
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι – Αναλςηική Πεπιγπαθή Φςζικού και Οικονομικού Ανηικειμένος ηηρ 
ύμβαζηρ 

 

ΦΤΙΚΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

ΣΚΟΡΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

Ρεριγραφι των αναγκϊν τθσ Α.Α. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει τα ψυκτικά μθχανιματα, για τα 
οποία κα υπογράψει ςφμβαςθ για τθν προμικεια- εγκατάςταςθ  τουσ, ςτισ εγκαταςτάςεισ του ΠΒΚ 

Τεκμθρίωςθ ςκοπιμότθτασ/υποδιαίρεςθσ ι μθ τθσ ςφμβαςθσ ςε τμιματα: Θ προμικεια- εγκατάςταςθ που 
περιγράφονται ςτθ διακιρυξθ δεν υποδιαιρείται. Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να υποβάλει προςφορά για το 
ςφνολο τθσ προμικειασ- παροχισ υπθρεςιϊν. 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

Απαιτιςεισ και Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ: Σφμφωνα με το Ραράρτθμα ΙΙΙ. 

Διάρκεια ςφμβαςθσ-Χρόνοι παράδοςθσ: 4 μινεσ από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 

Τόποσ υλοποίθςθσ/παράδοςθσ: Πεδίο Βολισ Κριτθσ, Παηινόσ Ακρωτθρίου, Χανιά. 

 

Ραραδοτζα-Διαδικαςία Ραραλαβισ/Ραρακολοφκθςθσ. Για τθν παραλαβι- εγκατάςταςθσ  των υλικϊν κα 
οριςτεί 3μελισ επιτροπι, θ οποία κα παραλάβει τα ςυμβατικά αντικείμενα ςφμφωνα με τα κακοριηόμενα 
ςτθ ςφμβαςθ. 

Εγγυιςεισ-Τεχνικι Υποςτιριξθ: Σφμφωνα με το Ραράρτθμα ΙΙΙ. 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ςε ευρϊ, χωρίσ ΦΡΑ είναι εβδομιντα χιλιάδεσ ευρϊ (70.000,00 ευρϊ). 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Δπγφο (Ο)  Δηξήλε Καξηζάθε 
Αθξηβέο Αληίγξαθν Γ΄ ΚΟΤ/ΓΝΣΗ 
 (Γηα ηνλ απνπζηάδνληα Τπνδηνηθεηή) 
  

 Σρεο (ΔΜ) Υξηζηίλα Αιεμάθε  

 Γληήο Πξνκ & πκβ  
 
 
 
 
 

 
 

 



 

Σελίδα 2 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ – ΣΔΤΓ 

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: ΡΕΔΙΟ ΒΟΛΘΣ ΚΘΤΘΣ 
- Κωδικόσ  Ανακζτουςασ Αρχισ / Ανακζτοντα Φορζα ΚΘΜΔΘΣ : *.......] 
- Ταχυδρομικι διεφκυνςθ / Ρόλθ / Ταχ. Κωδικόσ: *ΡΑΗΙΝΟΣ ΑΚΩΤΘΙΟΥ, ΤΚ 73100] 
- Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ: ΤΧΘΣ (ΕΜ) ΧΙΣΤΙΝΑ ΑΛΕΞΑΚΘ  
- Τθλζφωνο: 2821026781 
- Θλ. ταχυδρομείο: cpb@namfi.gr 
- Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): *……+ 

Β: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 
- Τίτλοσ ι ςφντομθ περιγραφι τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνου του ςχετικοφ 

CPV): Προμικεια- εγκατάςταςθ επτά (7) ψυκτικϊν μθχανθμάτων και επτά (7) 
αεροψυκτιρων για ψυκτικοφσ καλάμουσ των εςτιατορίων του ΠΒΚ (42513290-4) 
- Κωδικόσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ: *……+ 
- Θ ςφμβαςθ αναφζρεται ςε ζργα, προμικειεσ, ι υπθρεςίεσ : ΡΟΜΘΘΕΙΕΣ-ΥΡΘΕΣΙΕΣ 
- Εφόςον υφίςτανται, ζνδειξθ φπαρξθσ ςχετικϊν τμθμάτων : *……+ 
- Αρικμόσ αναφοράσ που αποδίδεται ςτον φάκελο από τθν ανακζτουςα αρχι (εάν υπάρχει): *……+ 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΡΟΛΟΙΡΕΣ ΡΛΘΟΦΟΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΘΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΡΛΘΩΘΟΥΝ ΑΡΟ 
ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΕΑ 



 

Σελίδα 3 

Μζροσ II: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Α: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Στοιχεία αναγνϊριςθσ: 
Απάντθςθ: 

Ρλιρθσ Επωνυμία: [   ] 

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

[   ] 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Αρμόδιοσ ι αρμόδιοιii : 
Τθλζφωνο: 
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 *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
[...............] 
 
 
*…...............+ 
*….+ 

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 *+ Πχι *+ 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) *……+ 
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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 *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
ε) *+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
(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 *+ Πχι 

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) Ρροςδιορίςτε 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. 

[   ] 

 



 

Σελίδα 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 *……+ 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Τθλζφωνο: *……+ 

Θλ. ταχυδρομείο: *……+ 

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

*……+ 

 



 

Σελίδα 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 *+Πχι 

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. 

 



 

Σελίδα 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 *+Πχι 
 
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).  



 

Σελίδα 8 

Μζροσ III: Λόγοι αποκλειςμοφ 

Α: Λόγοι αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσviii 

Στο 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: 

Υπάρχει 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 *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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) Ρροςδιορίςτε 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 

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

*+ Ναι *+ Πχι  
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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 *+ Πχι  

 
 
 
Εάν όχι αναφζρετε:  
α) Χϊρα ι κράτοσ μζλοσ για το οποίο 
πρόκειται: 
β) Ροιο είναι το ςχετικό ποςό; 
γ)Ρωσ 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 
- Σε 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 *+ Πχι  
-*+ Ναι *+ Πχι  
 
-*……+· 
 
-*……+· 
 
 
γ.2)*……+· 
δ) *+ Ναι *+ Πχι  
Εάν ναι, να 
αναφερκοφν 
λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ 
*……+ 

 
α)*……+· 
 
β)*……+ 
 
 
γ.1) *+ Ναι *+ Πχι  
-*+ Ναι *+ Πχι  
 
-*……+· 
 
-*……+· 
 
 
γ.2)*……+· 
δ) *+ Ναι *+ Πχι  
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 *+ Πχι 

 
 
Εάν ναι, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει 
μζτρα που να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του 
παρά τθν φπαρξθ αυτοφ του λόγου 
αποκλειςμοφ («αυτοκάκαρςθ»); 
*+ Ναι *+ Πχι 
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: 
- Ραρακζςτε 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 *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-[.......................] 
-[.......................] 
 
 
 
 
 
 
(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 *+ Πχι 
 
[.......................] 
 

 
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  
*+ Ναι *+ Πχι 
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 *+ Πχι 
 
 
*…...........+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  
*+ Ναι *+ Πχι 
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 *+ Πχι 
 
 
 
*.........…+ 

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 *+ Πχι 
 
 
 
 
 
*...................…+ 

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 *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*….................+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  
*+ Ναι *+ Πχι 
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 *+ Πχι 
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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: 

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

*+ Ναι *+ Πχι  
 
(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 

Πςον 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 

Ρλθροί όλα τα απαιτοφμενα κριτιρια 
επιλογισ; 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

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 
1) 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):  
*……+*……+*……+ 

2) Για ςυμβάςεισ υπθρεςιϊν: 
Χρειάηεται ειδικι ζγκριςθ ι να είναι ο οικονομικόσ 
φορζασ μζλοσ ςυγκεκριμζνου οργανιςμοφ για να 
ζχει τθ δυνατότθτα να παράςχει τισ ςχετικζσ 
υπθρεςίεσ ςτθ χϊρα εγκατάςταςισ του 
 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: 

 
*+ Ναι *+ Πχι 
Εάν ναι, διευκρινίςτε για ποια πρόκειται και 
δθλϊςτε αν τθ διακζτει ο οικονομικόσ φορζασ:  
* …+ *+ Ναι *+ Πχι 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 
επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 
*……+*……+*……+ 
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Β: Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια 

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.  

Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια Απάντθςθ: 

1α) Ο («γενικόσ») ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν 
του οικονομικοφ φορζα για τον αρικμό 
οικονομικϊν ετϊν που απαιτοφνται ςτθ 
ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα 
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ : 
και/ι, 
1β) Ο μζςοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του 
οικονομικοφ φορζα για τον αρικμό ετϊν που 
απαιτοφνται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 
είναι ο εξισ xxxiv: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα 
ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα 
ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα 
 
 
 
(αρικμόσ ετϊν, μζςοσ κφκλοσ εργαςιϊν):  
*……+,*……+*…+νόμιςμα 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):  
*……+*……+*……+ 

2α) Ο ετιςιοσ («ειδικόσ») κφκλοσ εργαςιϊν 
του οικονομικοφ φορζα ςτον επιχειρθματικό 
τομζα που καλφπτεται από τθ ςφμβαςθ και 
προςδιορίηεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ  ι ςτθν 
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ για 
τον αρικμό οικονομικϊν ετϊν που απαιτοφνται 
είναι ο εξισ: 
και/ι, 
2β) Ο μζςοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του 
οικονομικοφ φορζα ςτον τομζα και για τον 
αρικμό ετϊν που απαιτοφνται ςτθ ςχετικι 
διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα 
τθσ ςφμβαςθσ είναι ο εξισxxxv: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα 
ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα 
ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα 
 
 
 
 
 
(αρικμόσ ετϊν, μζςοσ κφκλοσ εργαςιϊν):  
*……+,*……+*…+ νόμιςμα 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):  
*……+*……+*……+ 

3) Σε περίπτωςθ που οι πλθροφορίεσ ςχετικά 
με τον κφκλο εργαςιϊν (γενικό ι ειδικό) δεν 
είναι διακζςιμεσ για ολόκλθρθ τθν 
απαιτοφμενθ περίοδο, αναφζρετε τθν 
θμερομθνία που ιδρφκθκε ι άρχιςε τισ 
δραςτθριότθτζσ του ο οικονομικόσ φορζασ: 

*…................................…+ 

4)Πςον αφορά τισ χρθματοοικονομικζσ 
αναλογίεσxxxvi που ορίηονται ςτθ ςχετικι 
διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα 
τθσ ςφμβαςθσ, ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει 
ότι οι πραγματικζσ τιμζσ των απαιτοφμενων 
αναλογιϊν ζχουν ωσ εξισ: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

(προςδιοριςμόσ τθσ απαιτοφμενθσ αναλογίασ-
αναλογία μεταξφ x και yxxxvii -και θ αντίςτοιχθ 
αξία) 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):  
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*……+*……+*……+ 

5) Το αςφαλιςμζνο ποςό ςτθν αςφαλιςτικι 
κάλυψθ επαγγελματικϊν κινδφνων του 
οικονομικοφ φορζα είναι το εξισ: 
Εάν οι εν λόγω πλθροφορίεσ διατίκενται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

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

6) Πςον αφορά τισ λοιπζσ οικονομικζσ ι 
χρθματοοικονομικζσ απαιτιςεισ, οι οποίεσ 
(ενδζχεται να) ζχουν προςδιοριςτεί ςτθ 
ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα 
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, ο οικονομικόσ φορζασ 
δθλϊνει ότι: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ που ενδζχεται να 
ζχει προςδιοριςτεί ςτθ ςχετικι προκιρυξθ ι 
ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 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: 

1α) Μόνο για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων: 
Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου αναφοράσxxxviii, 
ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκτελζςει τα 
ακόλουκα ζργα του είδουσ που ζχει 
προςδιοριςτεί: 
 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν 
καλι  εκτζλεςθ και ολοκλιρωςθ των 
ςθμαντικότερων εργαςιϊν διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

Αρικμόσ ετϊν (θ περίοδοσ αυτι προςδιορίηεται 
ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι 
ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται 
ςτθν διακιρυξθ): 
*…+ 
Ζργα: *……+ 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): 
 *……+*……+*……+ 

1β) Μόνο για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ 
προμθκειϊν και δθμόςιεσ ςυμβάςεισ 
υπθρεςιϊν: 
Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου αναφοράσxxxix, 
ο οικονομικόσ φορζασ ζχει προβεί ςτισ 
ακόλουκεσ κυριότερεσ παραδόςεισ αγακϊν 
του είδουσ που ζχει προςδιοριςτεί ι ζχει 
παράςχει τισ ακόλουκεσ κυριότερεσ 
υπθρεςίεσ του είδουσ που ζχει προςδιοριςτεί: 
Κατά τθ ςφνταξθ του ςχετικοφ καταλόγου 
αναφζρετε τα ποςά, τισ θμερομθνίεσ και τουσ 
παραλιπτεσ δθμόςιουσ ι ιδιωτικοφσxl: 

Αρικμόσ ετϊν (θ περίοδοσ αυτι προςδιορίηεται 
ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι 
ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται 
ςτθν διακιρυξθ):  
*…...........+ 

Ρεριγραφι ποςά θμερομθνίεσ παραλιπτεσ 
    

 

2) Ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να 
χρθςιμοποιιςει το ακόλουκο τεχνικό 
προςωπικό ι τισ ακόλουκεσ τεχνικζσ 
υπθρεςίεσxli, ιδίωσ τουσ υπεφκυνουσ για τον 
ζλεγχο τθσ ποιότθτασ: 
Στθν περίπτωςθ δθμόςιων ςυμβάςεων ζργων, 
ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να 
χρθςιμοποιιςει το ακόλουκο τεχνικό 
προςωπικό ι τισ ακόλουκεσ τεχνικζσ 
υπθρεςίεσ για τθν εκτζλεςθ του ζργου: 

*……..........................+ 
 
 
 
 
*……+ 

3) Ο οικονομικόσ φορζασ χρθςιμοποιεί τον 
ακόλουκο τεχνικό εξοπλιςμό και λαμβάνει τα 
ακόλουκα μζτρα για τθν διαςφάλιςθ τθσ 
ποιότθτασ και τα μζςα μελζτθσ και ζρευνασ 
που διακζτει είναι τα ακόλουκα:  

*……+ 

4) Ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να 
εφαρμόςει τα ακόλουκα ςυςτιματα 
διαχείριςθσ τθσ αλυςίδασ εφοδιαςμοφ και 
ανίχνευςθσ κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ: 

*....……+ 

5) Για ςφνκετα προϊόντα ι υπθρεςίεσ που κα 
παραςχεκοφν ι, κατ’ εξαίρεςθ, για προϊόντα 
ι υπθρεςίεσ που πρζπει να ανταποκρίνονται 
ςε κάποιον ιδιαίτερο ςκοπό: 
Ο οικονομικόσ φορζασ κα επιτρζπει τθ 
διενζργεια ελζγχωνxlii όςον αφορά το 

 
 
 
 
*+ Ναι *+ Πχι 
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παραγωγικό δυναμικό ι τισ τεχνικζσ 
ικανότθτεσ του οικονομικοφ φορζα και, 
εφόςον κρίνεται αναγκαίο, όςον αφορά τα 
μζςα μελζτθσ και ζρευνασ που αυτόσ διακζτει 
κακϊσ και τα μζτρα που λαμβάνει για τον 
ζλεγχο τθσ ποιότθτασ; 

6) Οι ακόλουκοι τίτλοι ςπουδϊν και 
επαγγελματικϊν προςόντων διατίκενται από: 
α) τον ίδιο τον πάροχο υπθρεςιϊν ι τον 
εργολάβο, 
και/ι (ανάλογα με τισ απαιτιςεισ που 
ορίηονται ςτθ ςχετικι πρόςκλθςθ ι διακιρυξθ 
ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ) 
β) τα διευκυντικά ςτελζχθ του: 

 
 
α)*......................................……+ 
 
 
 
 
β) *……+ 

7) Ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να 
εφαρμόηει τα ακόλουκα μζτρα 
περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ κατά τθν 
εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ: 

*……+ 

8) Το μζςο ετιςιο εργατοχπαλλθλικό 
δυναμικό του οικονομικοφ φορζα και ο 
αρικμόσ των διευκυντικϊν ςτελεχϊν του κατά 
τα τελευταία τρία ζτθ ιταν τα εξισ:  

Ζτοσ, μζςο ετιςιο εργατοχπαλλθλικό 
προςωπικό:  
[........], [.........]  
[........], [.........]  
[........], [.........]  
Ζτοσ, αρικμόσ διευκυντικϊν ςτελεχϊν: 
[........], [.........]  
[........], [.........]  
[........], [.........]  

9) Ο οικονομικόσ φορζασ κα ζχει ςτθ διάκεςι 
του τα ακόλουκα μθχανιματα, εγκαταςτάςεισ 
και τεχνικό εξοπλιςμό για τθν εκτζλεςθ τθσ 
ςφμβαςθσ: 

*……+ 

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

*....……+ 

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

12) Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν: 
Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να προςκομίςει 
τα απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά που ζχουν 
εκδοκεί από επίςθμα ινςτιτοφτα ελζγχου 

 
*+ Ναι *+ Πχι 
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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: 

 
 
 
 
 
 
 
 
*….............................................+ 
 
 
(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 *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
*……+ *……+ 
 
 
 
(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 *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
*……+ *……+ 
 
 
 
 
 
(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 θλεκτρονικάxliv, αναφζρετε για το 
κακζνα: 

*….+ 
 
 
 
 
*+ Ναι *+ Πχιxlv 
 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……]xlvi 
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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 
αναφζρονταιxlvii, 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 
δωρεάνxlviii. 

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): *……+   
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iΣε 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 Τα 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.” 

viii Σφμφωνα 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 Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για 
τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008, ς. 42). 

x Σφμφωνα με άρκρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) αναφζρεται ωσ “διαφκορά”. 

xi Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ Σφμβαςθσ 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/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 22ασ Ιουλίου 2003 
για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54). Ρεριλαμβάνει 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 Ππωσ ορίηονται ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο του Συμβουλίου, 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 Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 1 τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 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
 Ππωσ 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 
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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.Ρ.Ε) και 

προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε και Ε.Ε), τουσ διαχειριςτζσ, β) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε), τον 
Διευκφνοντα Σφμβουλο κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ( 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
 Στθν 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 Σθμειϊνεται 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 Ππωσ 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 ΕΕΕΣ 
(Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 

xxvii Άρκρο 73 παρ. 5. 

xxviii Εφόςον ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ γίνεται αναφορά ςε ςυγκεκριμζνθ διάταξθ, να ςυμπλθρωκεί ανάλογα το 
ΤΕΥΔ πχ άρκρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

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

xxx Ρρβλ άρκρο 48. 

xxxi  Θ απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν περιπτ. ςτ παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον 
Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 

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

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

xxxiii
 Ππωσ περιγράφεται ςτο Ραράρτθμα XI του Ρροςαρτιματοσ Α, οι οικονομικοί φορείσ από οριςμζνα κράτθ μζλθ 

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

xxxiv
  Μόνον εφόςον επιτρζπεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που 

αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

xxxv
  Μόνον εφόςον επιτρζπεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που 

αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

xxxvi Ρ.χ αναλογία μεταξφ περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων  
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xxxvii Ρ.χ αναλογία μεταξφ περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων  

xxxviii
 Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να ηθτοφν ζωσ πζντε ζτθ και να επιτρζπουν τθν τεκμθρίωςθ εμπειρίασ  που 

υπερβαίνει τα πζντε ζτθ. 

xxxix
 Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να ηθτοφν ζωσ τρία ζτθ και να επιτρζπουν τθν τεκμθρίωςθ εμπειρίασ που 

υπερβαίνει τα τρία ζτθ. 

xl
 Ρρζπει να απαρικμοφνται όλοι οι παραλιπτεσ και ο κατάλογοσ πρζπει να περιλαμβάνει τόςο δθμόςιουσ όςο και 

ιδιωτικοφσ πελάτεσ για τα ςχετικά αγακά ι υπθρεςίεσ. 

xli
 Πςον αφορά το τεχνικό προςωπικό ι τισ τεχνικζσ υπθρεςίεσ που δεν ανικουν άμεςα ςτθν επιχείρθςθ του 

οικονομικοφ φορζα, αλλά ςτων οποίων τισ ικανότθτεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ, όπωσ κακορίηεται ςτο μζροσ 
II, ενότθτα Γ, πρζπει να ςυμπλθρϊνονται χωριςτά ζντυπα ΤΕΥΔ. 

xlii Ο ζλεγχοσ πρόκειται να διενεργείται από τθν ανακζτουςα αρχι ι, εφόςον αυτι ςυναινζςει, εξ ονόματόσ τθσ από 
αρμόδιο επίςθμο οργανιςμό τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο προμθκευτισ ι ο πάροχοσ υπθρεςιϊν. 

xliii 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 ΤΕΥΔ για τουσ ςχετικοφσ υπεργολάβουσ, βλζπε μζροσ ΙΙ, ενότθτα Γ ανωτζρω.  

xliv
 Διευκρινίςτε ποιο ςτοιχείο αφορά θ απάντθςθ. 

xlv Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xlvi Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xlvii Ρρβλ και άρκρο 1 ν. 4250/2014 

xlviii Υπό 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.  

 

 Δπγφο (Ο)  Δηξήλε Καξηζάθε 
Αθξηβέο Αληίγξαθν Γ΄ ΚΟΤ/ΓΝΣΗ 
 (Γηα ηνλ απνπζηάδνληα Τπνδηνηθεηή) 
  

 Σρεο (ΔΜ) Υξηζηίλα Αιεμάθε  

 Γληήο Πξνκ & πκβ  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ IΙΙ – Σεχνικι Περιγραφι 

1. Διζαγυγή 

 

1.1. κοπόρ 

 

θνπφο ηεο παξνχζαο Σερληθήο Πεξηγξαθήο (ΣΠ) είλαη λα πεξηγξάςεη ηηο απαηηήζεηο ηεο 
Τπεξεζίαο γηα ηελ πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε 7 θαηλνχξησλ ςπθηηθψλ κεραλεκάησλ θαη 
αεξνςπθηήξσλ γηα επηά (7) ςπθηηθνχο ζαιάκνπο. Σα πιηθά ζα παξαδνζνχλ –εγθαηαζηαζνχλ ζην 
εζηηαηφξην ηξαησληζκνχ ηνπ ΠΒΚ ζην Αθξσηήξη νχδαο.  

 

1.2. σεηικά Έγγπαθα 

 

Γηα ηε ζχληαμε απηήο ηεο ΣΠ, έρνπλ ιεθζεί ππφςε ηα έγγξαθα : 

1.2.1 Καλνληζκφο (ΔΚ) 1005/2009 γηα ηηο νπζίεο πνπ θαηαζηξέθνπλ ηε ζηηβάδα ηνπ 
φδνληνο 

1.2.2 Καλνληζκφο (ΔΚ) 517/2014 γηα ηα θζνξηνχρα αέξηα ηνπ ζεξκνθεπίνπ 
1.2.3 ΚΤΑ 37411/1829/Δ103/11 επ 2007 
1.2.4 ΠΓ 1/13 Καζνξηζκφο βαζκίδσλ επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ γηα ηελ επαγγεικαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα ηεο εθηέιεζεο ζπληήξεζεο, επηζθεπήο θαη επηηήξεζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ςπθηηθψλ 
εγθαηαζηάζεσλ θαη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ άζθεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο απφ θπζηθά πξφζσπα. 

1.2.5 ΠΓ 122/2014 Καζνξηζκφο πξνυπνζέζεσλ αληηθαηάηαζηαζεο ηεο επαγγεικαηηθήο 
εκπεηξίαο κε παξαθνινχζεζε πξνγξακκάησλ επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο.  

1.2.6 ΦΔΚ 1219Β-4/10/2000 
 

 

2. Απαιηήζειρ 

 

2.1. Γενικέρ Απαιηήζειρ 

 

2.1.1 Σα πιηθά ζα πξέπεη λα είλαη θαηλνχξγηαο θαη ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο. Θα 

ζπλνδεχνληαη απφ φια ηα απαξαίηεηα εμαξηήκαηα θαη παξειθφκελα γηα ηελ θαλνληθή,ζσζηή θαη 

αζθαιή ιεηηνπξγία ηνπο.  

2.1.2 Θα θαηαζθεπάδνληαη εμ’ νινθιήξνπ κε αμηφπηζηα πιηθά. Θα ηθαλνπνηνχλ πιήξσο 

ηηο απαηηήζεηο ησλ πξνδηαγξαθψλ αζθαιείαο πνπ επηβάιεη ε θείκελε λνκνζεζία (νδεγίεο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη εζληθή λνκνζεζία).  

 2.1.3 Δπηπιένλ φια ηα πιηθά ζα θέξνπλ ηε ζήκαλζε “CE” θαη ν θαηαζθεπαζηηθφο ηνπο νίθνο 
ζα είλαη πηζηνπνηεκέλνο θαηά ISO 9001 απφ δηαπηζηεπκέλν θνξέα θαη ζα είλαη ζχκθσλα κε ηνπο 
θαλνληζκνχο ησλ παξαθάησ αλαθεξφκελσλ νξγαληζκψλ: 

 CEN/CENELEC 

 Διιεληθφο Οξγαληζκφο Σππνπνίεζεο (ΔΛΟΣ) 

 Γεξκαληθφ Ιλζηηηνχην Σππνπνίεζεο (DIN) 
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 Γηεζλήο Οξγαληζκφο Σππνπνίεζεο (ISO) 

2.2. Σεσνικά –Φςζικά Υαπακηηπιζηικά 

  

Σν εζηηαηφξην Μ-626 έρεη έμη ζαιάκνπο ζπληήξεζεο θαη έλα ζάιακν θαηάςπμεο. Όινη νη ζάιακνη 

έρνπλ κφλσζε απφ πνιπνπξεζάλε πάρνπο 9 cm θαη ππθλφηεηαο 40 kg/m3. 

2.2.1.1. Φςκηικά Μησανήμαηα Θαλάμυν ςνηήπηζηρ 

Σα ςπθηηθά κεραλήκαηα ζα είλαη θαηάιιειεο ςπθηηθήο ηζρχνο ηθαλήο γηα ηελ επίηεπμε 

ζεξκνθξαζίαο 0νC ζηνπο ζαιάκνπο ζπληήξεζεο γηα 43νC εμσηεξηθή ζεξκνθξαζία 

πεξηβάιινληνο. Θα πξέπεη λα εμαζθαιίδνπλ γξήγνξα θαη απνηειεζκαηηθά ηελ απαηηνχκελε 

ζεξκνθξαζία ζην ρψξν θαη λα ηε δηαηεξνχλ ρσξίο ζεκαληηθέο δηαθπκάλζεηο. Η απφδνζε ςχμεο 

ησλ ςπθηηθψλ κεραλεκάησλ γηα ζεξκνθξαζία εμάηκηζεο -10 νC θαη εμσηεξηθή ζεξκνθξαζία 

πεξηβάιινληνο 43 νC θαζψο θαη ν φγθνο ησλ ρψξσλ θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα 1.  

Πίνακαρ 1. 

α/α Θάιακνο  Όγθνο (m3) 
Φπθηηθφ θνξηίνπ 

(KW) 

1 Ηκέξαο 18 2,3 

2 Πεξηζζεπκάησλ 12 1,8 

3 Αιιαληηθψλ –Σπξηψλ 12 1,8 

4 Λαραληθψλ  15 2,5 

5 Αλαςπθηηθψλ 30 3,5 

6 Πξνζάιακνο ςχμεο 12 1,2 

Σo ςπθηηθά κεραλήκαηα (εμσηεξηθέο κνλάδεο) ζα είλαη θιεηζηνχ ηχπνπ, ζα 
πεξηιακβάλνπλ ζπκπηεζηή θαη ζπκππθλσηή. Ο ζπκπηεζηήο ζα είλαη ζπεηξνεηδήο (scroll) κε 
inverter ειεγρφκελν ειεθηξνληθά, αλάινγα κε ην θνξηίν ψζηε λα επηηπγράλεηαη 
εμνηθνλφκεζε. Δπηπιένλ ζα δηαζέηνπλ δηαγλσζηηθφ ζχζηεκα πνπ κπνξεί έγθαηξα λα 
αληρλεχζεη πξνβιήκαηα ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ςπθηηθνχ κεραλήκαηνο κε δπλαηφηεηα 
απνζηνιήο ζήκαηνο alarm.  
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 Θα ιεηηνπξγνχλ κε οικολογικό τςκηικό μέζο δει ζα έρεη ODP (ozone depletion potential)   
0 θαη GWP<2500. 

Θα έρνπλ ρακειή ζηάζκε ζνξχβνπ (< 45 db ζηα 10κ). 

Θα δηαζέηνπλ πξνζηαζίεο έλαληη ππεξθφξηηζεο, αζζπκεηξίαο θάζεσλ, έιιεςεο θάζεο, 
θαη ιαλζαζκέλεο δηαδνρήο θάζεσλ.   

Θα είλαη θαηάιιεια γηα ηνπνζέηεζε ζε εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ θαη ζα έρνπλ κηθξφ 
βάξνο ψζηε λα είλαη δπλαηή ε ηνπνζέηεζε ηνπο θαη επί ηνπ ηνίρνπ.  

 Θα ηνπνζεηεζνχλ –ζηεξεσζνχλ είηε επί ηνπ ηνίρνπ είηε ζην δψκα είηε ζην δάπεδν ηνπ 
θηεξίνπ Μ-626 πάλσ ζε βάζε απφ ζθπξφδεκα. ε πεξίπησζε πνπ απαηηεζεί βάζε απφ κπεηφλ ζα 
θαηαζθεπαζηεί κε κέξηκλα ΠΒΚ. Η αθξηβήο ζέζε ζα νξηζηεί επί ηφπνπ θαηά ηελ εγθαηάζηαζε ζε 
ζπλελλφεζε κε αξκφδην πξνζσπηθφ ηεο Τπεξεζίαο. Δίλαη επηζπκεηφ νη εμσηεξηθέο κνλάδεο ησλ 
ζαιάκσλ ζπληήξεζεο λα ηνπνζεηεζνχλ επί ησλ ηνίρσλ.  

Οη εμσηεξηθέο κνλάδεο ζα πξέπεη λα είλαη ζρεδηαζκέλεο  γηα εθαξκνγέο κέζσλ 
ςπθηηθψλ απνδφζεσλ (ζεξκνθξαζίαο εμάηκηζεο  Σe = -20C εσο 10C) θαη ζεξκνθξαζία 
πεξηβάιινληνο  Σa = -15C εσο 43C. 

Όζνλ αθνξά ηνπο ζαιάκνπο ζπληήξεζεο, δχλαηαη λα ηνπνζεηεζεί κία εμσηεξηθή 
κνλάδα αλά δχν ζαιάκνπο δειαδή κία εμσηεξηθή κνλάδα γηα ηνπο ζαιάκνπο εκέξαο θαη 
πεξηζζεπκάησλ, κία εμσηεξηθή κνλάδα γηα ηνπο ζαιάκνπο αιιαληηθψλ –ηπξηψλ θαη 
ιαραληθψλ θαη κία κνλάδα γηα ην ζάιακν αλαςπθηηθψλ θαη ηνλ πξνζάιακν ςχμεο. 

2.2.1.2. Φςκηικό Μησανήμα Θαλάμος Καηάτςξηρ 

Ο ζάιακνο θαηάςπμεο έρεη δχν αλεμάξηεηα ςπθηηθά κεραλήκαηα, ην θαζέλα κε ην δηθφ 

αεξνςπθηήξα θαη ην δηθφ ηνπ κεξηθφ πίλαθα ιεηηνπξγίαο θαη ειέγρνπ ηνπ ζαιάκνπ. Σν έλα 

ςπθηηθφ κεράλεκα είλαη ζχρξνλεο ηερλνινγίαο θαη είλαη απηφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 

(εγθαηαζηάζεθε ην 2007 επηδαπέδηα) θαη ην άιιν  είλαη παιαηφηεξεο ηερλνινγίαο θαη  

ρξεζηκνπνηείηαη κφλν σο εθεδξηθφ ζε πεξίπησζε βιάβεο ηνπ πξψηνπ θαη βξίζθεηαη 

εγθαηεζηεκέλν ζην δψκα ηνπ θηεξίνπ.   

Δπιζημαίνεηαι όηι ηο νέο τςκηικό μησάνημα θα ανηικαηαζηήζει ηο παλαιό τςκηικό 

μησάνημα πος είναι εγκαηεζηημένο ζηο δώμα ηος κηηπίος και σπηζιμοποιείηαι υρ 

εθεδπικό.   

Σν ςπθηηθφ κεράλεκα γηα ην ζάιακν θαηάςπμεο ζα είλαη θαηάιιειεο ςπθηηθήο ηζρχνο  ηθαλήο 

γηα ηελ επίηεπμε ζεξκνθξαζίαο -22νC ζην ζάιακν θαηάςπμεο γηα 43νC εμσηεξηθή ζεξκνθξαζία 

πεξηβάιινληνο. Η απφδνζε ςχμεο ηνπ ςπθηηθνχ κεραλήκαηνο γηα ζεξκνθξαζία εμάηκηζεο -32 

νC θαη εμσηεξηθή ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο 43 νC ζα είλαη 6173W. Σν ςπθηηθφ κεράλεκα ζα 
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πξέπεη λα εμαζθαιίδεη γξήγνξα θαη απνηειεζκαηηθά ηελ απαηηνχκελε ζεξκνθξαζία ζην ρψξν 

θαη λα ηε δηαηεξεί ρσξίο ζεκαληηθέο δηαθπκάλζεηο. Ο ζάιακνο θαηάςπμεο έρεη ρσξεηηθφηεηα 56 

m3.  

Σo ςπθηηθφ κεράλεκα (εμσηεξηθή κνλάδα) ζα είλαη θιεηζηνχ ηχπνπ, ζα πεξηιακβάλεη 
ζπκπηεζηή θαη ζπκππθλσηή. Ο ζπκπηεζηήο ζα είλαη ζπεηξνεηδήο (scroll) συπίρ inverter 

(ζα είλαη κεράλεκα on-off). Θα έρεη πςειή απφδνζε. Σν κεράλεκα ζα πξνζηαηεχεηαη απφ 
ππέξηαζε, αζζπκεηξία θάζεσλ, έιιεηςε θάζεο θαη ιαλζαζέλε δηαδνρή θάζεσλ. 

Θα ιεηηνπξγεί κε οικολογικό τςκηικό μέζο δει ζα έρεη ODP (ozone depletion potential)   0 θαη 
GWP<2500. 

Θα έρεη ρακειή ζηάζκε ζνξχβνπ (< 45 db ζηα 10κ). 

Θα ηνπνζεηεζεί –ζηεξεσζεί είηε επί ηνπ ηνίρνπ είηε ζην δψκα ζηε ζέζε ηνπ παιαηνχ είηε ζην 

δάπεδν ηνπ θηεξίνπ Μ-626 πάλσ ζε βάζε απφ ζθπξφδεκα. ε πεξίπησζε πνπ απαηηεζεί βάζε 

απφ κπεηφλ ζα θαηαζθεπαζηεί κε κέξηκλα ΠΒΚ. Η αθξηβήο ζέζε ζα νξηζηεί επί ηφπνπ θαηά ηελ 

εγθαηάζηαζε ζε ζπλελλφεζε κε αξκφδην πξνζσπηθφ ηεο Τπεξεζίαο. 

2.2.2 Δξαημιζηέρ (αεποτςκηήπερ) θαλάμυν ζςνηήπηζηρ και καηάτςξηρ 

Οη αεξνςπθηήξεο ζα είλαη ηχπνπ θχβνπ νξνθήο θαηαζθεπαζκέλνη θαη πηζηνπνηεκέλνη 

ζχκθσλα κε ην πξφηππν ΔΝ328, εκπνξηθνχ ηχπνπ θαη φρη ηδηνθαηαζθεπή. Σν πεξίβιεκα ηνπ ζα 

θαηαζθεπάδεηαη απφ πιηθφ πνπ αληέρεη ή πνπ ζα έρεη ππνζηεί θαηάιιειε επεμεξγαζία ψζηε λα 

αληέρεη ζε ζπλζήθεο πγξαζίαο θαη λα κελ δηαβξψλεηαη.  

Η ςπθηηθή απφδνζε ηνπ θάζε εμαηκηζηή ζα θαιχπηεη ην ςπθηηθφ θνξηίν ηνπ αληίζηνηρνπ 

ζαιάκνπ θαζψο θαη ηα αλνηγνθιεηζίκαηα ηεο πφξηαο. 

Σα ζηνηρεία ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ ραιθνζσιήλα κε πηεξχγηα αινπκηλίνπ. 

Σν θάιπκκα ηνπ αλεκηζηήξα ζα είλαη απφ αλνμείδσην ράιπβα ψζηε λα κελ δηαβξψλεηαη.  

Σν δνρείν απνζηξάγγηζεο ζα είλαη κε ζηξνγγπιεκέλεο γσλίεο ψζηε λα απνθεχγεηαη ε 

αλάπηπμε επηβιαβψλ κηθξνβίσλ.  

Οη αλακνλέο ησλ θαισδίσλ ηεο ειεθηξηθήο ζχλδεζεο ζα είλαη κέζα ζε ζηεγαλφ θνπηί 

δηαθιάδσζεο. Η αλακνλή εηζφδνπ ηνπ ςπθηηθνχ πγξνχ ζα βξίζθεηαη ζην εζσηεξηθφ ηνπ θάζε 
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αεξνςπθηήξα κε εχθνιε πξφζβαζε γηα ηε ζχλδεζε ηνπ. Θα είλαη θαηάιιεια ηνπνζεηεκέλνη θαη 

ζηεξεσκέλνη γηα ηελ ηέιεηα απφδνζε θαη θαιή ιεηηνπξγία ηνπο. 

Οη αεξνςπθηήξεο ζα θέξνπλ ζηνλ ςπθηηθφ ζάιακν, βάλεο απνκφλσζεο θαη εθηνλσηηθή 

βαιβίδα κε εμσηεξηθφ εμηζσηή. 

Ο αεξνςπθηήξαο ηνπ ζαιάκνπ θαηάςπμεο ζα είλαη εμνπιηζκέλνο κε πιήξεο ειεθηξηθφ 

ζχζηεκα απφςπμεο (ειεθηξηθέο αληηζηάζεηο). Η απφςπμε ζα πξαγκαηνπνηείηαη απηφκαηα 

ρξνληθά θαη ζεξκνθξαζηαθά κέζσ ειεθηξνληθνχ νξγάλνπ θαη ρεηξνθίλεηα φπνηε ρξεηαζηεί κέζσ 

ελφο πιήθηξνπ. 

2.2.3 Φςκηικό κύκλυμα 

Θα θαηαζθεπαζζεί απφ ράιθηλνπο ζσιήλεο βαξέσο ηχπνπ, εηδηθνχο γηα εθαξκνγέο 
ςχμεο. Οη ζσιελψζεηο ραιθνχ ζα είλαη θαηάιιεια επηιεγκέλεο κε θαηάιιειν πάρνο 
ηνηρψκαηνο ψζηε λα αληέρνπλ ζηηο πηέζεηο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο γηα ην ςπθηηθνχ 
κέζν πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί, φπσο πεξηγξάθεηαη ζην εγρεηξίδην εγθαηάζηαζεο ηνπ 
θαηαζθεπαζηή.  

Η ζηεξέσζε ησλ ζσιελψζεσλ ζα γίλεηαη αλά δεχγε (γξακκή πγξνχ – γξακκή 

αλαξξφθεζεο) αλά δηαζηήκαηα πνπ δελ ζα μεπεξλνχλ ηα δχν κέηξα θαη κε ηξφπν πνπ ζα 

επηηξέπεη ηε ζπζηνιή θαη δηαζηνιή ηνπο. Θα ρξεζηκνπνηεζνχλ εηδηθά αληηθξαδαζκηθά 

ζηεξίγκαηα.  

Όιεο νη ζσιελψζεηο ςπθηηθνχ ζα είλαη κνλσκέλεο, κε θαηάιειιε κφλσζε πάρνπο 
13mm γηα ηηο γξακκέο πγξνχ, θαη 19mm αληίζηνηρα γηα ηηο γξακκέο αεξίνπ.  

Θα γίλεη ηνπνζέηεζε φισλ ησλ επηκέξνπο απαξαίηεησλ εμαξηεκάησλ γηα ηελ αζθαιή θαη 

νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο αθφκα θαη αλ δελ αλαθέξεηαη ξεηά ζηελ παξνχζα.   

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο θαηαζθεπήο ησλ δηθηχσλ ησλ ζσιελψζεσλ θαη πξηλ απφ ηε 

ιεηηνπξγία ηνπο ζα γίλεη δνθηκή ζηεγαλφηεηαο.  

Έιεγρνο απσιεηψλ πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη κε ειεθηξνληθφ αληρλεπηή 
δηαξξνήο. 

Μεηά ηνλ επηηπρή έιεγρν νη ζσιελψζεηο θαη ηα ζηεξίγκαηα ηνπο ζα ειεγρζνχλ γηα ηε 

ζηεγαλφηεηα ησλ κνλψζεσλ (ζπγθφιιεζε κεηαμχ ηνπο κε εηδηθή θφιια γηα ηελ αληίζηνηρε κφλσζε. 
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Καηά ηε δηέιεπζε ησλ ζσιελψζεσλ κέζσ νηθνδνκηθψλ ζηνηρείσλ, ε κφλσζε δελ ζα 

δηαθφπηεηαη. 

 

2.2.4 Αποσέηεςζη 

ηνπο εμαηκηζηέο ησλ ςπθηηθψλ ζαιάκσλ δελ πξνβιέπεηαη ε εγθαηάζηαζε λέσλ 

απνρεηεχζεσλ. ε πεξίπησζε πνπ θαηά ηελ εγθαηάζηαζε πξνθχςεη απηή ε απαίηεζε, ζα 

ρξεζηκνπνηεζεί ζσιήλα PVC πνπ ζα ηνπνζεηεζεί κε ηελ θαηάιιειε θιίζε.  

2.2.5 Φςκηικά εξαπηήμαηα πος θα σπειαζηούν 

Δπηπιένλ ηα ςπθηηθά κεραλήκαηα ζα ζπλνδεχνληαη θαη απφ φιν ηνλ απαηηνχκελν 

εμνπιηζκφ φπσο ηελ ειεθηξνκαγλεηηθή βαιβίδα, ηνλ πδξνδείθηε ηελ εθηνλσηηθή βαιβίδα, 

καλφκεηξν πςειήο θαη ρακειήο πίεζεο, αηζζεηήξηα πίεζεο, βαιβίδεο δηαθνπήο γηα ζπληήξεζε, 

δηαθφπηε πίεζεο γηα πξνζηαζία πςειήο πίεζεο,  θ.ι.π. ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε εχξπζκε θαη 

αζθαιή ιεηηνπξγία ηνπ. Όπσο επίζεο θαη ην ςπθηηθφ κέζν θαη ην ςπθηηθφ ιάδη. 

2.2.6 Ηλεκηπολογικά –Ηλεκηπικοί Πίνακερ 

Θα ηνπνζεηεζνχλ ζπλνιηθά νθηψ πίλαθεο γηα ηε ιεηηνπξγία θαη ηνλ έιεγρν ησλ ζαιάκσλ, έλαο 

γεληθφο πίλαθαο ηξνθνδνζίαο ησλ πηλάθσλ ςχμεο, έμη κεξηθνί πίλαθεο γηα ηνπο ζαιάκνπο 

ζπληήξεζεο εκέξαο, πεξηζζεπκάησλ, αιιαληηθψλ –ηπξηψλ, ιαραληθψλ αλαςπθηηθψλ θαη 

πξνζάιακνπ ςχμεο θαη έλαο κεξηθφο πίλαθαο γηα ην ζάιακν θαηάςπμεο.  

Οη ειεθηξηθνί πίλαθεο ζα είλαη κεηαιιηθνί, ηχπνπ εξκαξίνπ. Θα απνηεινχληαη απφ κεηαιιηθφ 
εξκάξην, κεηαιιηθή πιάθα, κεηαιιηθή ζχξα θαη ηα ειεθηξηθά φξγαλα θαη εμαξηήκαηα. Θα είλαη 
επηζθέςηκνη θαη φινη νη ρεηξηζκνί ζα γίλνληαη απφ ηελ εκπξφο πιεπξά. Θα δηαζέηνπλ κεγάιν ρψξν 
θαισδίσζεο. Όια ηα πιηθά ησλ πηλάθσλ ζα είλαη ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο ησλ παξαθάησ 
αλαθεξφκελσλ νξγαληζκψλ: 

CEN/CENELEC 

Διιεληθφο Οξγαληζκφο Σππνπνίεζεο (ΔΛΟΣ) 

Γεξκαληθφ Ιλζηηηνχην Σππνπνίεζεο (DIN) 

Γηεζλήο Οξγαληζκφο Σππνπνίεζεο (ISO) 

Θα είλαη πηζηνπνηεκέλνπ επθήκσο γλσζηνχ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ θαη ζα θέξνπλ 
αλαγλσξηζκέλα ζήκαηα πνηφηεηαο.  

Σν κεηαιιηθφ κέξνο ησλ πηλάθσλ ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ ειεθηξνιπηηθά ραιχβδηλν 
κεηαιιηθφ έιαζκα πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 1,5 mm. 
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Σν βάζνο ηνπ εξκαξίνπ, ην πιάηνο θαη ην χςνο ηνπ ζα είλαη αλάινγα κε ηα φξγαλα πνπ πεξηέρεη 

ν θάζε πίλαθαο. Μεηαιιηθφ πιαίζην ηνπνζεηείηαη ζην εκπξφζζην κέξνο ηνπ εξκαξίνπ θαη 

ρξεζηκεχεη γηα ηε ζηήξημε ηεο πφξηαο. Η ζχξα ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλε απφ ιακαξίλα ίδηα κε 

απηή ηνπ κεηαιιηθνχ εξκαξίνπ θαη ην θιείζηκν ηεο ζα είλαη αζθαιέο. 

Γηα φια ηα μερσξηζηά ζηαζεξά κεηαιιηθά κέξε (δειαδή κεησπηθέο πιάθεο, βάζεηο ζηήξημεο ηνπ 
δηαθνπηηθνχ πιηθνχ, πιεπξηθά κεηαιιηθά θαιχκκαηα θηι) ζα πξέπεη λα ππάξρεη ειεθηξηθή ζπλέρεηα 
ηφζν κεηαμχ ηνπο φζν θαη κε ηνλ αγσγφ γείσζεο ηνπ θάζε ειεθηξηθνχ πίλαθα εμαζθαιίδνληαο ηε 
γείσζε φισλ ησλ ζηαζεξψλ κεηαιιηθψλ κεξψλ ηνπ. 

ε φια ηα θηλνχκελα κεηαιιηθά κέξε (πρ πφξηεο, αλνηγψκελεο κεηψπεο) ζα πξέπεη λα 
ηνπνζεηεζεί αγσγφο πξνζηαζίαο (πρ πιεμίδα γείσζεο). 

 

Ο βαζκφο πξνζηαζίαο (ΙΡ) ησλ ειεθηξηθψλ πηλάθσλ θαηά IEC 60259 ζα είλαη ΙΡ66. Γηα ηε 

δηαλνκή ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ζηα δηάθνξα θπθιψκαηα ηνπ θάζε ειεθηξηθνχ πίλαθα ζα πξέπεη 

λα ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά ην δπλαηφ πξνθαηαζθεπαζκέλεο δηαλνκέο. Σα θαιψδηα κέζα ζηνλ  

πίλαθα ζα είλαη ηαθηνπνηεκέλα δηαθνξεηηθά δελ ζα παξαιακβάλνληαη.  

Οη πίλαθεο ζα βαθνχλ κε δχν ζηξψζεηο αληηδηαβξσηηθήο βαθήο θαη κίαο ηειηθήο ζηξψζεο κε 
ρξψκα.  

 

ηελ εκπξφζζηα ή πιατλή φςε ηνπο νη ειεθηξηθνί πίλαθεο ζα θέξνπλ πηλαθίδα κε ην φλνκα, ηε 
δηεχζπλζε ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη ηνλ αξηζκφ παξαγσγήο.  

Δπίζεο ζα θέξνπλ ππνρξεσηηθά ηε ζήκαλζε “CE” θαη ν θαηαζθεπαζηήο ηνπο ζα δηαζέηεη 
πηζηνπνηεηηθφ ζην ζχζηεκα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ISO 9001 κε πεδίν εθαξκνγήο ηελ θαηαζθεπή 
–ζπλαξκνιφγεζε πηλάθσλ ρακειήο ηάζεο .  

Ο λένο γεληθφο πίλαθαο ηξνθνδνζίαο ησλ ζαιάκσλ ςχμεο ζα ηξνθνδνηείηαη απφ ην γεληθφ 

πίλαθα ρακειήο ηάζεο ηνπ θηεξίνπ. Σν θαιψδην παξνρήο ηνπ ζα νδεχεη ζε θαλάιη επίηνηρν. 

Πξνηείλεηαη λα ηνπνζεηεζεί ζηνλ ίδην ρψξν πνπ βξίζθεηαη θαη ν γεληθφο πίλαθαο ηνπ θηεξίνπ. Όκσο 

ε αθξηβήο ηνπ ζέζε ζα θαζνξηζηεί επί ηφπνπ θαηφπηλ ζπλλελφεζεο κε αξκφδην πξνζσπηθφ ηεο 

Τπεξεζίαο θαηά ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ εμνπιηζκνχ.  

Ο πίλαθαο ζα πεξηιακβάλεη 

 γεληθφ ηξηπνιηθφ απηφκαην δηαθφπηε 

 ηξεηο (3) απηφκαηνπο ηξηπνιηθνχο δηαθφπηεο γηα ηνπο πίλαθεο ησλ ςπθηηθψλ κεραλεκάησλ 
ησλ ζαιάκσλ ζπληήξεζεο (ζηελ πεξίπησζε πνπ κία εμσηεξηθή κνλάδα θαιχπηεη δχν 
ζαιάκνπο) θαη ξειέ ηζρχνο.  

 ελδεηθηηθέο ιπρλίεο γηα ηελ θαηάζηαζε ελδείμεσο ησλ ςπθηηθψλ κεραλεκάησλ ησλ ζαιάκσλ 
ζπληήξεζεο, εκέξαο, πεξηζζεπκάησλ, αιιαληηθψλ –ηπξηψλ, ιαραληθψλ αλαςπθηηθψλ θαη 
πξνζάιακνπ ςχμεο. 
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 Δπηηεξεηή ηάζεο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ςπθηηθψλ κεραλεκάησλ απφ ππέξηαζε ππφηαζε 
έιιεηςε ηάζεο, ιάζνο δηαδνρή θάζεσλ, αζπκκεηξία θάζεσλ θιπ ζε πεξίπησζε πνπ ηα 
ςπθηηθά κεραλήκαηα δελ δηαζέηνπλ ηέηνηνπ είδνπο πξνζηαζία.  

 έμη (6) απηφκαηνπο δηαθφπηεο γηα ηνπο λένπο κεξηθνχο πίλαθεο ησλ ζαιάκσλ 
ζπληήξεζεο: εκέξαο, πεξηζζεπκάησλ, αιιαληηθψλ –ηπξηψλ, ιαραληθψλ, 
αλαςπθηηθψλ θαη πξνζάιακνπ ςχμεο. 

 έλα (1) απηφκαην δηαθφπηε γηα ην λέν  κεξηθφ πίλαθα θαηάςπμεο πνπ αθνξά ην λέν 
εθεδξηθφ ςπθηηθφ κεράλεκα 

 έλα (1) απηφκαην δηαθφπηε γηα ηνλ πθηζηάκελν κεξηθφ πίλαθα θαηάςπμεο πνπ 
αθνξά  ην πξσηεχσλ ςπθηηθφ κεράλεκα (εγθαηεζηεκέλν ην 2017, δελ ζα 
αληηθαηαζηαζεί κέλεη σο έρεη).  

 έλα (1) απηφκαην δηαθφπηε γηα ηνλ πθηζηάκελν κεξηθφ πίλαθα ηνπ εμσηεξηθνχ 
ζαιάκνπ, ζηνλ νπνίν δελ ζα αιιάμεη ςπθηηθφ κεράλεκα. 

 Σα απαξαίηεηα ξειέ ηζρχνο θαη απηνκαηηζκνχ 
 

Καζέλαο απφ ηνπο ζαιάκνπο ζπληήξεζεο εκέξαο, πεξηζζεπκάησλ, αιιαληηθψλ –ηπξηψλ, 

ιαραληθψλ, αλαςπθηηθψλ θαη πξνζάιακνπ ςχμεο, ζα έρεη ην δηθφ ηνπ κεξηθφ πίλαθα, ν νπνίνο 

ζα είλαη έλαο ηερλνινγηθά πξνεγκέλνο απηφκαηνο  ειεθηξνινγηθφο, ειεθηξνληθφο κεηαιιηθφο 

πίλαθαο, ηζρχνο θαη βνεζεηηθνχ θπθιψκαηνο. Θα πιεξεί φιεο ηηο πξνδηαγξαθέο γηα 

πηζηνπνίεζε θαηά HACCP θαη ζα θέξεη ηε ζήκαλζε CE.  

Οη κεξηθνί πίλαθεο ησλ ζαιάκσλ ζπληήξεζεο εκέξαο, πεξηζζεπκάησλ, αιιαληηθψλ –

ηπξηψλ, ιαραληθψλ, αλαςπθηηθψλ θαη πξνζάιακνπ ςχμεο, πεξηιακβάλνπλ ην γεληθφ δηαθφπηε, 

ηηο απαξαίηεηεο αζθαιηζηηθέο δηαηάμεηο πξνζηαζίαο γηα ηνλ αεξνςπθηήξα θαη γηα ηα ππφινηπα 

θπθιψκαηα ηνπ ζαιάκνπ, θχθισκα απηνκαηηζκνχ γηα ηνλ έιεγρν ιεηηνπξγίαο ηνπ ςπθηηθνχ 

ζαιάκνπ, κεηαζρεκαηηζηή ππνβηβαζκνχ ηάζεο 220/42V γηα ην θσηηζκφ ηνπ ζαιάκνπ, 

ειεθηξνληθφ φξγαλν ειέγρνπ θαη παξαθνινχζεζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο ςχμεο ηνπ 

ζαιάκνπ ζπληήξεζεο θαη ην θχθισκα θσηηζκνχ. 

Ο πίλαθαο γηα ηελ θαηάςπμε ζα πεξηιακβάλεη, ην γεληθφ δηαθφπηε, επηηεξεηή ηάζεο γηα ηελ 

πξνζηαζία ηνπ ςπθηηθνχ κεραλήκαηνο απφ ππέξηαζε, ππφηαζε έιιεηςε ηάζε, δηαδνρή 

θάζεσλ, αζπκκεηξία θάζεσλ θιπ ζε πεξίπησζε πνπ ην ςπθηηθφ κεράλεκα δελ δηαζέηεη ηέηνηνπ 

είδνπο πξνζηαζία, φιεο ηηο πξνβιεπφκελεο αζθαιηζηηθέο δηαηάμεηο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ 

ςπθηηθνχ κεραλήκαηνο θαη ηνπ αεξνςπθηήξα ζχκθσλα κε ηα ειεθηξνινγηθά δεδνκέλα ησλ 

θαηαζθεπαζηψλ ηνπο, αζθαιηζηηθέο δηαηάμεηο πξνζηαζίαο γηα ηα ππφινηπα θπθιψκαηα ηνπ 

ζαιάκνπ (θσηηζκφο θαη αληηζηάζεηο), θχθισκα απηνκαηηζκνχ γηα ηνλ έιεγρν ιεηηνπξγίαο ηνπ 
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ςπθηηθνχ ζαιάκνπ, κεηαζρεκαηηζηή ππνβηβαζκνχ ηάζεο 42V γηα ην θσηηζκφ ηνπ ζαιάκνπ, 

ειεθηξνληθφ φξγαλν ειέγρνπ θαη παξαθνινχζεζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο ςχμεο ηνπ 

ζαιάκνπ θαηάςπμεο.  

Δπηπιένλ νη κεξηθνί πίλαθεο ησλ ζαιάκσλ ζπηήξεζεο θαη θαηάςπμεο ζα πεξηιακβάλνπλ 

θαη ηπρφλ ινηπά ζηνηρεία γηα ηνλ πιήξε έιεγρν θαη ηελ ιεηηνπξγία ησλ ςπθηηθψλ ζαιάκσλ ηα 

νπνία δελ αλαθέξνληαη ξεηά αιιά ζεσξνχληαη απαξαίηεηα απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή.  

Σν ειεθηξνληθφ φξγαλν ειέγρνπ ζα είλαη πςειήο πνηφηεηαο επθήκσο γλσζηνχ 

θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ θαη ζα παξέρεη απηφκαηε θαηαγξαθή ζεξκνθξαζηψλ θαζψο θαη άιισλ 

παξακέηξσλ θαη ζπκβάλησλ, ζπλερή παξαθνινχζεζε ηεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ηεο εγθαηάζηαζεο 

ζε 24σξε βάζε. Σν ειεθηξνληθφ φξγαλν παξαθνινχζεζεο ζα έρεη δηάθνξα πξσηφθνιια 

επηθνηλσλίαο.  

Δπίζεο ζα ππάξρεη θαξν-ζεηξήλα κε κπνπηφλ reset   

Όιεο νη γξακκέο ζα νδεχνπλ ζε θαλάιη, ή ζε ειεθηξνινγηθφ ζσιήλα θαηάιιειν αλάινγα 

κε ην ρψξν (εληφο ηνπ θηηξίνπ, εληφο ηνπ ζαιάκνπ θαηάςπμεο, εληφο ησλ ζαιάκσλ ζπληήξεζεο, 

εμσηεξηθά ηνπ θηηξίνπ θιπ).  

2.3 Ανάλςζη Δπγαζιών 

ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ πεξηιακβάλνληαηηα ηα παξαθάησ θαη 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ ηηκή: 

2.3.1 Η εθηέιεζε φισλ ησλ εξγαζηψλ απφ θαηάιιειν πξνζσπηθφ πνπ δηαζέηεη 

ηηο απαηηνχκελεο άδεηεο ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία.  

2.3.2 Η απνμήισζε ησλ παιαηψλ ςπθηηθψλ κεραλεκάησλ απφ ην δψκα ηνπ 

θηεξίνπ, ε απνμήισζε ησλ παιαηψλ αεξνςπθηήξσλ απφ ηνπο ζαιάκνπο, ε απνμήισζε ησλ 

θαισδίσλ ζχλδεζεο ησλ κεραλεκάησλ κε πξνζνρή θαη ε θνξηνεθθφξησζε, κεηαθνξά θαη 

παξάδνζε ηνπο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ΠΒΚ εληφο 115 ΠΜ ζε ρψξν πνπ ζα ππνδεηρζεί απφ 

αξκφδην πξνζσπηθφ ηνπ ΠΒΚ.   
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2.3.3. Η απνμήισζε ησλ πηλάθσλ ησλ ζαιάκσλ (εκέξαο, ιαραληθψλ, παιαηνχ 

πίλαθα ηξνδνζίαο ησλ ζαιάκσλ ςχμεο).  

 

2.3.4 Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ηνπ λένπ γεληθνχ πίλαθα ηξνθνδνζίαο ησλ 

πηλάθσλ ςχμεο, ζην ρψξν πνπ βξίζθεηαη ν γεληθφο πίλαθαο ηνπ θηεξίνπ θαη ζχλδεζε ηνπ κε 

απηφλ. Ο απηφκαηνο δηαθφπηεο πνπ ζα ηνπνζεηεζεί ζηνλ γεληθφ πίλαθα ηνπ θηεξίνπ θαζψο θαη 

ην θαιψδην παξνρήο ηνπ γεληθνχ πίλαθα ηξνθνδνζίαο ησλ πηλάθσλ ςχμεο βαξχλνπλ ηνλ 

πξνκεζεπηή.  

2.3.5 Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ησλ ζπλνιηθά επηά (7) λέσλ κεξηθψλ 

ειεθηξηθψλ πηλάθσλ ησλ ςπθηηθψλ ζαιάκσλ εκέξαο, πεξηζζεπκάησλ, αιιαληηθψλ –ηπξηψλ, 

ιαραληθψλ, αλαςπθηηθψλ, πξνζάιακνπ ςχμεο θαη θαηάςπμεο, εμσηεξηθά ησλ ζαιάκσλ θαη 

ζχλδεζε ηνπο ζην  γεληθφ πίλαθα ηξνθνδνζίαο ησλ πηλάθσλ ςχμεο κε ηα απαηηνχκελα θαιψδηα 

θαη θαλάιηα.   

2.3.6 Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ησλ ςπθηηθψλ κεραλήκαησλ θαη ησλ ινηπψλ 

εμαξηεκάησλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 2.2.1 θαη 2.2.5 θαζψο θαη φισλ ησλ 

απαξαίηεησλ κηθξνυιηθψλ, πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ άξηηα εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ 

εγθαηάζηαζεο ηνπο θαη ηεο ειεθηξηθήο ζχλδεζήο ηνπο ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ 

θαηαζθεπαζηή.   

2.3.7 Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ησλ αεξνςπθηήξσλ ζηνπο ςπθηηθνχο 

ζαιάκνπο, πιηθψλ θαη εμαξηεκάησλ απηψλ θαζψο θαη φισλ ησλ απαξαίηεησλ κηθξνυιηθψλ, πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηελ άξηηα εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ εγθαηάζηαζεο ηνπο θαη ηεο ειεθηξηθήο 

ζχλδεζήο ηνπο ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή.  

2.3.8 Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ησλ δηθηχσλ ζσιελψζεσλ θαη ησλ κνλψζεσλ 

ηνπο θαζψο θαη δηελέξγεηα δνθηκψλ ζηεγαλφηεηαο.  

2.3.9 Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ςπθηηθνχ πγξνχ ζην ζχζηεκα ςχμεσο. 
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2.3.10 Η απνμήισζε απφ ηνλ γεληθφ πίλαθα ηνπ θηεξίνπ ηεο παξνρήο ηνπ 

πθηζηάκελνπ κεξηθνχ πίλαθα θαηάςπμεο πνπ ππνζηεξίδεη  ην πξσηεχσλ ςπθηηθφ κεράλεκα θαη 

ηνλ αληίζηνηρν αεξνςπθηήξα (εγθαηεζηεκέλν ην 2017, πνπ παξακέλεη σο έρεη) θαη ζχλδεζε ηνπ 

ζην γεληθφ πίλαθα ηξνθνδνζίαο ησλ πηλάθσλ ςχμεο.  

2.3.11 Η ζχλδεζε ηνπ πθηζηάκελνπ  κεξηθνχ πίλαθα ηνπ εμσηεξηθνχ ζαιάκνπ 

ζην γεληθφ πίλαθα ηξνθνδνζίαο ησλ πηλάθσλ ςχμεο κε ην απαηηνχκελν θαιψδην θαη θαλάιη.  

2.3.12 Η αλάθηεζε ςπθηηθνχ πγξνχ απφ ηηο πθηζηάκελεο κνλάδεο ζε θηάιεο ηνπ 

πξνκεζεπηή. 

2.3.13 Η δαπάλε γηα ηελ πξνζθφκηζε θαη απνθφκηζε ηνπ απαηηνπκέλνπ 

εμνπιηζκνχ θαη κέζσλ ( πρ γεξαλφο) γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. 

2.3.14 Η δαπάλε κεηαθνξάο θαη θνξηνεθθφξησζεο ησλ πιηθψλ, κηθξνυιηθψλ, 

ζπζθεπψλ θαη κεραλεκάησλ ζηνλ ηφπν ηεο εγθαηάζηαζεο. 

 2.3.15 Η δαπάλε γηα ηελ θαηαζθεπή ηθξησκάησλ, ή νπνηνδήπνηε άιισλ 
βνεζεηηθψλ θαηαζθεπψλ πνπ ηπρφλ απαηηεζνχλ. 

 

2.3.16 Η δαπάλε απνθαηάζηαζεο ηπρφλ θζνξψλ πνπ πξνθιεζνχλ ζε δάπεδα, 

ηνίρνπο, ζηνπο ζαιάκνπο θιπ θαηά ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ εμνπιηζκνχ. Δθηζηάηαη ε πξνζνρή γηα 

ην θιείζηκν ησλ νπψλ πνπ ηπρφλ απαηηεζεί λα  δηαλνηρζνχλ θαηά ηελ δηέιεπζε θαισδίσλ ή 

ζσιελψζεσλ κε ηα θαηάιιεια πιηθά.  

  2.3.17 Η δαπάλε γηα ηελ απφδνζε ηνπ ρψξνπ, κεηά ην ηέινο ησλ εξγαζηψλ, θαζαξνχ. 

 

  2.3.18 Η δαπάλε πξφιεςεο θαη απνθαηάζηαζεο θάζε είδνπο δεκηάο θαζψο θαη ε 
απνδεκίσζε γηα θάζε είδνπο βιάβε ή κε ζπλήζε θζνξά επί πθηζηακέλσλ θαηαζθεπψλ ή θαηά ηελ 
εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ή ηελ δηαθίλεζε βαξέσο εμνπιηζκνχ ηνπ Αλαδφρνπ. 

 

2.3.19 Η δαπάλε γηα ηε ιήςε φισλ ησλ πξνβιεπφκελσλ κέηξσλ αζθαιείαο ηφζν 
σο πξνο ην πξνζσπηθφ ηνπ, φζν θαη πξνο ηξίηνπο θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο Τπεξεζίαο. 

 

2.3.20 Η εγθαηάζηαζε ησλ κεραλεκάησλ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ 
θαηαζθεπαζηή ηνπο. Όιεο νη ειεθηξνινγηθέο εξγαζίεο ζα εθηειεζζνχλ ζχκθσλα κε ην πξφηππν 
ΔΛΟΣ HD384.  
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2.4 Γςναηόηηηα ςνηήπηζηρ 

 

Ο πξνκεζεπηήο πξέπεη λα δειψλεη φηη γηα ηα ςπθηηθά κεραλήκαηα θαη ηνπο 
αεξνςπθηήξεο: 

α. Τπάξρνπλ θαη ζα ην ζπλνδεχνπλ θαηά ηελ παξάδνζή ηνπο: 

 

(1) Σερληθά εγρεηξίδηα ιεηηνπξγίαο, ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο καδί κε φια ηα 
απαξαίηεηα ζρέδηα θαη ζρεδηαγξάκκαηα ζηελ ειιεληθή ή αγγιηθή γιψζζα, ψζηε λα είλαη δπλαηή ε 
ζπληήξεζε ηνπο. Όζνλ αθνξά ηε ζπληήξεζε ζα αλαθέξεηαη θάζε πφηε ζα γίλεηαη θαη ηη 
πεξηιακβάλεη.  

 (2) Καηάινγνη αληαιιαθηηθψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ζπληήξεζε ζηελ ειιεληθή ή 

αγγιηθή γιψζζα (αλ είλαη δπλαηφλ εηθνλνγξαθεκέλνη).  

(3) Πιήξεο θαηάινγνο αλαγθαίσλ εηδηθψλ (κε ζπλήζε) εξγαιείσλ θαη ζπζθεπψλ 
πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηε ζπληήξεζε φινπ ηνπ εμνπιηζκνχ.  

 
β. Τπάξρεη ε δπλαηφηεηα επηζθεπήο – ζπληήξεζεο, θαζψο θαη ε παξνρή 

ζρεηηθήο ηερληθήο πιεξνθφξεζεο είηε απφ ηνλ ίδην ηνλ πξνκεζεπηή είηε απφ εμνπζηνδνηεκέλν 
ζπλεξγείν. Πξνο ην ζθνπφ απηφ θαη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ηθαλφηεηάο ηνπ λα ππνζηεξίδεη ην 
πξνζθεξφκελν πιηθφ κε αληαιιαθηηθά, επηζθεπέο, θ.ι.π. πξέπεη ζηελ πξνζθνξά απαξαηηήησο λα 
αλαθέξεηαη φηη ε ηερληθή ππνζηήξημε παξέρεηαη απφ έκπεηξν ηερληθφ θαη επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ, 
φηη ππάξρνπλ θαηάιιειεο εγθαηαζηάζεηο θαη απνζήθεο κε ηθαλφ απφζεκα αληαιιαθηηθψλζηελ 
Διιάδα, έηζη ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε ζσζηή ιεηηνπξγία θαη ε πιήξεο ηερληθή ππνζηήξημή ηνπο κε 
ηελ έγθαηξε απνθαηάζηαζε πηζαλψλ θζνξψλ γηα ηα επφκελα ηνπιάρηζηνλ 10 ρξφληα.  

 

3. Ποιοηικόρ και Ποζοηικόρ Έλεγσορ – Όποι Αποδοσήρ 
 

 3.1. Δγγςήζειρ 

 3.1.1. Δγγύηζη Καλήρ Λειηοςπγίαρ – Καθοπιζμόρ Υπόνος Δγγύηζηρ 

 

α. ηελ ηερληθή πξνζθνξά πξέπεη λα δειψλεηαη φηη παξέρεηαη εγγχεζε θαιήο 
ιεηηνπξγίαο ησλ ςπθηηθψλ κεραλεκάησλ θαη ησλ αεξνςπθηήξσλ γηα ηνπιάρηζηνλ δχν ρξφληα. Μέζα 
ζηα φξηα ηνπ πξναλαθεξζέληνο ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ηεο εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο, ν 
θαηαζθεπαζηήο – πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα επηζθεπάζεη ή λα αληηθαηαζηήζεη 
νπνηνδήπνηε εμάξηεκα παξνπζηάζεη πξφσξε θζνξά ή ζπζηεκαηηθή βιάβε κε δηθή ηνπ δαπάλε 
(πιηθά, εξγαηηθά, κεηαθνξηθά θιπ.). 

 

β. ε πεξίπησζε κε ιεηηνπξγίαο ιφγσ βιάβεο, ν ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο θαιήο 
ιεηηνπξγίαο λα παξαηείλεηαη αλάινγα.  

 

γ. Η κε απνζηνιή ζπλεξγείνπ επηζθεπήο, απφ ηνλ πξνκεζεπηή, δίλεη ην δηθαίσκα 
ζηελ Τπεξεζία κεηά ηελ παξέιεπζε κίαο (1) εκεξνινγηαθήο εκέξαο απφ ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζε 
(θαη κε ηειενκνηφηππν-FAX) θαη ρσξίο άιιε ππελζχκηζε λα αλαζέζεη ηελ επηζθεπή ηνπ ζπζηήκαηνο 
ζε ηξίηνπο θαη ην θφζηνο δαπάλεο ζα επηβαξχλεη ηνλ πξνκεζεπηή.  

 

3.1.2. Δγγύηζη Γςναηόηηηαρ Δθοδιαζμού με Ανηαλλακηικά 
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Ο πξνκεζεπηήο πξέπεη λα εγγπεζεί ηε δπλαηφηεηα εθνδηαζκνχ ηεο 

Τπεξεζίαο κε αληαιιαθηηθά γηα ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) ρξφληα, ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ε πιήξεο, 
αλειιηπήο θαη νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ θάζε ζπζηήκαηνο.  

 

3.2. Δκπαίδεςζη – Γιάθεζη Πποζυπικού 

Ο πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα δηαζέζεη ην παξαθάησ πξνζσπηθφ ρσξίο 
νηθνλνκηθή επηβάξπλζε: 

Δηδηθφ ηερληθφ ή ηερληθνχο ζηνλ ηφπν εγθαηάζηαζεο θαη δηάζεζε απηψλ ζηνπο 
ηερληθνχο θαη ρεηξηζηέο ηεο Τπεξεζίαο γηα ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ - επίδεημε φζνλ αθνξά ηνλ 
ηξφπν ιεηηνπξγίαο, ρεηξηζκνχ, ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 
3.3. Μακποζκοπικόρ Έλεγσορ 

 

Η επηηξνπή ειέγρνπ θαη παξαιαβήο, έρνληαο ππφςε ηεο ηνπο φξνπο ηεο 

πξνδηαγξαθήο απηήο, ειέγρεη ηα παξαθάησ: 

α) Αλ ππάξρνπλ ηπρφλ παξακνξθψζεηο ή θαθψζεηο ζηα ππφ πξνκήζεηα πιηθά θαη 

αλ είλαη θαηλνχξηαο θαηαζθεπή.  

β) Αλ ηα πιηθά ηθαλνπνηνχλ ηηο απαηηήζεηο ηεο ΣΠ ηεο Τπεξεζίαο θαη ησλ ηειηθψλ 

φξσλ ηεο ζχκβαζεο.  

γ) Σελ ζσζηή αλαγξαθή ησλ νλνκαζηηθψλ ζηνηρείσλ (ηχπνπ, ηάζεο θ.ι.π.). 

Η επηηξνπή ζα είλαη παξνχζα ζηε δνθηκή ζηεγαλφηεηαο ησλ ζσιελψζεσλ.  

3.7. Όποι Αποδοσήρ 
 

Μεηά ηελ επηηπρή δνθηκή ζηεγαλφηεηαο θαη εθφζνλ ην ζχζηεκα ιεηηνπξγήζεη 

επηηπρψο γηα κία ηνπιάρηζηνλ κέξα, (δηαπίζησζε νκαιήο ιεηηνπξγίαο απφ ηνπο ειεγθηέο),  

γίλεηαη ε παξαιαβή ηνπο.  

3.8 Τποσπεώζειρ Ππομηθεςηή 
 

3.8.1. Τποβολή Δγγπάθυν για Αξιολόγηζη 

 

Κάζε πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη ηα παξαθάησ έληππα θαη 
πηζηνπνηεηηθά καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπ: 
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α.Πλήπη πεπιγπαθή ησλ ςπθηηθψλ κεραλεκάησλ, ησλ αεξνςπθηήξσλ, ηνπ γεληθνχ 
πίλαθα ηξνθνδνζίαο ησλ πηλάθσλ ςχμεο, ησλ κεξηθψλ πηλάθσλ θαζψο θαη ηνπ ειεθηξνληθνχ 
νξγάλνπ. Ο πξνκεζεπηήο ζα ζπκπιεξψζεη ηνλ αθφινπζν πίλαθα: 

 

α/α Πεξηγξαθή  

1 Φπθηηθφ κέζν,ODP, GWP  

2 Σχπνο Φπθηηθνχ κεραλήκαηνο  

3 Α. Φπθηηθή απφδνζε ζε KW κε αλαθνξά ζηηο 
ζεξκνθξαζίεο (εμάηκηζεο θαη ζπκπχθλσζεο) 

Β. Καηαλάισζε KW (γηα ηελ παξαπάλσ ςπθηηθή 
απφδνζε) 

Σα ζηνηρεία απηά ζα είλαη ζχκθσλα κε ην 
ΔΝ12900 

 

 

4 πληειεζηή ζπκπεξηθνξάο (COP) ηνπ ςπθηηθνχ 
ζπγθξνηήκαηνο(>1) 

 

5 Σχπνο αεξνςπθηήξα, πιηθά θαηαζθεπήο 

Απφδνζε κε αλαθνξά ζε ΓΣ (Kcal/h) 

Δπηθάλεηα (m2) 

Παξνρή (m3/h) 

 

6 Πεξηγξαθή ειεθηξνληθνχ νξγάλνπ θαη ππνπίλαθα 
ζαιάκνπ θαη ιεηηνπξγίεο ηνπ 

 

7 Πεξηγξαθή γεληθνχ πίλαθα ηξνθνδνζίαο πηλάθσλ 
ςχμεο. 

 

 

β. Γιαθημιζηικό βιβλιάπιο ή θπιιάδην ηεο εηαηξείαο (PROSPECTUS), 
εθφζνλ ππάξρεη γηα ην ςπθηηθφ κεράλεκα, ηνλ θάζε αεξνςπθηήξα, ηνλ πίλαθα , ηνπ νξγάλνπ 
θαηαγξαθήο θαη ειέγρνπ ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ ζαιάκνπ θαηάςπμεο.  

γ. Τπεύθςνη δήλυζη, θευπημένη, ηνπ Νφκνπ 1599/1986 άξζξν 8 ηνπ 
πξνκεζεπηή ή ηνπ θαηαζθεπαζηή ή ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ απηνχ, ζηελ νπνία λα δειψλεηαη: 

γ1) Ο παξερφκελνο σπόνορ εγγύηζηρ για ηα τςκηικά μησανήμαηα 
ηυν θαλάμυν ζςνηήπηζηρ, ηο τςκηικό μησάνημα ηηρ καηάτςξηρ, ηοςρ αεποτςκηήπερ, και 
ηοςρ πίνακερ, θαη ε απνδνρή ησλ θαζνξηδνκέλσλ ζηελ παξάγξαθνο 3.1.1 

γ2) Όηη ππάξρεη δςναηόηηηα ςποζηήπιξηρ κε αληαιιαθηηθά γηα δέθα 

(10) ηνπιάρηζηνλ ρξφληα (παξάγξαθνο 3.1.2), θαζψο επίζεο θαη κε επηζθεπέο, ζρεηηθή 
πιεξνθφξεζε θ.ι.π.,  

γ3) Όηη ην επγοζηάζιο καηαζκεςήρ ησλ  ςπθηηθψλ κεραλεκάησλ, ησλ 
αεξνςπθηήξσλ, ησλ πηλάθσλ θαη ησλ ινηπψλ πιηθψλ είλαη πιζηοποιημένα θαηά ISO 9001: 2015 
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ελ ηζρχ θαη φηη ν πξνκεζεπηήο δηαζέηεη ISO 9001:2015 ελ ηζρχ γηα ηελ εκπνξία θαη ππνζηήξημε ησλ 
κεραλεκάησλ (αληαιιαθηηθά, ζπληήξεζε, εθπαίδεπζε θηι).  

γ4) Όηη ν πξνκεζεπηήο αλαιακβάλεη (κε ηδία δαπάλε) ηελ εκπαίδεςζη 
θαηάιιεινπ ηερληθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ ΠΒΚ, ζηε ιεηηνπξγία, ζηε ζπληήξεζε, ζηηο επηζθεπέο, ζηνλ 
έιεγρν θαη ζηα πξνζηαηεπηηθά κέηξα αζθαιείαο ηνπ πξνζσπηθνχ γηα ηα πξνζθεξφκελα πιηθά 

γ5) Ο σπόνορ πποζκόμιζηρ θαη παξάδνζεο ζε ιεηηνπξγία ζηνλ ηφπν 
πνπ ζα ππνδείμεη ε Τπεξεζία. ε πεξίπησζε παξαβίαζεο ηνπ ρξφλνπ παξάδνζεο ζα ηζρχνπλ νη 
θπξψζεηο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ παξάγξαθν 4.4.1.ε. 

Πποζθοπά συπίρ να δηλώνεηαι φηη ην επγοζηάζιο καηαζκεςήρ ησλ  

ςπθηηθψλ κεραλεκάησλ, ησλ αεξνςπθηήξσλ, ησλ πηλάθσλ θαη ησλ ινηπψλ πιηθψλ είλαη 
πιζηοποιημένα θαηά ISO 9001: 2015 ελ ηζρχ θαη φηη ν πξνκεζεπηήο δηαζέηεη ISO 9001:2015 ελ 

ηζρχ γηα ηελ εκπνξία θαη ππνζηήξημε ησλ κεραλεκάησλ (αληαιιαθηηθά, ζπληήξεζε, εθπαίδεπζε 
θηι) θα αποππίπηεηαι.  

 

3.8.2. Παπάδοζη Δγγπάθυν – Δνηύπυν – Τλικών καηά ηην Παπαλαβή 

 Καηά ηελ παξάδνζε ησλ πιηθψλ ν πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα 
παξαδψζεη ηα παξαθάησ γηα ην θάζε ζχζηεκα: 

 

α. Γύο (2) πλήπειρ ζειπέρ ηεσνικών εγσειπιδίυν λειηοςπγίαρ, 
ζςνηήπηζηρ και επιζκεςήρησλ πξνζθεξφκελσλ πιηθψλ ζηελ ειιεληθή ή αγγιηθή γιψζζα, θαζψο 
θαη αληίζηνηρσλ εγρεηξηδίσλ γηα ηα πεξηθεξεηαθά ζπγθξνηήκαηα ή ππνζπγθξνηήκαηα (ειεθηξηθά, 
ειεθηξνληθά) πνπ ηπρφλ ππάξρνπλ. 

 

 

  . β. Γύο (2) πλήπειρ καηαλόγοςρ ανηαλλακηικών γηα ηε ζπληήξεζε ησλ 

ππφςε πιηθψλ, ζηνπο νπνίνπο ζα θαίλεηαη ν αξηζκφο νλνκαζηηθνχ, ν αξηζκφο θαηαζθεπαζηή, ε 
νλνκαζία ησλ πιηθψλ – αληαιιαθηηθψλ αλ είλαη δπλαηφλ,  

 

  γ. Μησανολογικά, ηλεκηπικά θαη ηλεκηπονικά ζρέδηα γηα ηα 

πξνζθεξφκελα πιηθά. Ιδηαίηεξα γηα ηνπο πίλαθεο πιήξεο εγρεηξίδην κε αλαιπηηθά ζρέδηα, ζπλδέζεηο 
θιεκκψλ θσδηθνπνίεζε πιηθψλ, νδεγίεο πξνγξακκαηηζκνχ ηνπ ειεθηξνληθνχ ζεξκνζηάηε.  

 

   δ.Έγγπαθη εγγύηζη θαιήο ιεηηνπξγίαο γηα ηα ρξφληα πνπ έρνπλ δεισζεί 

ζηελ πξνζθνξά θαη ζηελ νπνία ζα θαίλεηαη θαη ν ζπγθεθξηκέλνο εξγνζηαζηαθφο αξηζκφο (SERIAL 
NUMBER). 

 

ε.Έγγπαθη εγγύηζη παξνρήο αληαιιαθηηθψλ γηα ηα ρξφληα πνπ έρνπλ 

δεισζεί ζηελ πξνζθνξά.  

 

ζη. Φχιιν ζπκκφξθσζεο (ζχκθσλα κε παξάγξαθν 3.8.3), νξζά 

ζπκπιεξσκέλν. 

 3.8.3 Φύλλο ςμμόπθυζηρ 

 

Ο πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο ζηελ πξνζθνξά ηνπ λα επηζπλάςεη θαη Φχιιν 
πκκφξθσζεο. Απηφ είλαη θχιιν ζπζρέηηζεο ηεο πξνζθνξάο κε ηηο απαηηήζεηο ηεο πξνδηαγξαθήο 
απηήο, φπνπ ζηελ αληίζηνηρε ζηήιε αλαγξάθεηαη αλ ην πξνζθεξφκελν πιηθφ είλαη ζχκθσλν κε ηελ 
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ΣΠ. ε πεξίπησζε κε ζπκθσλίαο ζα αλαθέξνληαη αλαιπηηθά φιεο νη απνθιίζεηο (είηε απηέο 
απνηεινχλ πιενλέθηεκα είηε κεηνλέθηεκα) ηνπ πξνζθεξφκελνπ πιηθνχ ζε ζχγθξηζε κε ηα ζηνηρεία 
ηεο πεξηγξαθήο (δει. ν πξνκεζεπηήο απαληά θαηά αξηζκεηηθή ζεηξά ζε φιεο ηηο παξαγξάθνπο ηεο 
ηερληθήο πεξηγξαθήο). Ακόμη ππέπει ζηιρ απανηήζειρ να γίνεηαι παπαπομπή ζηα ηεσνικά 
εγσειπίδια ή PROSPECTUS ηυν ςπό ππομήθεια ςλικών (τςκηικά μησανήμαηα, 
αεποτςκηήπερ, ηλεκηπονικό όπγανο ελέγσος), ηα οποία ππέπει να ζςνοδεύοςν απαπαίηηηα 
ηην πποζθοπά για να πιζηοποιείηαι η ακπίβεια ηοςρ.  

  

4.2. Παπάδοζη – Παπαλαβή 
 

Η παξάδνζε ζα γίλεη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο Μνλάδαο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο Μνλάδαο 

ζηα Υαληά ζην ηξαησληζκφ κε δαπάλεο ηνπ πξνκεζεπηή νη νπνίεο πεξηιακβάλνληαη ζηελ ηηκή 

πξνζθνξάο.  

Η παξαιαβή ζα γίλεη απφ αξκφδηα επηηξνπή ηνπ ΠΒΚ, ε νπνία θαηά ηελ παξαιαβή ζα 

πξνβεί ζηνπο πξνβιεπφκελνπο ειέγρνπο πνπ πεξηέρνληαη ζηελ παξάγξαθν 3. 

4.3. Δπιζημάνζειρ 
 

Σα πξνζθεξφκελα πιηθά (ςπθηηθφ κεράλεκα, πίλαθαο)ζα θέξνπλ  επί ηνπ εμσηεξηθνχ 

πεξηβιήκαηνο ηα παξαθάησ ζηνηρεία: 

α) Όλνκα ή ζήκα ηνπ θαηαζθεπαζηή. 

β) Ολνκαζία πιηθνχ. 

γ) Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά (ηζρχο, απφδνζε θιπ) 

4.4. Άλλα Θέμαηα 

 

4.4.1. Πποζθοπέρ 

 

α) Ο Πξνκεζεπηήο, καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπ, πξέπεη λα πξνζθνκίζεη θαη φζα 

θαζνξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 3.8.1.  

β) Ο Πξνκεζεπηήο, καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπ, πξέπεη λα πξνζθνκίζεη θαη θχιιν 

ζπκκφξθσζεο, νξζά ζπκπιεξσκέλν. Πποζθοπά συπίρ Φύλλο ςμμόπθυζηρ, θα 

ΑΠΟΡΡΙΠΣΔΣΑΙ. 
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γ) Η ηηκή ηεο πξνζθνξάο ζα πεξηιακβάλεη φια ηα απαηηνχκελα πιηθά θαη παξειθφκελα γηα 

ηελ εγθαηάζηαζε ησλ ςπθηηθψλ κεραλεκάησλ, ησλ αεξνςπθηήξσλ θαζψο θαη ησλ ειεθηξηθψλ 

πηλάθσλ.  

δ) Ο Πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα θαηαβάιιεη πνηληθή ξήηξα, πνπ ζα θαζνξηζηεί ζηε 

ζχκβαζε, γηα θάζε εκέξα θαζπζηέξεζεο, ζηηο παξαθάησ πεξηπηψζεηο: 

δ1) Αλ ε επηηξνπή παξαιαβήο δελ παξαιάβεη ηα πιηθά γηα ηπρφλ παξαβηάζεηο ησλ 

φξσλ ηεο ζπκθσλίαο ή ηεο ηερληθήο πεξηγξαθήο απφ ηνλ πξνκεζεπηή. 

δ2) Αλ ν πξνκεζεπηήο δελ παξεπξεζεί ηελ εκεξνκελία πνπ ζα θαζνξηζηεί γηα ηελ 

παξαιαβή. Η παξαιαβή ζα γίλεη παξνπζία ηνπ πξνκεζεπηή ή λφκηκνπ εθπξφζσπνπ ηνπ.  

ε) Η Τπεξεζία ζα επηιέμεη ηελ πην θαηάιιειε θαη ζπκθέξνπζα γηα απηήλ πξνζθνξά, κε 

βάζε ηα αλαγξαθφκελα απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο νηθνλνκηθά θαη ηερληθά ζηνηρεία θαη ηα 

ζηνηρεία ηεο παξνχζαο ΣΠ, φπσο πξνβιέπεη ε ηζρχνπζα λνκνζεζία.  

ζη) Κάζε πιεξνθνξία – δηεπθξίληζε ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο πξνκεζεπηέο γηα ηελ παξνχζα 

ΣΠ ζα δίδεηαη εγγξάθσο απφ ην ΠΒΚ, κεηά απφ ζρεηηθή αίηεζε, φπσο πξνβιέπεη ε ηζρχνπζα 

λνκνζεζία.  

Δπηζεκαίλεηαη φηη θξίλεηαη απαξαίηεηε ε επίζθεςε θάζε ππνςήθηνπ πξνκεζεπηή ζηηο 

εγθαηαζηάζεηο ηεο κνλάδαο καο, πξηλ ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο, πξνθεηκέλνπ απηφο λα έρεη 

αληίιεςε ηνπ ρψξνπ θαη λα έρεη ιάβεη ππφςε ηνπ φινπο ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ 

εγθαηάζηαζε πξηλ θαηαζέζεη ηελ πξνζθνξά ηνπ.  

4.4.2 Λοιποί Γενικοί  Όποι 

Ο πξνκεζεπηήο ζα απαζρνιήζεη γηα ηηο εξγαζίεο κεηαθνξάο θαη εγθαηάζηαζεο ηνπ εμνπιηζκνχ, 
πξνζσπηθφ ηεο επηρείξεζήο ηνπ ή πξνζσπηθφ ζπλεξγαδφκελεο ζηεγαζκέλεο επηρείξεζεο, ζε 
πεξίπησζε φκσο πνπ απαζρνιήζεη έηεξνπο εξγαηνηερλίηεο, ηφηε ππνρξενχηαη ζηελ αζθαιηζηηθή 
ηνπο θάιπςε ζην ΙΚΑ κε δηθέο ηνπ δαπάλεο. Όιν ην πξνζσπηθφ ζα θνξάεη ηα πξνβιεπφκελα κέζα 
αηνκηθήο πξνζηαζίαο, εηδάιισο ζα εμέξρεηαη ηνπ ζηξαηνπέδνπ. 

 

Ο πξνκεζεπηήο θαη ην πξνζσπηθφ ηνπ ππνρξενχληαη λα ηεξνχλ φινπο ηνπο θαλνληζκνχο 
αζθαιείαο θαηά ηελ είζνδν θαη θαηά ηελ εξγαζία ηνπο ζην ηξαηφπεδν θαη ζα ηνπο ρνξεγεζεί 
ζρεηηθή άδεηα εηζφδνπ εθφζνλ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ Νφκνπ. 
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Γηα ηελ εμφθιεζε ηεο δαπάλεο ηεο πξνκήζεηαο ζα πξνεγεζνχλ  νη έιεγρνη, νη  δνθηκέο θαη ε 

εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ πεξηγξάθνληαη παξαπάλσ θαη επίζεο ζα πξνεγεζεί παξαιαβή 
ηνπ αγαζνχ θαη ηεο εγγχεζεο θαη ησλ εγρεηξίδησλ απηνχ  θαζψο θαη φισλ ησλ ζρεδίσλ απφ 
επηηξνπή ηνπ ΠΒΚ, πνπ ζα ζπληάμεη ην ζρεηηθφ πξσηφθνιιν. 

Πποζθοπέρ με εθάμιλλα και ανώηεπα, από ηα απαιηούμενα εδώ, ποιοηικά -ηεσνικά 

σαπακηηπιζηικά δεν θα αποκλείονηαι. 

   
 Δπγφο (Ο)  Δηξήλε Καξηζάθε 
Αθξηβέο Αληίγξαθν Γ΄ ΚΟΤ/ΓΝΣΗ 
 (Γηα ηνλ απνπζηάδνληα Τπνδηνηθεηή) 
  

 Σρεο (ΔΜ) Υξηζηίλα Αιεμάθε  

 Γληήο Πξνκ & πκβ  
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ΠΡΟΘΗΚΗ 

"1": Πίλαθαο Κξηηεξίσλ Αμηνιφγεζεο γηα ηελ Πξνκήζεηα θαη Δγθαηάζηαζε Φπθηηθψλ  
Μεραλήκαησλ, Αεξνςπθηήξσλ θαη Πηλάθσλ ζην Δζηηαηφξην Μ-626. 

"2"  Τπφδεηγκα Φχιινπ πκκφξθσζεο ηεο Σερληθήο Πεξηγξαθήο κε ηα ππφ πξνκήζεηα πιηθά.  
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ΠΡΟΘΗΚΗ «1» ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «ΙΙΙ» 

ΣΗ ΓΓΗ Φ.600.1/ 

ΠΙΝΑΚΑ 

ΚΡΙΣΗΡΙΧΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ 

ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΧΝ, ΑΔΡΟΦΤΚΣΗΡΧΝ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΧΝ 

ΣΟ  ΔΣΙΑΣΟΡΙΟ Μ-626 

 

Α/Α  ΚΡΙΣΗΡΙΟ   ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
 ΠΑΡΑ-

ΓΡΑΦΟ 

ΤΝΣΔ-
ΛΔΣΗ 
ΒΑΡΤΣ. 

ΒΑΘΜΟ-
ΛΟΓΙΑ 

ΠΑΡ/ΔΙ 

  ΟΜΑΓΑ Α         

1. Φπθηηθφ κέζν GWP<2500 2.2.1 20%    

2 
Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά ςπθηηθνχ κεραλήκαηνο 
θαη πνηφηεηα θαηαζθεπήο 

3.8.1.α 40%     

3 
Πνηφηεηα θαηαζθεπήο πηλάθσλ θαη δπλαηφηεηεο 
ειεθηξνληθνχ νξγάλνπ ειέγρνπ θαη 
παξαθνινχζεζεο 

2.2.6 20%   

  ΤΝΣΔΛΔΣΗ ΒΑΡΤΣΗΣΑ ΟΜΑΓΑ Α 80,00%     

  ΟΜΑΓΑ Β     

1 
Δγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ γηα 
δχν (2) έηε 

3.1.1 15%     

2 
Δγγχεζε δπλαηφηεηαο εθνδηαζκνχ κε 
αληαιιαθηηθά ηνπιάρηζηνλ γηα δέθα (10) έηε. 

3.1.2 5%     

  ΤΝΣΔΛΔΣΗ ΒΑΡΤΣΗΣΑ ΟΜΑΓΑ Β 20%     

Η βαζκνινγία θάζε θξηηεξίνπ αμηνιφγεζεο θπκαίλεηαη απφ 100 έσο 150 βαζκνχο. Η βαζκνινγία 
είλαη 100 βαζκνί γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ηθαλνπνηνχληαη αθξηβψο φινη νη φξνη ηνπ θξηηεξίνπ. Η 
βαζκνινγία απηή απμάλεηαη έσο 150 βαζκνχο, φηαλ ππεξθαιχπηνληαη νη φξνη ηνπ θξηηεξίνπ. 

Η βαζκνινγία ηνπ θάζε θξηηεξίνπ πνιιαπιαζηάδεηαη κε έλα επηκέξνπο ζπληειεζηή βαξχηεηαο. Σν 
άζξνηζκα ησλ γηλνκέλσλ ησλ δχν νκάδσλ δίλεη ηελ ηειηθή βαζκνινγία ε νπνία θπκαίλεηαη απφ 100 
έσο 150 (ζχκθσλα κε άξζξν 86 παξάγξαθν 13 ηνπ Ν.4412/16 φπσο ηζρχεη ηξνπνηεκέλνο).  

   
 Δπγφο (Ο)  Δηξήλε Καξηζάθε 
Αθξηβέο Αληίγξαθν Γ΄ ΚΟΤ/ΓΝΣΗ 
  
  

 Σρεο (ΔΜ) Υξηζηίλα Αιεμάθε  

 Γληήο Πξνκ & πκβ  
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ΠΡΟΘΗΚΗ «2» ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «ΙΙΙ» 

ΣΗ ΓΓΗ Φ.600.1/ 

ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ 

ΦΤΛΛΟΤ ΤΜΜΟΡΦΧΗ 

 

 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ  
ΣΔΥΝΙΚΗ 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 

ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΟΤ 
ΤΛΙΚΟΤ 

ΑΝΑΦΟΡΑ Δ 
ΣΔΥΝΙΚΑ 

ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΑ ΚΑΙ 
PROSPECTUS 

ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗ - 
ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΗ  

(α) (β) (γ) 

   

   

   

   

   

   

   

 Υανιά, ..…/…/….. 

 Ο 

 Ππομηθεςηήρ 

Π Α Ρ Α Σ Η Ρ Η  Δ Ι  : 

α. ηε ζηήιε (α) αλαγξάθνληαη ςποσπευηικά φιεο νη παξάγξαθνη καη' απόλςηη 
ζειπά φπσο θαίλνληαη ζηελ παξνχζα Σερληθή Πεξηγξαθή (Σ.Π.). 

β. ηε ζηήιε (β) δειψλεηαη αληίζηνηρα ζε θάζε παξάγξαθν αλ ηα ραξαθηεξηζηηθά 
ηνπ πξνζθεξφκελνπ Τιηθνχ ζςμθυνούν απόλςηα ή όσι κε ηελ Σερληθή Πεξηγξαθή. Απηφ ζα 

γίλεηαη κε ηελ αλαγξαθή ζηε ζηήιε (β) θαη απέλαληη ζε θάζε παξάγξαθν φηη "ΤΜΦΧΝΟΤΝ 
ΑΠΟΛΤΣΑ ΜΔ ΣΗΝ Σ.Π." ή "ΓΔΝ ΤΜΦΧΝΟΤΝ ΜΔ ΣΗΝ Σ.Π". ε πεξίπησζε πνπ δεν 
ςπάπσει ζςμθυνία αλαγξάθνληαη ςποσπευηικά 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 δίλνληαη 
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ςποσπευηικά νη ηχπνη κεηαηξνπήο απηψλ, θαζψο θαη επεμεγήζεηο ηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο 

δηαθνξεηηθήο νξνινγίαο απφ εθείλεο ηεο Σ.Π 

 

   
 

 

 Δπγφο (Ο)  Δηξήλε Καξηζάθε 
Αθξηβέο Αληίγξαθν Γ΄ ΚΟΤ/ΓΝΣΗ 
  
  

 Σρεο (ΔΜ) Υξηζηίλα Αιεμάθε  

 Γληήο Πξνκ & πκβ  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ IV – Τπόδειγμα Τπεφκυνθσ Διλωςθσ 

ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΤΠΔΤΘΤΝΗ 

ΓΗΛΧΗ Ν. 1599/1986 

 

 

ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΧΗ 

 (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- εγθαηάζηαζεο επηά (7) ςπθηηθψλ 
κεραλεκάησλ θαη επηά (7) αεξνςπθηήξσλ γηα ςπθηηθνχο ζαιάκνπο ησλ εζηηαηνξίσλ ηνπ 
ΠΒΚ πνπ δηεμάγεη ην ΠΒΚ/Γ΄ΚΟΤ/ΓΠ ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ 23/2019 δηαθήξπμε. 

 2. Η πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο ππ’ αξηζκ 
23/2019 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. 



 

Σελίδα 49 

                                                                                                                                                                                                          
 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. 

 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, ..............….2020 

           Ο δειψλ 

  

                 (ππνγξαθή) 

 

  
 Δπγφο (Ο)  Δηξήλε Καξηζάθε 
Αθξηβέο Αληίγξαθν Γ΄ ΚΟΤ/ΓΝΣΗ 
 (Γηα ηνλ απνπζηάδνληα Τπνδηνηθεηή) 
  

 Σρεο (ΔΜ) Υξηζηίλα Αιεμάθε  

 Γληήο Πξνκ & πκβ  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ V – Τποδείγματα Εγγυθτικϊν Επιςτολϊν  

ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ 

ΕΓΓΥΘΤΙΚΘΣ ΕΡΙΣΤΟΛΘΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 

 

Ονομαςία Τράπεηασ ………………………….. 

Κατάςτθμα                …………………………. 

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

       Ρροσ: Ρεδίο Βολισ Κριτθσ 

    

              ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ    ΕΡΙΣΤΟΛΘ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ  Α. …………    ΕΥΩ   …………,00 

 

- 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 …………………………… ευρϊ (…..,00€) υπζρ του …………. Δ\νςθ …………………………………….  για τθ 
ςυμμετοχι  τθσ ςτο διενεργοφμενο διαγωνιςμό τθν …… Δεκ 2019 για τθν προμικεια- εγκατάςταςθ επτά 
(7) ψυκτικϊν μθχανθμάτων και επτά (7) αεροψυκτιρων για ψυκτικοφσ καλάμουσ των εςτιατορίων του 
ΡΒΚ, ςφμφωνα με τθν υπ’ αρικμό 23/2019 διακιρυξι ςασ. 

-  Θ παροφςα εγγφθςθ καλφπτει μόνο τισ από τθ ςυμμετοχι ςτον ανωτζρω διαγωνιςμό απορρζουςεσ 
υποχρεϊςεισ τθσ εν λόγω εταιρείασ κακ’ όλο το χρόνο ιςχφοσ τθσ. 

-  Το παραπάνω ποςό τθροφμε ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί 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. 

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

-  Αποδεχόμαςτε να παρατείνουμε τθν ιςχφ τθσ εγγφθςθσ φςτερα από απλό ζγγραφο τθσ Υπθρεςίασ  
ςασ,  με τθν προχπόκεςθ ότι το ςχετικό αίτθμα ςασ κα μασ υποβλθκεί  πριν  από τθν θμερομθνία λιξθσ 
τθσ. 

- Θ παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν 31 Αυγ  2020 

-    Βεβαιοφται υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν μασ επιςτολϊν που ζχουν δοκεί ςτο Δθμόςιο και 
ΝΡΔΔ ,ςυνυπολογίηοντασ και το ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχει 
κακοριςκεί από το Υπουργείο Οικονομικϊν για τθν Τράπεηά μασ. 
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ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ 

ΕΓΓΥΘΤΙΚΘΣ ΕΡΙΣΤΟΛΘΣ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ  

ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

 

Ονομαςία Τράπεηασ ………………………….. 

Κατάςτθμα                …………………………. 

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

 

       Ρροσ: Ρεδίο Βολισ Κριτθσ 

    

 ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ  ΕΡΙΣΤΟΛΘ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ  Α…..  ΕΥΩ  (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- εγκατάςταςθ επτά (7) 
ψυκτικϊν μθχανθμάτων και επτά (7) αεροψυκτιρων για ψυκτικοφσ καλάμουσ των εςτιατορίων 
του ΠΒΚ, (αρ.διακ/ξθσ 23/2019) προσ κάλυψθ αναγκϊν ςασ.  

- Το 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. 

-  Σε 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 
ΝΡΔΔ, ςυνυπολογίηοντασ και το ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχει 
κακοριςκεί από το Υπουργείο Οικονομικϊν για τθν Τράπεηά μασ. 

 

   
 Δπγφο (Ο)  Δηξήλε Καξηζάθε 
Αθξηβέο Αληίγξαθν Γ΄ ΚΟΤ/ΓΝΣΗ 
 (Γηα ηνλ απνπζηάδνληα Τπνδηνηθεηή) 
  

 Σρεο (ΔΜ) Υξηζηίλα Αιεμάθε  

 Γληήο Πξνκ & πκβ  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VI – χζδιο φμβαςθσ  

                                                        

ΥΔΓΙΟ ΤΜΒΑΗ ΜΔ ΑΡΙΘΜΟ  ....../2020 

 

 Γηα ηελ προμικεια- εγκατάςταςθ επτά (7) ψυκτικϊν μθχανθμάτων και επτά (7) 
αεροψυκτιρων για ψυκτικοφσ καλάμουσ των εςτιατορίων του ΠΒΚ  

 ήκεξα, εκέξα ……….κελφο …………ηνπ έηνπο 2020 θαη ψξα ……., ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ 
ΠΔΓΙΟΤ ΒΟΛΗ ΚΡΗΣΗ ζηνλ Παδηλφ Αθξσηεξίνπ Υαλίσλ, νη παξαθάησ ζπκβαιιφκελνη: 

   

 α.  Σν ΠΔΓΙΟ ΒΟΛΗ ΚΡΗΣΗ δηα ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ, Δπγν (Ο) Δηξήλε 
Καξηζάθε,  

 β.  Η εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «………………………..» δηα ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ 
ηεο ……………………………..  ζπκθψλεζαλ θαη απνδέρζεθαλ ακνηβαία ηα παξαθάησ: 

 

ΑΡΘΡΟ 1 

Γεληθά-Αληηθείκελν χκβαζεο 

 

 1. Η παξνχζα χκβαζε ππνγξάθεηαη ζε εθηέιεζε ηεο Φ.600.1/…………………… 
19/ΠΒΚ/Γ΄ ΚΟΤ/ΓΠ απφθαζεο ηνπ Γθηή ηνπ ΠΔΓΙΟΤ ΒΟΛΗ ΚΡΗΣΗ, αλάκεζα ζηελ εηαηξία κε 
ηελ επσλπκία «…………………..» πνπ ζα θαιείηαη ζην εμήο «Πξνκεζεπηήο», θαη ζην ΠΔΓΙΟ 
ΒΟΛΗ ΚΡΗΣΗ ζην εμήο «ΠΒΚ» θαη αληηθείκελφ ηεο απνηειεί ε ππομήθεια- εγκαηάζηαζη επηά 
(7) τςκηικών μησανημάηυν και επηά (7) αεποτςκηήπυν για τςκηικούρ θαλάμοςρ ηυν 
εζηιαηοπίυν ηος ΠΒΚ (ζύμθυνα με ηιρ Σεσνικέρ πποδιαγπαθέρ, Παπάπηημα ΙΙΙ ηηρ 
διακήπςξηρ 23/2019 ηος ΠΒΚ και ηην πποζθοπά ηος Ππομηθεςηή) απφ ηνλ Πξνκεζεπηή γηα ηηο 

αλάγθεο ηνπ ΠΒΚ, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο. 

 2. Παξειθφκελα – εμαξηήκαηα- πιηθά- έγγξαθα ηα αλαγξαθφκελα ζηελ πξνζθνξά ηνπ 
Πξνκεζεπηή, ε νπνία επηζπλάπηεηαη θαη απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 

 

ΑΡΘΡΟ 2 

Υξφλνο παξάδνζεο 

 

 1. Ο Πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη- εγθαηαζηήζεη ηα πιηθά ηνπ άξζξνπ 
1, ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ΠΒΚ ζηα Υαληά εληφο ηεζζάξσλ (4) κελψλ απφ ηελ ππνγξαθή 
ηεο παξνχζαο, κε δαπάλε θαη έμνδα ηα νπνία ζα βαξχλνπλ ηνλ ίδην.  
 

 2. Ο ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο ησλ πιηθψλ κπνξεί λα παξαηείλεηαη ππφ ηηο 
αθφινπζεο ζσξεπηηθέο πξνυπνζέζεηο: 

α)    ηεξνχληαη νη φξνη ηεο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ λ.4412/2016, 

            β)  έρεη εθδνζεί αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ Γθηή ηνπ ΠΒΚ, κεηά απφ γλσκνδφηεζε 
αξκνδίνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ είηε κε πξσηνβνπιία ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαη εθφζνλ ζπκθσλεί 
ν Πξνκεζεπηήο είηε χζηεξα απφ ζρεηηθφ αίηεκα ηνπ Πξνκεζεπηή ην νπνίν ππνβάιιεηαη 
ππνρξεσηηθά πξηλ απφ ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, 
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           γ) ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο παξάηαζεο είλαη ίζν ή κηθξφηεξν απφ ηνλ αξρηθφ 

ζπκβαηηθφ ρξφλν παξάδνζεο. 

 

3. ηελ πεξίπησζε παξάηαζεο ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ παξάδνζεο, ν ρξφλνο 
παξάηαζεο δελ ζπλππνινγίδεηαη ζην ζπκβαηηθφ ρξφλν παξάδνζεο. 

 

4. Η απφθαζε παξάηαζεο εθδίδεηαη εληφο εχινγνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο απφ ηελ 
ππνβνιή ηνπ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο ηνπ Πξνκεζεπηή. 

 

5. ηελ πεξίπησζε παξάηαζεο ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ παξάδνζεο ζπλεπεία ιφγσλ 
αλσηέξαο βίαο ή άιισλ ηδηαηηέξσο ζνβαξψλ ιφγσλ πνπ θαζηζηνχλ αληηθεηκεληθψο αδχλαηε ηελ 
εκπξφζεζκε παξάδνζε ησλ ζπκβαηηθψλ εηδψλ, δελ επηβάιινληαη θπξψζεηο. ε θάζε άιιε 
πεξίπησζε παξάηαζεο ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ παξάδνζεο, επηβάιινληαη νη θπξψζεηο πνπ 
πξνβιέπνληαη ζηα άξζξα 4,5 θαη 6 ηεο παξνχζαο. 

 

6. Δάλ ιήμεη ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο, ρσξίο λα ππνβιεζεί εγθαίξσο αίηεκα 
παξάηαζεο ή, εάλ ιήμεη ν παξαηαζείο, θαηά ηα αλσηέξσ, ρξφλνο, ρσξίο λα παξαδνζεί ην πιηθφ, ν 
Πξνκεζεπηήο θεξχζζεηαη έθπησηνο. 

 

    7. Ο ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο δχλαηαη κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηή ηνπ ΠΒΚ, θαηφπηλ 
ζρεηηθήο γλσκνδφηεζεο ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, λα κεηαηίζεηαη.  Μεηάζεζε γίλεηαη ζε πεξίπησζε 
ζνβαξνηάησλ ιφγσλ πνπ ζπληζηνχλ αληηθεηκεληθή αδπλακία εκπξφζεζκεο παξάδνζεο ησλ 
πιηθψλ- εξγαζηψλ ή ζε πεξηπηψζεηο πνπ ζπληξέρνπλ ιφγνη πνπ ζπληζηνχλ αλσηέξα βία.  ηηο 
πεξηπηψζεηο κεηάζεζεο ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ παξάδνζεο, δελ επηβάιινληαη θπξψζεηο.  

 

8. Ο Πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα εηδνπνηεί ηελ ππεξεζία πνπ εθηειεί ηελ πξνκήζεηα-
παξνρή ππεξεζηψλ θαη ηελ επηηξνπή παξαιαβήο, γηα ηελ εκεξνκελία πνπ πξνηίζεηαη λα είλαη νη 
έλαξμε ηεο παξάδνζεο ησλ πιηθψλ, ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο λσξίηεξα. 

 

9. Μεηά απφ θάζε πξνζθφκηζε πιηθνχ ζηε Γεληθή Γηαρείξηζε ηνπ ΠΒΚ, ν πξνκεζεπηήο 
ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη ζηελ ππεξεζία απνδεηθηηθφ, ζεσξεκέλν απφ ηνλ ππεχζπλν ηεο 
απνζήθεο, ζην νπνίν αλαθέξεηαη ε εκεξνκελία πξνζθφκηζεο, ην πιηθφ, ε πνζφηεηα θαη ν αξηζκφο 
ηεο ζχκβαζεο ζε εθηέιεζε ηεο νπνίαο πξνζθνκίζηεθε. 

 

ΑΡΘΡΟ  3 

Παξαιαβή Τιηθψλ 

 

 1. Η παξαιαβή ηνπ ζπκβαηηθνχ αληηθεηκέλνπ γίλεηαη απφ επηηξνπή ηνπ ΠΒΚ. 

 

 2. Καηά ηε δηαδηθαζία παξαιαβήο ηνπ ζπκβαηηθνχ αληηθεηκέλνπ θαιείηαη λα παξαζηεί ν 
πξνκεζεπηήο ή εμνπζηνδνηεκέλνο εθπξφζσπφο ηνπ θαη δηελεξγείηαη πνζνηηθφο θαη πνηνηηθφο 
έιεγρνο. Ο πνηνηηθφο έιεγρνο, πεξηιακβάλεη καθξνζθνπηθφ έιεγρν, κεραληθή εμέηαζε θαη πξαθηηθή 
δνθηκαζία, ζην πιαίζην ησλ πξνδηαγξαθψλ ησλ πιηθψλ. Λφγσ ηεο θχζεο ηνπ πιηθνχ, ε παξνπζία 
ηνπ Αλαδφρνπ θαηά ηελ παξαιαβή ησλ πιηθψλ- εξγαζηψλ θξίλεηαη απαξαίηεηε θαη επηβάιιεηαη 
πξφζηηκν 100€ αλ δελ παξεπξεζεί ζηε παξαιαβή πνπ ε εκεξνκελία ηεο ζα θαζνξηζηεί απφ ην 
ΠΒΚ. 
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 3. Απφ ηελ επηηξνπή παξαιαβήο ζπληάζζεηαη νξηζηηθφ πξσηφθνιιν (παξαιαβήο ή 
απφξξηςεο) ην νπνίν θνηλνπνηείηαη ζηνλ Πξνκεζεπηή. 

 

 4. ε πεξίπησζε πνπ ε επηηξνπή παξαιαβήο απνξξίςεη θάπνην πιηθφ, αλαγξάθνληαη ζην 
ζρεηηθφ πξσηφθνιιν νη δηαπηζησζείζεο παξεθθιίζεηο απφ ηα ζπκθσλεζέληα, νη ιφγνη ηεο 
απφξξηςεο θαη ε ζρεηηθή γλσκάηεπζε. 

 

ΑΡΘΡΟ  4 

Κπξψζεηο γηα Δθπξφζεζκε Παξάδνζε 

  

1. Αλ ηα πιηθά θνξησζνχλ- παξαδνζνχλ ή αληηθαηαζηαζνχλ κεηά ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ 
ρξφλνπ θαη κέρξη ιήμεο ηνπ ρξφλνπ ηεο παξάηαζεο πνπ ρνξεγήζεθε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 2 ηεο 
παξνχζαο, επηβάιιεηαη πξφζηηκν 5% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο πνζφηεηαο πνπ παξαδφζεθε 
εθπξφζεζκα. 

 

2. Σν παξαπάλσ πξφζηηκν ππνινγίδεηαη επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ εθπξφζεζκα 
παξαδνζέλησλ πιηθψλ, ρσξίο ΦΠΑ.  

 

3. Καηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ηεο θαζπζηέξεζεο γηα θφξησζε- 
παξάδνζε ή αληηθαηάζηαζε ησλ πιηθψλ, κε απφθαζε ηνπ Γθηή ΠΒΚ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε 
ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, δελ ιακβάλεηαη ππφςε ν ρξφλνο πνπ παξήιζε πέξαλ ηνπ εχινγνπ, θαηά 
ηα δηάθνξα ζηάδηα ησλ δηαδηθαζηψλ, γηα ην νπνίν δελ επζχλεηαη ν Πξνκεζεπηήο θαη παξαηείλεηαη, 
αληίζηνηρα, ν ρξφλνο θφξησζεο - παξάδνζεο. 

 

   4. Η είζπξαμε ηνπ πξνζηίκνπ γίλεηαη κε παξαθξάηεζε απφ ην πνζφ πιεξσκήο ηνπ 
Πξνκεζεπηή ή, ζε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ή έιιεηςεο απηνχ, κε ηζφπνζε θαηάπησζε ηεο 
εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο, εθφζνλ ν πξνκεζεπηήο δελ θαηαζέζεη ην απαηηνχκελν πνζφ. 

  

ΑΡΘΡΟ  5 

Απφξξηςε Τιηθψλ – Αληηθαηάζηαζε 

 

1. ε πεξίπησζε νξηζηηθήο απφξξηςεο ησλ ζπκβαηηθψλ πιηθψλ, κε απφθαζε ηνπ Γθηή ηνπ 
ΠΒΚ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, κπνξεί λα εγθξίλεηαη αληηθαηάζηαζή ηνπ 
κε άιια, πνπ λα είλαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, κέζα ζε ηαθηή πξνζεζκία πνπ 
νξίδεηαη απφ ηελ απφθαζε απηή. Αλ ε αληηθαηάζηαζε γίλεηαη κεηά ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, 
ε πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξε ηνπ 1/2 ηνπ 
ζπλνιηθνχ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, ν δε Πξνκεζεπηήο ζεσξείηαη σο εθπξφζεζκνο θαη ππφθεηηαη ζε 
θπξψζεηο ιφγσ εθπξφζεζκεο παξάδνζεο. Αλ ν Πξνκεζεπηήο δελ αληηθαηαζηήζεη ηα πιηθά πνπ 
απνξξίθζεθαλ κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ ηνπ ηάρζεθε θαη εθφζνλ έρεη ιήμεη ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο, 
θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ππφθεηηαη ζηηο πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο. 

 

2. Η επηζηξνθή ησλ πιηθψλ πνπ απνξξίθζεθαλ γίλεηαη κεηά ηελ πξνζθφκηζε ίζεο 
πνζφηεηαο κε ηελ απνξξηθζείζα θαη αθνχ απηή παξαιεθζεί νξηζηηθά. ηελ πεξίπησζε απηή ν 
Πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα παξαιάβεη ηελ πνζφηεηα πνπ απνξξίθζεθε θαη αληηθαηαζηάζεθε 
κέζα ζε είθνζη (20) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία ηεο νξηζηηθήο παξαιαβήο ηεο λέαο πνζφηεηαο. Η 
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πξνζεζκία απηή κπνξεί λα παξαηαζεί χζηεξα απφ αίηεκα ηνπ Πξνκεζεπηή, πνπ ππνβάιιεηαη 
απαξαίηεηα πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ ηελ εθπλνή ηεο, κε απφθαζε ηνπ Γθηή ηνπ 
ΠΒΚ κε ηελ νπνία θαη επηβάιιεηαη πξφζηηκν ζε πνζνζηφ 2,5% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο 
ζπγθεθξηκέλεο πνζφηεηαο. Αλ παξέιζεη ε πξνζεζκία απηή θαη ε παξάηαζε πνπ ρνξεγήζεθε θαη ν 
Πξνκεζεπηήο δελ παξέιαβε ηελ απνξξηθζείζα πνζφηεηα, ν θνξέαο κπνξεί λα πξνβεί ζηελ 
θαηαζηξνθή ή εθπνίεζε ηεο πνζφηεηαο απηήο, θαηά ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 

 

3. Με απφθαζε ηνπ Γθηή ηνπ ΠΒΚ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, 
κπνξεί λα εγθξηζεί ε επηζηξνθή ζηνλ Πξνκεζεπηή ησλ πιηθψλ πνπ απνξξίθζεθαλ πξηλ απφ ηελ 
αληηθαηάζηαζή ηνπο, κε ηελ πξνυπφζεζε ν Πξνκεζεπηήο λα θαηαζέζεη ρξεκαηηθή εγγχεζε πνπ λα 
θαιχπηεη ηελ θαηαβιεζείζα αμία ηεο πνζφηεηαο πνπ απνξξίθζεθε. 

 

ΑΡΘΡΟ  6 

Κήξπμε Πξνκεζεπηή Δθπηψηνπ 

 

 1.   Ο Πξνκεζεπηήο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηελ αλάζεζε πνπ έγηλε ζην 
φλνκά ηνπ θαη απφ θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απφ απηήλ, κε απφθαζε ηνπ Γθηή ηνπ ΠΒΚ, 
χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ: 

 

            α. ηελ πεξίπησζε ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 105 ηνπ λ.4412/2016, 

 

                    β. Δθφζνλ δε θφξησζε, παξέδσζε ή αληηθαηέζηεζε ηα ζπκβαηηθά πιηθά- ππεξεζίεο 
κέζα ζην ζπκβαηηθφ ρξφλν ή ζην ρξφλν παξάηαζεο πνπ ηνπ δφζεθε, ζχκθσλα κε φζα 
πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 206 ηνπ λ.4412/2016. 

 

2.  Ο Πξνκεζεπηήο δελ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε ή αλάζεζε ή ηελ 
ζχκβαζε φηαλ: 

 

                     α. Η ζχκβαζε δελ ππνγξάθεθε ή ην πιηθφ- εξγαζία δελ θνξηψζεθε ή παξαδφζεθε ή 
αληηθαηαζηάζεθε κε επζχλε ηνπ θνξέα πνπ εθηειεί ηε ζχκβαζε. 

 

                   β.   πληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο. 

 

3.   ηνλ Πξνκεζεπηή πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε, αλάζεζε ή 
ζχκβαζε, επηβάιινληαη, κε απφθαζε ηνπ Γθηή ηνπ ΠΒΚ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ 
νξγάλνπ, ην νπνίν ππνρξεσηηθά θαιεί ηνλ ελδηαθεξφκελν πξνο παξνρή εμεγήζεσλ, νη παξαθάησ 
θπξψζεηο: 

 

                    α. Οιηθή θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο ή θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, 
θαηά πεξίπησζε. 

 

Δπηπιένλ κπνξεί λα επηβιεζεί πξνζσξηλφο απνθιεηζκφο ηνπ Πξνκεζεπηή απφ ην ζχλνιν ησλ 
ζπκβάζεσλ πξνκεζεηψλ ή ππεξεζηψλ ησλ θνξέσλ πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ 
λ.4412/2016 θαηά ηα εηδηθφηεξα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 74. 
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ΑΡΘΡΟ  7 

Κφζηνο χκβαζεο – Γηθαηνινγεηηθά Γαπάλεο 

 

 1. Η πιεξσκή ηνπ θφζηνπο ηεο ζχκβαζεο ζα πξαγκαηνπνηεζεί απφ ηελ Κεληξηθή 
Τπεξεζία Υξεκαηηθνχ ηνπ Γ΄ ΚΟΤ/ΠΒΚ, κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ πιηθψλ- ππεξεζηψλ, κε 
ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά 

 

  α. Σηκνιφγην– Γ.Α. πιηθψλ. 

 

  β. Πξσηφθνιιν ειέγρνπ θαη παξαιαβήο (εθδίδεηαη απφ ην ΠΒΚ). 

 

γ.    Πηζηνπνηεηηθφ θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο (γηα είζπξαμε ρξεκάησλ απφ Φνξείο 
ηεο Κεληξηθήο Κπβέξλεζεο). 

            
δ.   Βεβαίσζε αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο ηνπ ΙΚΑ (γηα είζπξαμε εθθαζαξηζκέλσλ 

απαηηήζεσλ απφ ην Γεκφζην). 
           
ε.  Νφκηκν παξαζηαηηθφ ζην νπνίν λα αλαγξάθνληαη ε επσλπκία ηνπ Πξνκεζεπηή 

θαη ην IBAN ζην νπνίν ζα γίλεη ε θαηάζεζε ηνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ ηνπ ζπκβαηηθνχ θφζηνπο. 
            
ζη. VOUCHER – COMMITMENT (εθδίδνληαη απφ ην ΠΒΚ). 

 

      δ.  Γξακκάηηα Δηζαγσγήο (ΓΓΤ) (κε κέξηκλα ηνπ ΠΒΚ). 

 

  ε. Σα έγγξαθα φπσο πεξηγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα ΙΙΙ (Σερληθή Πεξηγξαθή)  
 

 2. Σα ηηκνιφγηα απαιιάζζνληαη απφ ΦΠΑ, ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. Π. 4056/3029/17-
6-87 Απφθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ/Τπεξεζία ΦΠΑ θαη  επηβαξχλνληαη κφλν κε Φ.Δ. 4% 
γηα ηελ πξνκήζεηα ησλ πιηθψλ. 

 

ΑΡΘΡΟ  8 

Δγγπνδνζία - Δγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο 

 

 1.   Ο Πξνκεζεπηήο παξέρεη πξνο ην ΠΒΚ, εγγπήζεηο ζχκθσλα κε ηελ ππνβιεζείζα  
πξνζθνξά ηνπ θαη ηηο εξγνζηαζηαθέο εγγπήζεηο. 

 

 2. Γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, ν Πξνκεζεπηήο θαηέζεζε ζην ΠΒΚ/Γ΄ ΚΟΤ/ΓΠ 
εγγπεηηθή επηζηνιή ηεο Σξάπεδαο ………….. κε αξηζκφ ……………πνζνχ 
……………………………….. επξψ (…….,00 €). 

  

 3. Η εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο επηζηξέθεηαη ζηνλ Αλάδνρν, κεηά ηελ 
νξηζηηθή εθθαζάξηζε φισλ ησλ απαηηήζεσλ απφ ηνπο δχν ζπκβαιιφκελνπο. 
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ΑΡΘΡΟ  9 

Αλσηέξα βία 

 

 Ο αλάδνρνο πνπ επηθαιείηαη αλσηέξα βία ππνρξενχηαη, κέζα ζε είθνζη (20) εκέξεο απφ 
ηφηε πνπ ζπλέβεζαλ ηα πεξηζηαηηθά πνπ ζπληζηνχλ ηελ αλσηέξα βία, λα αλαθέξεη εγγξάθσο απηά 
θαη λα πξνζθνκίζεη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία. 

 

ΑΡΘΡΟ  10 

Σξνπνπνίεζε χκβαζεο 

 

 Η παξνχζα ζχκβαζε δχλαηαη λα ηξνπνπνηεζεί εθφζνλ ζπκθσλήζνπλ εγγξάθσο πξνο ηνχην 
θαη ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε, κε απφθαζε ηνπ Γθηή ηνπ ΠΒΚ, θαηφπηλ ζρεηηθήο γλσκνδφηεζεο 
ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ηνπ ΠΒΚ. 

 

AΡΘΡΟ 11 

Δθαξκνζηέν δίθαην- Δπίιπζε Γηαθνξψλ 

 Η  χκβαζε  δηέπεηαη  απφ  ην  Διιεληθφ δίθαην. Σν ΠΒΚ  θαη  ν Πξνκεζεπηήο θαηαβάιινπλ 
θάζε πξνζπάζεηα γηα ηε θηιηθή επίιπζε θάζε δηαθνξάο ζρεηηθήο κε ηε χκβαζε πνπ ελδέρεηαη λα 
πξνθχςεη κεηαμχ ηνπο ζρεηηθά κε ηελ εξκελεία ή ηελ εθηέιεζε ή ηελ εθαξκνγή απηήο ή εμ’ 
αθνξκήο ηεο, ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο θαιήο πίζηεο θαη ησλ ρξεζηψλ ζπλαιιαθηηθψλ εζψλ.

  ε πεξίπησζε πνπ δελ επηηεπρζεί θηιηθή επίιπζε ηεο δηαθνξάο κέζα ζε ρξνληθή πξνζεζκία 
δχν (2) κελψλ απφ ηελ εκθάληζε ηεο δηαθνξάο, απηή δηεπζεηείηαη βάζεη ηεο Διιεληθήο λνκνζεζίαο 
θαη αξκφδηα ζα είλαη ηα Γηθαζηήξηα πνπ εδξεχνπλ ζηα Υαληά. 

 

ΑΡΘΡΟ  12 

Σειηθέο δηαηάμεηο 

 

 1. Απαγνξεχεηαη ε εθρψξεζε απφ ηνλ Πξνκεζεπηή ησλ δηθαησκάησλ θαη ππνρξεψζεσλ 
ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηελ παξνχζα ζχκβαζε ζε νπνηνλδήπνηε ηξίην. 

 

 2. Η παξνχζα ζχκβαζε : 

 

  α. Καηηζρχεη θάζε άιινπ θεηκέλνπ ζην νπνίν ζηεξίδεηαη θαη κε ην νπνίν ζπζρεηίδεηαη 
(Πξνζθνξά, Όξνη πκθσληψλ) εθηφο απφ θαλεξά ζθάικαηα ή παξαδξνκέο πνπ γίλνληαη 
απνδεθηά θαη απφ ηνπο δχν ζπκβαιινκέλνπο. 

   

  β.  πληάρζεθε ζε δχν φκνηα πξσηφηππα ζε απιφ ραξηί θαη κεηά ηελ αλάγλσζή ηεο 
ππεγξάθε απφ ηνπο ζπκβαιινκέλνπο.  Απφ ηα πξσηφηππα απηά ην έλα θξαηήζεθε απφ ην 
ΠΒΚ/Γλζε Πξνκ. & πκβάζεσλ θαη ην άιιν έιαβε σο δηπιφγξαθν ν Πξνκεζεπηήο. 

 

 3. Σν ΠΒΚ δελ αλαιακβάλεη ππνρξέσζε γηα κέηξα θαη απμήζεηο ησλ πάζεο θχζεσο 
δαπαλψλ, θφξσλ, ηειψλ θιπ πνπ ζα ιεθζνχλ θαη δελ επζχλεηαη νχηε απνδέρεηαη νπνηαδήπνηε 
επίδξαζε ζηελ ηηκή, ηελ πνηφηεηα θαη ζηνλ ρξφλν παξάδνζεο ησλ νρεκάησλ. 



 

Σελίδα 59 

                                                                                                                                                                                                          
  

ΟΙ  ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΙ 

 

  Γηα ην ΠΒΚ      Γηα ηνλ Πξνκεζεπηή 

 

 Δπγφο (Ο)  Δηξήλε Καξηζάθε 
Αθξηβέο Αληίγξαθν Γ΄ ΚΟΤ/ΓΝΣΗ 
 (Γηα ηνλ απνπζηάδνληα Τπνδηνηθεηή) 
  

 Σρεο (ΔΜ) Υξηζηίλα Αιεμάθε  

 Γληήο Πξνκ & πκβ  
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 


