ. 

 ΑΡΘΡΟ  3 
Παραλαβι υλικϊν 

 
        1. H παραλαβι των υλικϊν γίνεται από επιτροπι που ορίηεται από το ΠΒΚ, ςφμφωνα με τθν παρ. 11 
εδ. β του άρκρου 221 του Ν.4412/16 και ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 208 του ωσ άνω νόμου. 
Κατά τθν διαδικαςία παραλαβισ των υλικϊν διενεργείται ποςοτικόσ και ποιοτικόσ ζλεγχοσ και εφόςον το 
επικυμεί μπορεί να παραςτεί και ο ανάδοχοσ.  

Σο κόςτοσ τθσ διενζργειασ των ελζγχων βαρφνει τον ανάδοχο. 

Θ επιτροπι παραλαβισ, μετά τουσ προβλεπόμενουσ ελζγχουσ υπογράφει όπιςκεν των τιμολογίων για τθν 
ορκι ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι των υλικϊν. 

Τλικά που απορρίφκθκαν, με βάςθ τουσ ελζγχουσ που πραγματοποίθςε θ πρωτοβάκμια επιτροπι 
παραλαβισ, μποροφν να παραπζμπονται για επανεξζταςθ ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ 
φςτερα από αίτθμα του αναδόχου ι αυτεπάγγελτα ςφμφωνα με τθν παρ. 5 του άρκρου 208 του 
ν.4412/16. Σα ζξοδα βαρφνουν ςε κάκε περίπτωςθ τον ανάδοχο. 

Επίςθσ, εάν ο τελευταίοσ διαφωνεί με τα αποτελζςματα των ελζγχων που  διενεργικθκαν από 
πρωτοβάκμιεσ ι δευτεροβάκμιεσ επιτροπζσ παραλαβισ μπορεί να ηθτιςει εγγράφωσ εξζταςθ κατϋεφεςθ 
των οικείων αντιδειγμάτων, μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν από τθν γνωςτοποίθςθ 
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ςε αυτόν των αποτελεςμάτων τθσ αρχικισ εξζταςθσ,  με τον τρόπο  που περιγράφεται ςτθν παρ. 8 του 
άρκρου 208 του Ν.4412/16. 

Σο αποτζλεςμα  τθσ κατϋζφεςθ εξζταςθσ είναι υποχρεωτικό και τελεςίδικο και για τα δφο μζρθ. 

Ο ανάδοχοσ δεν μπορεί να ηθτιςει παραπομπι ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ μετά τα 
αποτελζςματα τθσ κατϋζφεςθ εξζταςθσ. 

2. Θ παραλαβι των υλικϊν και θ ζκδοςθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων παραλαβισ 
πραγματοποιείται μζςα ςτουσ κατωτζρω κακοριηόμενουσ χρόνουσ εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά τθν 
παράδοςθ των υλικϊν ςτο ΠΒΚ. 

Αν θ παραλαβι των ςυμβατικϊν υλικϊν και θ ςφνταξθ του ςχετικοφ πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιθκεί 
από τθν επιτροπι παραλαβισ μζςα ςτον οριηόμενο από τθ ςφμβαςθ χρόνο, κεωρείται ότι θ παραλαβι 
ςυντελζςκθκε αυτοδίκαια, με κάκε επιφφλαξθ των δικαιωμάτων του Δθμοςίου και εκδίδεται προσ τοφτο 
ςχετικι απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, με βάςθ μόνο το κεωρθμζνο από τθν υπθρεςία 
που παραλαμβάνει τα αγακά αποδεικτικό προςκόμιςθσ τοφτων, ςφμφωνα δε με τθν απόφαςθ αυτι 
πραγματοποιείται εγγραφισ τουσ ςτα βιβλία τθσ Διαχείριςθσ Τλικοφ του ΠΒΚ, προκειμζνου να 
πραγματοποιθκεί θ πλθρωμι του αναδόχου. 

Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του αναδόχου, 
πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθν ςφμβαςθ ζλεγχοι από επιτροπι που ςυγκροτείται με 
απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, ςτθν οποία δεν μπορεί να ςυμμετζχουν ο πρόεδροσ και 
τα μζλθ τθσ επιτροπισ που δεν πραγματοποίθςε τθν παραλαβι ςτον προβλεπόμενο από τθν ςφμβαςθ 
χρόνο. Θ παραπάνω επιτροπι παραλαβισ προβαίνει ςε όλεσ τισ διαδικαςίεσ παραλαβισ που 
προβλζπονται από τθν ωσ άνω παράγραφο 1 και το άρκρο 208 του ν. 4412/2016 και ςυντάςςει τα ςχετικά 
πρωτόκολλα. Θ εγγυθτικι καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζφεται πριν από τθν ολοκλιρωςθ όλων των 
προβλεπομζνων από τθ ςφμβαςθ ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων. 

            3.   Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ των υλικϊν μπορεί να παρατείνεται υπό τισ ακόλουκεσ 
ςωρευτικζσ προχποκζςεισ: 

α) ζχει εκδοκεί αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ μετά από γνωμοδότθςθ αρμοδίου ςυλλογικοφ οργάνου φςτερα από ςχετικό αίτθμα 
του προμθκευτι το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, 

β) το χρονικό διάςτθμα τθσ παράταςθσ είναι ίςο ι μικρότερο από τον αρχικό ςυμβατικό 
χρόνο παράδοςθσ. 

            4.   τθν περίπτωςθ παράταςθσ του ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, ο χρόνοσ παράταςθσ δεν 
ςυνυπολογίηεται ςτο ςυμβατικό χρόνο παράδοςθσ. 

             5.   τθν περίπτωςθ παράταςθσ του ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ ςυνεπεία λόγων ανωτζρασ 
βίασ ι άλλων ιδιαιτζρωσ ςοβαρϊν λόγων που κακιςτοφν αντικειμενικϊσ αδφνατθ τθν εμπρόκεςμθ 
παράδοςθ των ςυμβατικϊν ειδϊν, δεν επιβάλλονται κυρϊςεισ. ε κάκε άλλθ περίπτωςθ παράταςθσ του 
ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, επιβάλλονται οι κυρϊςεισ που προβλζπονται ςτο άρκρο 4. 

ΑΡΘΡΟ  4 
Κυρϊςεισ για εκπρόκεςμθ παράδοςθ 

 
 1. Αν το υλικό φορτωκεί- παραδοκεί ι αντικαταςτακεί μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου και 
μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, ςφμφωνα με το άρκρο 206 του ν.4412/2016, 
επιβάλλεται πρόςτιμο 5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ποςότθτασ που παραδόκθκε εκπρόκεςμα. 

2. Σο παραπάνω πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ των εκπρόκεςμα παραδοκζντων 
υλικϊν, χωρίσ ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόκθκαν εκπρόκεςμα επθρεάηουν τθ χρθςιμοποίθςθ των 
υλικϊν που παραδόκθκαν εμπρόκεςμα, το πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ςυνολικισ 
ποςότθτασ αυτϊν. 
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3. Κατά τον υπολογιςμό του χρονικοφ διαςτιματοσ τθσ κακυςτζρθςθσ για φόρτωςθ- παράδοςθ ι 

αντικατάςταςθ των υλικϊν, με απόφαςθ του Δκτι ΠΒΚ, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, 
δεν λαμβάνεται υπόψθ ο χρόνοσ που παριλκε πζραν του εφλογου, κατά τα διάφορα ςτάδια των 
διαδικαςιϊν, για το οποίο δεν ευκφνεται ο προμθκευτισ και παρατείνεται, αντίςτοιχα, ο χρόνοσ 
φόρτωςθσ - παράδοςθσ. 

4. Θ είςπραξθ του προςτίμου γίνεται με παρακράτθςθ από το ποςό πλθρωμισ του προμθκευτι ι, 
ςε περίπτωςθ ανεπάρκειασ ι ζλλειψθσ αυτοφ, με ιςόποςθ κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ και 
προκαταβολισ αντίςτοιχα, εφόςον ο προμθκευτισ δεν κατακζςει το απαιτοφμενο ποςό. 

ΑΡΘΡΟ  5 
Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν – αντικατάςταςθ 

 
 1. ε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρθσ ι μζρουσ τθσ ςυμβατικισ ποςότθτασ των 
υλικϊν, με απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, 
μπορεί να εγκρίνεται αντικατάςταςι τθσ με άλλθ, που να είναι ςφμφωνθ με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, 
μζςα ςε τακτι προκεςμία που ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι. 

Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, θ προκεςμία που ορίηεται για τθν 
αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 1/2 του ςυνολικοφ ςυμβατικοφ χρόνου, ο δε 
προμθκευτισ κεωρείται ωσ εκπρόκεςμοσ και υπόκειται ςε κυρϊςεισ λόγω εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ. 

Αν ο προμθκευτισ δεν αντικαταςτιςει τα υλικά που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν προκεςμία που του 
τάχκθκε και εφόςον ζχει λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και υπόκειται ςτισ 
προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ. 

2. Θ επιςτροφι των υλικϊν που απορρίφκθκαν γίνεται μετά τθν προςκόμιςθ ίςθσ ποςότθτασ με 
τθν απορριφκείςα και αφοφ αυτι παραλθφκεί οριςτικά. τθν περίπτωςθ αυτι ο προμθκευτισ 
υποχρεοφται να παραλάβει τθν ποςότθτα που απορρίφκθκε και αντικαταςτάκθκε μζςα ςε είκοςι (20) 
θμζρεσ από τθν θμερομθνία τθσ οριςτικισ παραλαβισ τθσ νζασ ποςότθτασ. Θ προκεςμία αυτι μπορεί να 
παρατακεί φςτερα από αίτθμα του προμθκευτι, που υποβάλλεται απαραίτθτα πζντε (5) τουλάχιςτον 
θμζρεσ πριν από τθν εκπνοι τθσ, με απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου με τθν οποία και 
επιβάλλεται πρόςτιμο ςε ποςοςτό 2,5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ςυγκεκριμζνθσ ποςότθτασ. Αν 
παρζλκει θ προκεςμία αυτι και θ παράταςθ που χορθγικθκε και ο προμθκευτισ δεν παρζλαβε τθν 
απορριφκείςα ποςότθτα, ο φορζασ μπορεί να προβεί ςτθν καταςτροφι ι εκποίθςθ τθσ ποςότθτασ αυτισ, 
κατά τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ. 

3. Με απόφαςθ του Δκτι ΠΒΚ, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, μπορεί να 
εγκρικεί θ επιςτροφι ςτον προμθκευτι των υλικϊν που απορρίφκθκαν πριν από τθν αντικατάςταςι τουσ, 
με τθν προχπόκεςθ ο προμθκευτισ να κατακζςει χρθματικι εγγφθςθ που να καλφπτει τθν καταβλθκείςα 
αξία τθσ ποςότθτασ που απορρίφκθκε. 

ΑΡΘΡΟ  6 
Κιρυξθ προμθκευτι εκπτϊτου  

 
1. Ο ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθν ανάκεςθ που ζγινε ςτο όνομα του και 

από κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτιν, με απόφαςθ του Δκτι του ΠΒΚ, φςτερα από γνωμοδότθςθ 
του αρμόδιου οργάνου: 

α) ςτθν περίπτωςθ τθσ παραγράφου 5 του άρκρου 105 του ν.4412/2016. 

β) αν δεν εκπλθρϊςει τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ ι δεν ςυμμορφωκεί με τισ γραπτζσ εντολζσ τθσ 
υπθρεςίασ, που είναι ςφμφωνεσ με τθν ςφμβαςθ ι τισ κείμενεσ διατάξεισ. τθν περίπτωςθ αυτι του 
κοινοποιείται ειδικι όχλθςθ, θ οποία περιλαμβάνει ςυγκεκριμζνθ περιγραφι των ενεργειϊν ςτισ οποίεσ 
οφείλει να προβεί αυτόσ και εντόσ δεκαπζντε (15) θμερϊν οφείλει να ςυμμορφωκεί. Αν παρζλκει χωρίσ να 
ςυμμορφωκεί, θ προκεςμία που τεκεί με τθν ειδικι όχλθςθ, κθρφςςεται αιτιολογθμζνα ζκπτωτοσ μζςα ςε 
τριάντα (30) θμζρεσ από τθν άπρακτθ πάροδο τθσ ωσ άνω προκεςμίασ ςυμμόρφωςθσ.  
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τον ανάδοχο που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, επιβάλλεται, μετά από κλιςθ του για παροχι 
εξθγιςεων ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ και 
 
γ) αν υπερζβθ υπαίτια τθ ςυνολικι προκεςμία εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, λαμβανομζνων υπόψθ των 
παρατάςεων. 

2. Ο Προμθκευτισ δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν κατακφρωςθ ι ανάκεςθ ι τθν ςφμβαςθ 
όταν: 

α) Θ ςφμβαςθ δεν υπογράφθκε ι οι υπθρεςίεσ δεν παραδόκθκαν ι αντικαταςτάκθκαν με ευκφνθ του 
φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ. 

β) υντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ. 

3. τον οικονομικό φορζα που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν κατακφρωςθ, ανάκεςθ ι ςφμβαςθ, 
επιβάλλονται, με απόφαςθ του Δκτι του ΠΒΚ, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, το οποίο 
υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προσ παροχι εξθγιςεων ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ 
εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

Επιπλζον μπορεί να επιβλθκεί προςωρινόσ αποκλειςμόσ του αναδόχου από το ςφνολο των ςυμβάςεων 
προμθκειϊν ι υπθρεςιϊν των φορζων που εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογισ του παρόντοσ νόμου κατά τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 74 του ν.4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ  7 
Εγγυοδοςία - Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ 

 1.   Ο Προμθκευτισ: 

  α. Παρζχει εγγφθςθ για τα ςυμβατικά υλικά  για ζνα (1) ζτοσ μετά τθν οριςτικι παραλαβι 
τουσ από το ΠΒΚ κακϊσ και τισ εγγυιςεισ όπωσ περιγράφονται ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ. 

  β. Για τθν καλι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο Προμθκευτισ κατζκεςε ςτο ΠΒΚ/ΔϋΚΟΤ/ΔΠ 
εγγυθτικι επιςτολι τθσ Σράπεηασ ……… με αρικμό ……….., ………………………………………. ευρϊ (…………… €). 

 2. Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ κα επιςτραφεί ςτον Προμθκευτι, μετά τθν 
οριςτικι εκκακάριςθ όλων των απαιτιςεων από τουσ δφο ςυμβαλλόμενουσ. 

 

ΑΡΘΡΟ  8 
Σρόποσ πλθρωμισ – Απαιτοφμενα δικαιολογθτικά 

για πλθρωμι προμθκευτι 
 

 1. Θ πλθρωμι του Προμθκευτι κα γίνει ςε ΕΤΡΩ, από το Σμιμα Ειςπράξεων Πλθρωμϊν τθσ 
Δχςθσ Χρθματικοφ Δϋ ΚΟΤ του ΠΒΚ, εντόσ 20 θμερϊν από τθν ζκδοςθ τιμολογίου και τθν υποβολι του 
πρωτοκόλλου παραλαβισ των υλικϊν που ζχουν ηθτθκεί από τθν Τπθρεςία από τθν αντίςτοιχθ Επιτροπι 
του ΠΒΚ, με τθν προςκόμιςθ των παρακάτω δικαιολογθτικϊν: 

 
 α.   Σιμολόγιο προμικειασ υλικϊν εισ τριπλοφν. 
 
 β. Πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ από τθν επιτροπι παραλαβισ των υλικϊν (Εκδίδεται από 
το ΠΒΚ). 
 
 γ.    Πιςτοποιθτικό φορολογικισ ενθμερότθτασ (για είςπραξθ χρθμάτων από φορείσ τθσ Κεντρικισ 
Κυβζρνθςθσ). 
 
 δ.   Βεβαίωςθ αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ του ΙΚΑ (για είςπραξθ εκκακαριςμζνων απαιτιςεων 
από το Δθμόςιο) 
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 ε.  Νόμιμο παραςτατικό ςτο οποίο να αναγράφονται θ επωνυμία του Προμθκευτι και το IBAN 
ςτο οποίο κα γίνει θ κατάκεςθ του χρθματικοφ ποςοφ του ςυμβατικοφ κόςτουσ.  
 
 ςτ.  Γραμμάτιο χρζωςθσ υλικοφ από τθ Γενικι Διαχείριςθ του ΠΒΚ (Εκδίδεται από το ΠΒΚ). 
 
 η. VOUCHER (Εκδίδεται από το ΠΒΚ). 
 
 θ. Όλεσ τισ εγγυιςεισ όπωσ περιγράφονται ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ διακιρυξθσ 
(Παράρτθμα ΙΙΙ διακιρυξθσ). 
 
 2. Σα τιμολόγια απαλλάςςονται από ΦΠΑ, ςφμφωνα με τθν υπ’ αρικμ. Π. 4056/3029/17-6-87 
Απόφαςθ του Τπουργείου Οικονομικϊν/Τπθρεςία ΦΠΑ και  επιβαρφνονται μόνο με Φ.Ε. 4% για τθν 
προμικεια υλικϊν. 

ΑΡΘΡΟ  9 
Ανωτζρα βία 

 
 11..  Σα  ςυμβαλλόμενα  μζρθ  δεν  ευκφνονται  για  τθ  μθ  εκπλιρωςθ  των ςυμβατικϊν τουσ 
υποχρεϊςεων, ςτο μζτρο που θ αδυναμία εκπλιρωςθσ οφείλεται ςε περιςτατικά ανωτζρασ βίασ. 
 
 2. Ο Προμθκευτισ, επικαλοφμενοσ υπαγωγι τθσ αδυναμίασ εκπλιρωςθσ υποχρεϊςεϊν του ςε 
γεγονόσ που εμπίπτει ςτθν ζννοια τθσ ανωτζρασ βίασ,  οφείλει να γνωςτοποιιςει, επικαλεςκεί και 
τεκμθριϊςει προσ το ΠΒΚ τουσ ςχετικοφσ λόγουσ και περιςτατικά εντόσ αποςβεςτικισ προκεςμίασ είκοςι 
(20) θμερϊν από τότε που ςυνζβθςαν, προςκομίηοντασ τα απαραίτθτα αποδεικτικά ςτοιχεία. Σο ΠΒΚ 
υποχρεοφται να απαντιςει εντόσ είκοςι (20) περαιτζρω θμερϊν ςτο  ςχετικό  αίτθμα του Προμθκευτι,  
διαφορετικά,  με τθν πάροδο άπρακτθσ τθσ προκεςμίασ, τεκμαίρεται αποδοχι του αιτιματοσ. 
 

AΡΘΡΟ 10 
Σροποποίθςθ φμβαςθσ 

Θ φμβαςθ δφναται να τροποποιθκεί ςφμφωνα με το άρκρο 132 του ν.4412/16, με τθ ςφμφωνθ γνϊμθ 
του Αναδόχου. 
 

AΡΘΡΟ 11 
Εκχϊρθςθ φμβαςθσ 

                Απαγορεφεται ρθτά ςτον Προμθκευτι να εκχωριςει τθ ςφμβαςθ ι μζροσ αυτισ ι οποιοδιποτε 
από τα δικαιϊματά τθσ και τισ υποχρεϊςεισ τθσ που απορρζουν εξ’ αυτισ περιλαμβανομζνθσ τθσ 
πιςτϊςεωσ για τα χριματα οφειλόμενα ςε αυτιν ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ, ςε οποιοδιποτε τρίτο 
χωρίσ τθν προθγοφμενθ ζγγραφθ ζγκριςθ του ΠΒΚ.  

AΡΘΡΟ 12 
     Εφαρμοςτζο δίκαιο – Επίλυςθ διαφορϊν 
 
 1. Για ζνςταςθ κατά πράξθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ προκεςμία άςκθςθσ τθσ είναι πζντε (5) 
θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο. 

             2. Θ ζνςταςθ υποβάλλεται ενϊπιον τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία αποφαςίηει, ςφμφωνα με τα 
οριηόμενα και ςτο άρκρο 221 του ν. 4412/16, εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν, μετά τθν άπρακτθ 
πάροδο τθσ οποίασ τεκμαίρεται θ απόρριψθ τθσ ζνςταςθσ.  

            3. Όποιοσ ζχει ζννομο ςυμφζρον, μπορεί να ηθτιςει τθν αναςτολι εκτζλεςθσ και τθν ακφρωςθ τθσ 
πράξθσ ι τθσ παράλειψθσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ που εκδίδεται ι ςυντελείται επί τθσ ζνςταςθσ τθσ 
παραγράφου 1, ενϊπιον του Διοικθτικοφ Εφετείου Χανίων, κατά τα οριηόμενα ςτο π.δ. 18/1989 (Αϋ8). 
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            4. Θ άςκθςθ τθσ ζνςταςθσ τθσ παραγράφου 1 αποτελεί προχπόκεςθ για τθν άςκθςθ των ενδίκων 
βοθκθμάτων τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. Πζραν από τθν ενδικοφανι αυτι προςφυγι δε χωρεί καμία άλλθ 
τυχόν προβλεπόμενθ από γενικι διάταξθ ενδικοφανισ προςφυγι ι ειδικι προςφυγι μονιμότθτασ. 

           5. Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ ζνςταςθσ απαιτείται με τθν κατάκεςθ τθσ ζνςταςθσ, θ καταβολι 
παραβόλου υπζρ του Δθμοςίου ποςοφ ίςου με το ζνα τοισ εκατό (1%) επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ 
ςφμβαςθσ.  

          6. Σο παράβολο για τθν άςκθςθ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ και τθσ αίτθςθσ αναςτολισ υπολογίηεται 
ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο δεφτερο εδάφιο τθσ παρ. 1 του άρκρου 36 του π.δ. 18/1989 (Αϋ 8). 

          7. Σο παράβολο αυτό αποτελεί δθμόςιο ζςοδο. Σο παράβολο επιςτρζφεται με πράξθ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ, αν θ ζνςταςθ γίνει δεκτι από το αποφαςίηον διοικθτικό όργανο. 

 
ΑΡΘΡΟ  13 

Σελικζσ διατάξεισ 
  1. Θ παροφςα ςφμβαςθ : 

  α. Κατιςχφει κάκε άλλου κειμζνου ςτο οποίο ςτθρίηεται και με το οποίο ςυςχετίηεται 
(προςφορά, διαταγι κατακφρωςθσ) εκτόσ από φανερά ςφάλματα ι παραδρομζσ που γίνονται αποδεκτά 
και από τουσ δφο ςυμβαλλομζνουσ. 

  β.  υντάχκθκε ςε δφο όμοια πρωτότυπα ςε απλό χαρτί και μετά τθν ανάγνωςθ τθσ 
υπογράφτθκε από τουσ ςυμβαλλομζνουσ.  Από τα πρωτότυπα αυτά το ζνα κρατικθκε από το ΠΒΚ/Δνςθ 
Προμ. & υμβάςεων και το άλλο ζλαβε ωσ διπλόγραφο ο Προμθκευτισ. 

 2. Σο ΠΒΚ δεν αναλαμβάνει υποχρζωςθ για μζτρα και αυξιςεισ των πάςθσ φφςεωσ δαπανϊν, 
φόρων, τελϊν κλπ. που κα λθφκοφν και δεν ευκφνεται οφτε αποδζχεται οποιαδιποτε επίδραςθ ςτθν τιμι, 
τθν ποιότθτα και ςτον χρόνο παράδοςθσ των υλικϊν. 

 

ΟΙ   ΤΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

                         Για το ΠΒΚ      Για τον Προμθκευτι 

   
 

 

             ιπμξ (Ι) Αεακάζζμξ Μπζκζάνδξ 

Αηνζαέξ Ακηίβναθμ Τ π μ δ ζ μ ζ η δ η ή ξ 
  

  

 Σπδξ (ΔΜ) Υνζζηίκα Αθελάηδ  

 Γκηήξ Πνμι & οια  
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