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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ 

Πληρ.: Κων/να  Μαρκουλάκη  

Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης 

Τ.Κ. 73135 
Τηλ.: 2821341760, Fax: 28213 41750 

                       e-mail: g-promitheies@chania.gr 

Προμήθεια Προκάτ Αιθουσών για 

σχολεία Α/θμιας   Εκπαίδευσης 

Δήμου Χανίων    

 

Προϋπολογισμός:  70.680,00  € 

(με 24 % ΦΠΑ)  

Χρηματοδότηση: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

 

Χανιά,      01 /11 /2017 

Αρ.Πρωτ: 63571 
 

 

                          

  Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η  Σ Υ Ν Ο Π Τ Ι Κ Ο Υ  Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ  Γ Ι Α  Τ Η Ν   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΚΆΤ ΑΙΘΟΥΣΏΝ ΓΙΑ ΣΧΟΛΕΊΑ Α/ΘΜΙΑΣ   ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗΣ ΔΉΜΟΥ 

ΧΑΝΊΩΝ  

 

 (CPV:44211000-2 ) 

                          Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 

 

 Έχοντας υπόψη:  

1. Τον Ν. 4412/08-08-2016 (Φ.Ε.Κ. Α 147) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν 3463/2006, όπως ισχύουν.  

3. Τον Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α  87/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.» 

4. Τον Ν. 4250/14 (Φ.Ε.Κ. 74/26.03.2014 τεύχος Α’):Διοικητικές Απλουστεύσεις - 

Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα - 

Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ.  318/1992 και λοιπές ρυθμίσεις. 

5. Τον Ν.4013/2011 «περί σύστασης ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» (ΦΕΚ 204/Α/15-09-2011), 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

6. Τον Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

«Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει.  

7. Τον Ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» 

(Φ.Ε.Κ. 45/Α/09-03-1999), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

8. Το 1
ο
 άρθρο, παράγραφος Ζ: προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 

2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων 

πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ Α 107/09.05.2013): 

«Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013». 

9. Την υπ' αριθμό 158/2016 Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
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Συμβάσεων (Φ.Ε.Κ. Β 3698/16.11.2016). (22.11.2016 ανακοίνωση ΕΑΑΔΗΣΥ) (Υπ. 

Υποδομών & Μεταφορών εγκ.19/ΔΝΣβ΄/58251/Φ.ΕΓΚ./18.11.2016) Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. απόφ. 

158/2016/25.10.2016 – Φ.Ε.Κ. 3698/16.11.2016 τεύχος Β') (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. Οδηγία 15 με την  

οποία τέθηκε σε ισχύ το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) για 

διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών . 
10. Την  με αρ.πρωτ. 59637/13-10-2017 εισήγηση από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών,    για 

την ανάγκη εκτέλεσης της προμήθειας με συνημμένη την Τεχνική περιγραφή -  

Προϋπολογισμός μελέτης  και του πρωτογενους αιτήματος 

11. Την υπ’ αριθμό  683/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία διατέθηκε 

η πίστωση, αποφασίστηκε η διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της 

ανωτέρας προμήθειας, εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι 

του διαγωνισμού.  

12. Την υπ’ αριθμό 100/27-03-2017 απόφαση Δημάρχου Χανίων περί ορισμού 

Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων. 

 

 

                         Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Σ Ε Ι 

 

Συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια  (3) τριών  

Προκάτ Αιθουσών (ελαφράς λυόμενης προκατασκευής) για σχολεία Α/θμιας Εκπαίδευσης 

Δήμου Χανίων, συνολικού προϋπολογισμού 70.680,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%), 

με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσας από 

οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής(χαμηλότερη τιμή) αρκεί να καλύπτει τις τεχνικές 

προδιαγραφές του ΟΣΚ ΑΕ (Οργανισμός Σχολικών Κτηρίων ΑΕ) .  

 

 

Άρθρο 1  

Aναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας 

 

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Οδός: ΚΥΔΩΝΙΑΣ 29, ΧΑΝΙΑ 

Ταχ.Κωδ.: 73135 

Τηλ. 28213 41760  

fax:  28213 41750 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: g-promitheies@chania.gr  

Αρμόδιος για πληροφορίες: Κωνσταντία Μαρκουλάκη 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL):www.chania.gr  

 

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι ο  Δήμος Χανίων  και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση, Υποτομέας ΟΤΑ 

 

                                                                        Άρθρο 2  

                                                  Περιγραφή προμήθειας - Προϋπολογισμός  

 

Ο προϋπολογισμός της υπηρεσίας ορίστηκε  στο ποσό των 57.000,00  ευρώ και επιπλέον 

Φ.Π.Α.  24%  13.680,00  ευρώ  δηλαδή σύνολο 70.680,00  ευρώ. 
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Αναλυτικά: Προμήθεια Τριών  (3 ) αιθουσών ελαφράς λυόμενης προκατασκευής για σχολεία 

Α’/θμιας  εκπαίδευσης του Δήμου Χανίων, οι οποίες θα τοποθετηθούν: 2 αίθουσες στο 

Δημοτικό Σχολείο Νέας Κυδωνίας και  1 αίθουσα στο Δημοτικό Σχολείο Αγίας Μαρίνας.  
 
Δεν θα λαμβάνεται υπόψη προσφορά η οποία θα δίδεται για μέρος μόνο των ποσοτήτων. 
 
Η δαπάνη της προμήθειας  θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους του Δήμου Χανίων και θα 

βαρύνει τις πιστώσεις  του προϋπολογισμού εξόδων του οικ. έτους 2017  σε βάρος του Κ.Α. 15-

7135.012. 

Κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 

τιμής(χαμηλότερη τιμή). 

 

 

                                                                                Άρθρο 3 

Συμβατικά Τεύχη. 

 

Τα τεύχη διαγωνισμού τα οποία αποτελούν και συμβατικά τεύχη της προμήθειας   είναι τα 

εξής:  

α) Διακήρυξη 

β) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: Το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ)  

γ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Β:  Τεχνικές Προδιαγραφές –  Προϋπολογισμός Μελέτης  

δ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Γ:  Έντυπο οικονομικής προσφοράς  

 

 

Άρθρο 4 

Τρόπος, τόπος και χρόνος διενέργειας διαγωνισμού 

 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα  Χανίων  διεύθυνση Κυδωνίας 29, 73135 

Χανιά, την  15/11/ 2017, ενώπιον της επιτροπής διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημοσίων 

συμβάσεων, η οποία θα συνεδριάσει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού 

Συμβουλίου, 1ος όροφος.  

Ώρα έναρξης του διαγωνισμού ορίζεται η 09.30 π.μ. και ώρα λήξης υποβολής των 

προσφορών η 10.00 π.μ .  
 
Οι προσφορές μπορεί να κατατίθενται στο πρωτόκολλο ή να αποστέλλονται ταχυδρομικά 

(Οδός Κυδωνίας  29, Τ.Κ. 73135 Χανιά) ή και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο με την προϋπόθεση 

ότι θα έχουν φθάσει στην Υπηρεσία μας το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα του 

διαγωνισμού. Οι εν λόγω προσφορές πρωτοκολλούνται έτσι ώστε να αποδεικνύεται η 

ημερομηνία παραλαβής και εν συνεχεία παραδίδονται στην Επιτροπή Διενέργειας 

Διαγωνισμού πριν τη λήξη της προθεσμίας που καθορίζεται από τη διακήρυξη. 

 

Οι προσφορές μπορεί επίσης να κατατίθενται απ' ευθείας στην επιτροπή διαγωνισμού την 

ημέρα και ώρα  διενέργειας του διαγωνισμού και από ώρα 09:30 π.μ. μέχρι 10:00 π.μ (ώρα 

λήξης επίδοσης προσφορών) από τον ίδιο τον διαγωνιζόμενο  χωρίς να πρωτοκολλούνται .   

Προσφορές που κατατίθενται εκπρόθεσμα δεν γίνονται δεκτές. 
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Άρθρο 5 

 Δικαιούμενοι συμμετοχής 

 

Δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα. 

  

1.Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

α. Έλληνες πολίτες (φυσικά πρόσωπα), 

β. Αλλοδαποί (φυσικά πρόσωπα), 

γ. Νομικά πρόσωπα (ημεδαπά ή αλλοδαπά), 

δ. Συνεταιρισμοί, 

ε. Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, 

 

      οι οποίοι δραστηριοποιούνται  στο αντικείμενο της εν θέματι διαγωνιστικής διαδικασίας,  

και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή 

του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει 

τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε 

στην Ελλάδα με το Ν. 2513/1997 και των πολυμερών διαπραγματεύσεων του Γύρου της 

Ουρουγουάης, καθώς και από τρίτες χώρες που έχουν συνάψει συμφωνίες σύνδεσης ή διμερείς 

συμφωνίες με την Ε.Ε. και οι οποίοι πληρούν τους όρους και διαθέτουν τα προσόντα που 

καθορίζονται στη συνέχεια της παρούσας Διακήρυξης. 

Οι ενώσεις προμηθευτών (ή Κοινοπραξίες) που υποβάλλουν κοινή προσφορά έχουν δικαίωμα 

συμμετοχής στο διαγωνισμό, υπό τις κατωτέρω επί πλέον προϋποθέσεις: 

α) Ότι στην προσφορά τους αναγράφεται επί ποινή αποκλεισμού το ποσοστό συμμετοχής 

κάθε συμμετέχοντα προμηθευτή στο κοινό σχήμα, καθώς και το ειδικό μέρος του 

δημοπρατούμενου αντικειμένου με το οποίο θα ασχοληθεί στο πλαίσιο υλοποίησης της 

σύμβασης. 

β) Ότι όλα τα μέλη της ένωσης (ή Κοινοπραξίας) καλύπτουν την απαίτηση της νόμιμης 

λειτουργίας τους στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του 

Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και 

κυρώσει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, η 

οποία κυρώθηκε στην Ελλάδα με το Ν. 2513/1997 και των πολυμερών διαπραγματεύσεων 

του Γύρου της Ουρουγουάης, καθώς και από τρίτες χώρες που έχουν συνάψει συμφωνίες 

σύνδεσης ή διμερείς συμφωνίες με την Ε.Ε. 

Οι ενώσεις προμηθευτών που θα λάβουν μέρος στο διαγωνισμό δεν υποχρεούνται να 

λάβουν νομική μορφή προκειμένου να υποβάλλουν προσφορά. Οι ενώσεις προμηθευτών 

σε περίπτωση που επιλεγούν ως Ανάδοχος θα πρέπει υποχρεωτικά – (μόνο εφόσον αυτό 

ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή) -  πριν την υπογραφή της σύμβασης, να προσκομίσουν 

συμβολαιογραφική πράξη σύστασης Κοινοπραξίας, υπογεγραμμένη από τους νόμιμους 

εκπρόσωπους των κοινοπρακτουσών επιχειρήσεων ή/και φυσικών προσώπων όπου ρητά 

και κατ’ ελάχιστον θα διατυπώνονται: 

• ότι τα μέλη της Κοινοπραξίας ευθύνονται εξ’ ολοκλήρου προς την Αναθέτουσα Αρχή για 

οποιαδήποτε υποχρέωση της Κοινοπραξίας σχετικά με τη συγκεκριμένη προμήθεια, 

• η έδρα της Κοινοπραξίας, οι νόμιμοι εκπρόσωποι των επιχειρήσεων ή/και τα φυσικά 

πρόσωπα που κοινοπρακτούν και ο κοινός εκπρόσωπος αυτών, 
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• τα ποσοστά συμμετοχής καθεμιάς από τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις ή/και φυσικών 

προσώπων στην Κοινοπραξία και το ειδικότερο μέρος του δημοπρατούμενου 

αντικειμένου που θα εκτελέσει έκαστη εξ΄αυτών. 

 

2. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας: 

Κάθε ένας που μετέχει στον διαγωνισμό μεμονωμένα ή ως μέλος ένωσης προμηθευτών (ή 

Κοινοπραξίας) οφείλει να διαθέτει τα παρακάτω επαγγελματικά προσόντα: 

 

Πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στο αντίστοιχο επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο (ήτοι εάν ο 

συμμετέχων είναι εγκατεστημένος στην Ελλάδα, στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό 

Επιμελητήριο, εάν ο συμμετέχων δεν είναι εγκατεστημένος στην Ελλάδα στον αντίστοιχο 

φορέα της χώρας εγκατάστασης του), για προμήθεια (πώληση / μεταπώληση προς τρίτους) 

των προς προμήθεια ειδών, ανάλογα το τμήμα  του Διαγωνισμού που υποβάλλει προσφορά. 

 

Άρθρο 6 

Λόγοι αποκλεισμού – Κριτήρια επιλογής  

Κάθε προσφέρων αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης, εφόσον 

συντρέχει στο πρόσωπό του (αν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε 

ένα από τα μέλη του (αν πρόκειται περί ένωσης οικονομικών φορέων ) ένας από τους λόγους 

των παρακάτω περιπτώσεων: 

1. Όταν υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 

ακόλουθους λόγους: 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-

πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του 

οργανωμένου εγκλήματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), 

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της 

διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-

μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της 

απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την 

καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και 

όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, 

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 

οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η 

οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48), 

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως 

ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 

22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως 

ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 
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ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, 

όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες 

και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία 

ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της 

Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, 

για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των 

θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με 

το ν. 4198/2013 (Α΄ 215 ). 

 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε 

τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 

οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

 

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. 

και Ε.Ε.)και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου 

εδαφίου  αφορά κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές. 

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

αφορά κατ’ ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου. 

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

εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

2. Εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης , ή 

υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο η έχουν υπαχθεί σε 

διαδικασία  πτωχευτικού συμβιβασμού, ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του 

δραστηριότητες και – προκειμένου περί αλλοδαπών-  να βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη 

κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις 

νόμου.  

3. Εάν έχει αθετήσει ο οικονομικός φορέας τις ισχύουσες υποχρεώσεις που προβλέπονται στις 

παρ. 2 και 5 του άρθρου 18 του Ν.4412/2016, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην 

παρ. 4 περ. α του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. 

4. Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική 

απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι 

εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή/και η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα 

κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 

καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή 

έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. Δεν 

αποκλείεται ο προσφέρων, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας 

τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά 
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περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 

διακανονισμό για την καταβολή τους. 

 

Άρθρο 7 

Υποβολή Προσφορών 

 

Οι προσφορές υποβάλλονται εγγράφως συνταγμένες στην Ελληνική γλώσσα ή συνοδευόμενες 

από επίσημη μετάφραση τους στην Ελληνική γλώσσα, σύμφωνα με το άρθρο 13 της παρούσας 

διακήρυξης. Οι προσφορές υποβάλλονται  μέσα σε καλά σφραγισμένο κυρίως φάκελο, όπου 

έξω απ’ αυτόν θα αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα: 

 

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ» 
(δηλαδή: επωνυμία, διεύθυνση, υπεύθυνος για την προσφορά, 

τηλέφωνο, email, fax) 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ  

ΥΠΟΨΙΝ:  ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΚΑΤ ΑΙΘΟΥΣΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ » 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: υπ. αριθμ. πρωτ.       /2017 Διακήρυξη 

του Δήμου Χανίων 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:     /    /2017 

«Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη 

γραμματεία» 
 

Ο κυρίως φάκελος προσφοράς (προσφορά) των διαγωνιζομένων περιλαμβάνει,  τα 

ακόλουθα: 

 

(α) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», ό οποίος θα 

περιέχει τα αναφερόμενα στην παράγραφο Α  του  άρθρου 8 της παρούσης διακήρυξης.  

 

(β) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά»,  ο οποίος θα 

περιέχει τα αναφερόμενα  στην παράγραφο Β του άρθρου 8 της παρούσας διακήρυξης. 

 

(γ) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» σύμφωνα με το 

συνημμένο Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς 

 

Οι ανωτέρω χωριστοί φάκελοι φέρουν εξωτερικά τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου 

προσφοράς.  

 

Οι προσφορές υπογράφονται από τον οικονομικό φορέα ή, σε περίπτωση νομικών προσώπων, 

από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών. Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, 

η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν 

την ένωση είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως 

πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής (συμπεριλαμβανομένης της 
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κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης καθώς και ο 

εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.  

 

Άρθρο 8 

Δικαιολογητικά συμμετοχής 

 

Α) Εντός του υποφακέλου με την ένδειξη « ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» τοποθετούνται:  

 

1. Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του 

άρθρου 79 του ν. 4412/2016.  

Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το  σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ ως προκαταρκτική απόδειξη προς 

αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, 

επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις του 

άρθρου 5,6 της παρούσης διακήρυξης και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της  (Παράρτημα Α). 

 

Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, μπορεί να ζητηθεί από τους 

προσφέροντες να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά της επόμενης παραγράφου, 

όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.  

 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το τυποποιημένο 

έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. Όταν ο 

οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με το άρθρο 78 του 

Ν.4412/2016, το ΤΕΥΔ περιέχει επίσης τις ως άνω πληροφορίες όσον αφορά τους φορείς 

αυτούς. 

 

Το ΤΕΥΔ  υπογράφεται:  

Στις περιπτώσεις ατομικής επιχείρησης από τον νόμιμο εκπρόσωπο αυτής. 

Στις περιπτώσεις Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης  (ΕΠΕ), Ιδωτικών Κεφαλαιουχικών 

Εταιρειών (ΙΚΕ), και προσωπικών εταιρειών ( ΟΕ και ΕΕ) από τους διαχειριστές 

Στις περιπτώσεις Ανωνύμων Εταιρειών (ΑΕ) από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και από 

όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (υπογράφουν το ίδιο ΤΕΥΔ) 

 

Β)  Εντός του υποφακέλου με την ένδειξη “ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ”. Μέσα στο φάκελο θα 

περιέχεται:  

 

-Υπεύθυνη δήλωση για την προσφερόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας που θα ισχύει για τρία 

(3) χρόνια από τον χρόνο παράδοσης o οποίος δεν θα υπερβαίνει τις 30 ημέρες από την 

ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Η εγγύηση καλής λειτουργίας θα καλύπτει τυχόν 

βλάβες ή αστοχίες που θα οφείλονται σε υπαιτιότητα του προμηθευτή και θα υποχρεούται 

στην επισκευή ή στην αντικατάσταση των υλικών με άλλο καλύτερης ποιότητας. 

-Υπεύθυνη δήλωση ότι τα προσφερόμενα είδη θα πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές που 

εγκρίθηκαν με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χανίων και θα είναι 

σύμφωνες με τις προδιαγραφές του ΟΣΚ ΑΕ (Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων ΑΕ) που 

επισυνάπτονται. 





9 

-Υπεύθυνη δήλωση ότι αν ανακηρυχτεί μειοδότης θα καταθέσει πριν την υπογραφή της 

σύμβασης πλήρεις και αναλυτικές μελέτες των μονάδων (ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ, ΣΤΑΤΙΚΗ 

ΜΕΛΕΤΗ, ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ, 

ΗΧΟΜΟΝΩΣΗΣ, ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟΥ, ΚΑΙ ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ), σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του ΟΣΚ 

(Οργανισμός Σχολικών Κτηρίων ΑΕ) που επισυνάπτονται, υπογεγραμμένες από τους κατά νόμο 

μελετητές μηχανικούς.  

- Πιστοποιητικό πυραντοχής των panels τουλάχιστον 30 λεπτών από οργανισμό – εταιρία 

πιστοποίησης διαπιστευμένο στο Ε.ΣΥ.Δ. ή στον αντίστοιχο κρατικό φορέα διαπίστευσης της 

χώρας εγκατάστασης του, συνοδευόμενο από ανάλογη βεβαίωση του Εθνικού Συστήματος 

Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ).  

- Υπεύθυνη δήλωση ότι θα τοποθετήσει σε κάθε αίθουσα αν ζητηθεί από την αναθέτουσα 

αρχή, χωρίς επιπλέον χρέωση, ένα (1) επίτοιχο κλιματιστικό διαιρούμενου τύπου τεχνολογίας 

«inverter», τουλάχιστον 16.000 Btu/h στην ψύξη, αντί των θερμοπομπών - convectors που 

απαιτούνται. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 9 

Προσφορές Μειοδοτών- Τιμές Προσφορών. 

 

1. Στην τιμή προσφοράς περιλαμβάνεται η αξία των προσφερόμενων  ειδών και όλες οι 

προβλεπόμενες κρατήσεις  που προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη, εκτός του Φ.Π.Α.. 

Η τιμή θα δίνεται ανά μονάδα ως εξής: 

α. Τιμή με κρατήσεις (οι οποίες θα βαρύνουν τον προμηθευτή), χωρίς Φ.Π.Α. 

β. Ποσοστό Φ.Π.Α. (επί τοις εκατό) στο οποίο υπάγεται το είδος. 

Για τη σύγκριση των προσφορών λαμβάνεται υπ' όψη η τιμή με κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α. 

2.  Η προσφερόμενη τιμή θα είναι σταθερή καθ΄ολη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης.   

3. Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κείμενων διατάξεων φόρους, τέλη, 

κρατήσεις και κάθε είδους άλλη επιβάρυνση, πλην του Φ.Π.Α. ο οποίος βαρύνει το Δήμο 

Χανίων. 

4. Προσφορές που παρουσιάζουν - κατά την κρίση του αρμοδίου για την αξιολόγηση των 

αποτελεσμάτων του διαγωνισμού όργανο -  επιφυλάξεις ή τροποποιήσεις ή ουσιώδεις 

αποκλίσεις σε οποιοδήποτε όρο της παρούσας διακήρυξης και των συνοδευτικών αυτής 

τευχών διαγωνισμού δεν γίνονται δεκτές. Αντίθετα δεν απορρίπτονται προσφορές εάν οι 

παρουσιαζόμενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις. 

5. Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές  είναι υπερβολικά χαμηλές,  οι προσφορές θα 

εξετάζονται λεπτομερώς πριν την έκδοση της απόφασης κατακύρωσης. Για το σκοπό αυτό θα 

ζητηθούν από τον προσφέροντα να παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινίσεις 

σχετικά με τον οικονομικό χαρακτήρα της διαδικασίας της οικονομικής προσφοράς του ή τις 

τεχνικές λύσεις που έχουν επιλεγεί ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο 

προσφέρων στις οποίες επαληθεύει πριν την απόρριψη της προσφοράς. 

6. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει ότι ο διαγωνιζόμενος είναι πλήρως ενήμερος της 

διακήρυξης αυτής και ότι αποδέχεται όλους τους όρους ανεπιφύλακτα. Η επίδοση της 

προσφοράς από το διαγωνιζόμενο αποτελεί τεκμήριο ότι αυτός είχε και έλαβε υπόψη κατά 

τη σύνταξη της προσφοράς του, τις γενικές και ειδικές συνθήκες της υπηρεσίας  ως και τα 

συμβατικά στοιχεία αυτής.  
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Άρθρο 10 

Ισχύς Προσφορών 

 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για χρονικό διάστημα εκατό είκοσι  

(120) ημερών, το οποίο υπολογίζεται από την επομένη της ημέρας διενέργειας του 

διαγωνισμού.  

 

Άρθρο 11 

                               Αντιπροσφορές - Εναλλακτικές Προσφορές. 

 

Εναλλακτικές προσφορές  δεν γίνονται δεκτές από τον ίδιο διαγωνιζόμενο. 

Αντιπροσφορές δεν γίνονται  δεκτές και εφόσον υπάρξουν απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

                                                             

 

ΑΡΘΡΟ 12 

Χαρακτηρισμός στοιχείων ή πληροφοριών κατά την προσφορά ως εμπιστευτικών. 

 

Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού 

χαρακτήρα η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα  

συμφέροντά του, τότε ο προσφέρων οφείλει κατά την υποβολή της προσφοράς του να 

σημειώνει επ’ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα» τα στοιχεία εκείνα 

της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα. Στην αντίθετη περίπτωση θα μπορούν 

να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της 

πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο στην προστασία του απορρήτου που 

καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερομένου. 

Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης 

τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές 

διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της 

συγκεκριμένης πληροφορίας. 

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος,  την 

οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την 

αξιολόγησή της. 

 

Άρθρο 13 

Γλώσσα. 

 

1. Επίσημη γλώσσα διεξαγωγής του διαγωνισμού, γραπτή και προφορική, ορίζεται η ελληνική.  

2. Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισμού και τη συμμετοχή σε 

αυτόν, συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. Θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τους τα 

σημεία. Οποιαδήποτε ασάφεια θα ερμηνεύεται εις βάρος του προσφέροντος. Τεχνικοί όροι, οι 

οποίοι δεν μπορούν να αποδοθούν στην ελληνική, είναι δυνατόν να αναγράφονται στην 

αγγλική γλώσσα.  

3. Προσφορές, έγγραφα ή δικαιολογητικά που είναι συνταγμένα σε ξένη γλώσσα (εκτός ISO, 

διαφημιστικά φυλλάδια, τεχνικά φυλλάδια) γίνονται δεκτά εφόσον: 
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α) Φέρουν την επισημείωση της Σύμβασης της Χάγης (Apostille) όπου απαιτείται. 

 

β) Συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα που γίνεται είτε από την 

μεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, είτε από την πρεσβεία ή το προξενείο 

της χώρας προέλευση του εγγράφου στην Ελλάδα, είτε από δικηγόρο κατά τα άρθρα 454 

Κώδικα Πολίτικης Δικονομίας  και 53 Κώδικα περί δικηγόρων. 

 

4. Οι τυχόν δε ενστάσεις  θα υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. Σε κάθε περίπτωση τα 

έγγραφα, πλην τυχόν εγχειριδίων, που δεν θα είναι μεταφρασμένα, δεν θα λαμβάνονται 

υπόψη κατά την αξιολόγηση της προσφοράς. 

5. Γλώσσα εργασίας της σύμβασης ορίζεται η ελληνική και όλα τα έγγραφα των φορέων 

προμήθειας θα συντάσσονται στην ελληνική.  

Επίσης, κάθε αλληλογραφία του αναδόχου με τον φορέα προμήθειας θα γίνεται στη ελληνική 

γλώσσα. 

6.Οι έγγραφες συνεννοήσεις μεταξύ των υπηρεσιών που εμπλέκονται στην ανάθεση και 

εκτέλεση της υπηρεσίας των ενδιαφερομένων, των προσφερόντων και του προμηθευτή  

διεξάγονται στην ελληνική γλώσσα. Επισημαίνεται η υποχρέωση όλων των ανωτέρω να 

διευκολύνουν την επικοινωνία των τυχόν αλλοδαπών υπαλλήλων τους με την Υπηρεσία που 

διενεργεί τον Διαγωνισμό, με την παρουσία διερμηνέων με δική τους ευθύνη και δαπάνη. 

 

 

Άρθρο 14 

Αποσφράγιση - Αξιολόγηση Προσφορών-Ανάδειξη προσωρινού μειοδότη- Κατακύρωση 

 

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας 

Διαγωνισμού, μετά το πέρας της προθεσμίας παραλαβής τους που ορίζεται στο άρθρο  4 της 

παρούσας.  

 

1.  Στάδια αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών 

 

Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία: 

Μονογράφεται και αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος. 

Μονογράφονται οι φάκελοι με τις ενδείξεις "Δικαιολογητικά Συμμετοχής", "Τεχνική 

Προσφορά" και "Οικονομική Προσφορά". Αποσφραγίζεται ο φάκελος των δικαιολογητικών 

συμμετοχής και μονογράφονται τα δικαιολογητικά συμμετοχής. Ελέγχεται η πληρότητα και η 

ορθότητα των δικαιολογητικών συμμετοχής, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στη διακήρυξη. 

Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά συμμετοχής δε γίνουν αποδεκτά, δεν αποσφραγίζεται ο 

φάκελος της τεχνικής προσφοράς.  

Για τις προσφορές, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έγιναν αποδεκτά, 

αποσφραγίζονται οι φάκελοι των τεχνικών προσφορών, μovoγράφovται δε και σφραγίζονται 

από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η 

τεχνική προσφορά ανά φύλλο (εκτός από τα prospectus).  

Ελέγχεται η πληρότητα και η ορθότητα του φακέλου της τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα με 

όσα προβλέπονται στη διακήρυξη. Οι φάκελοι των oικovoμικώv προσφορών 

αποσφραγίζονται μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής 

και των τεχνικών προσφορών. 

Οι φάκελοι των oικovoμικώv προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά 
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την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών, δεν 

αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται, εφόσον δεν ασκηθεί ένδικο μέσο κατά της απόφασης 

απόρριψης της προσφοράς ή εφόσον έχει παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης ενδίκων 

μέσων κατ’ αυτής ή έχει υποβληθεί παραίτηση από τυχόν ασκηθέν ένδικο μέσο. 

Αυτοί που δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών 

λαμβάνουν γνώση των συμμετασχόντων στο διαγωνισμό, καθώς επίσης και των τιμών που 

προσφέρθηκαν.  

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών,  η Επιτροπή προβαίνει στην καταχώριση σε πρακτικό 

α) όσων υπέβαλαν προσφορές, καθώς και των υποβληθέντων αυτών δικαιολογητικών και τα 

αποτελέσματα του ελέγχου αυτών, β) των στοιχείων της τεχνικής προσφοράς και τα 

αποτελέσματα του ελέγχου αυτών, γ) των οικονομικών προσφορών και τα αποτελέσματα του 

ελέγχου αυτών.  

Η υποβολή μιας μόνο προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για την συνέχιση της διαδικασίας  του 

διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης.    

Το αποτέλεσμα των ανωτέρω σταδίων, που μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση 

κατά την κρίση της επιτροπής, επικυρώνονται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η 

οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής  σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει αποδεκτή 

προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο.    

 

Σε περίπτωση μοναδικού υποψήφιου, τα αποτελέσματα των δύο ανωτέρω σταδίων (έλεγχος 

δικαιολογητικών – τεχνικής προσφοράς και έλεγχος οικονομικής προσφοράς)  μπορούν να 

επικυρωθούν από μία απόφαση Οικονομικής Επιτροπής ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής 

Διαγωνισμού.  

 

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 127 

του Ν. 4412/2016, η  προθεσμία άσκησης της  οποίας  είναι  πέντε  (5)  ημέρες  από  την 

κοινοποίησή της στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. 

 

Στην περίπτωση ισοδύναμων προφορών,  η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με 

κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισοδύναμες προσφορές. Η 

κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία αυτών των 

οικονομικών φορέων.  

 

2.  Συμπλήρωση - αποσαφήνιση πληροφοριών  και δικαιολογητικών.  

 

Κατά  τη  διαδικασία αξιολόγησης των  προσφορών η  αναθέτουσα αρχή  μπορεί  να  καλεί 

εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 102 του Ν. 4412/2016, τα έγγραφα   ή δικαιολογητικά που έχουν 

υποβάλει. 

Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση υποβάλλεται από τους προσφέροντες, χωρίς να 

έχει ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, δεν λαμβάνεται υπόψη. 

Η διευκρίνιση αυτή δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα την ουσιώδη αλλοίωση της 

προσφοράς και δεν πρέπει να προσδίδει αθέμιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη 

συγκεκριμένη προσφορά σε σχέση με τις λοιπές. 
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 Η παροχή  της  δυνατότητας  διευκρινίσεων  στον  προσφέροντα  είναι  υποχρεωτική   για   

την  αναθέτουσα  αρχή,  αν  επίκειται  αποκλεισμός  του  από  τη  διαδικασία,  λόγω   

ασαφειών    των   δικαιολογητικών και των εγγράφων. 

 

3. Κατακύρωση - Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών – Πρόσκληση για υπογραφή 

σύμβασης 

 

α) Μετά την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί προσωρινού αναδόχου, η αναθέτουσα 

αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσωρινό ανάδοχο, να υποβάλει τα δικαιολογητικά, που 

καθορίζονται στο άρθρο 15 της παρούσας. Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο 

φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στην Επιτροπή Διαγωνισμού. 

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 

υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα 

συμπληρώσει. 

i) Αν κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που 

δηλώθηκαν με την υπεύθυνη δήλωση είναι ψευδή ή ανακριβή, ή 

ii) αν δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή 

αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, ή 

iii) αν από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν 

αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με  την παρούσα 

διακήρυξη, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον 

προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα προσφορά τηρουμένης 

της ανωτέρω διαδικασίας. 

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση, ή αν κανένας από 

τους προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά,  

η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 

β) Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη 

πρακτικού από την Επιτροπή Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στην Οικονομική 

Επιτροπή για τη λήψη απόφασης, είτε για την κατακύρωση της σύμβασης, είτε για την κήρυξη 

του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας.  

 

γ) Η Οικονομική Επιτροπή είτε κατακυρώνει, είτε ματαιώνει τη σύμβαση, σύμφωνα με τις 

διατάξεις των άρθρων 105 και 106 του Ν. 4412/2016. 

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των 

πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα 

εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, επί αποδείξει. Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν 

γνώση των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου. 

Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα 

αρχή δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες. 

 

δ) Μετά την άπρακτη πάροδο των προθεσμιών άσκησης ένστασης, ο προσωρινός ανάδοχος 

υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 15 της παρούσας μετά από 

σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής. Τα στοιχεία ελέγχονται από την Επιτροπή 

Διαγωνισμού και, εφόσον διαπιστωθεί ότι δεν έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις συμμετοχής, 

κοινοποιείται η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο και καλείται να προσέλθει 
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σε ορισμένο τόπο και χρόνο για την υπογραφή του συμφωνητικού,  προσκομίζοντας, και την 

απαιτούμενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. 

 

ε) Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν 

προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική 

πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε 

την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν 

προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 

   

 

 

Άρθρο 15 

Δικαιολογητικά κατακύρωσης 

 

Μετά την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον 

προσωρινό ανάδοχο, να υποβάλει εντός ορισμένης προθεσμίας που θα του ορισθεί - η οποία 

δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ούτε μεγαλύτερη των είκοσι (20) ημερών- από την 

κοινοποίηση της σχετικής  ειδοποίησης σε αυτόν,  τα πρωτότυπα ή αντίγραφα  όλων των 

παρακάτω δικαιολογητικών, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται από το αρμόδιο όργανο 

(Επιτροπή Διαγωνισμού). 

 

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομισθούν είναι τα εξής: 

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου εξαμήνου  πριν από 

την ημερομηνία υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου 

εγγράφου αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας καταγωγής 

 ή προέλευσης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για ένα ή περισσότερα 

από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν 4412/2016 (Α/147/8-8-2016).  

Για να νομικά πρόσωπα υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου είναι: 

 - οι διαχειριστές των ομορρύθμων και των ετερορρύθμων εταιρειών (ΟΕ και ΕΕ), 

 - οι διαχειριστές των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ),  

- ο διευθύνων σύμβουλος καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των ανωνύμων 

εταιρειών (ΑΕ),  

- σε κάθε άλλη περίπτωση οι νόμιμοι εκπρόσωποι του νομικού προσώπου. 

 Σε περίπτωση αλλοδαπών νομικών προσώπων, η ανωτέρω υποχρέωση αφορά στα φυσικά 

πρόσωπα που έχουν τις αντίστοιχες ιδιότητες κατά τη νομοθεσία από την οποία διέπονται. 

Εάν από το υποβληθέν ποινικό μητρώο δεν προκύπτει το είδος του αδικήματος για το οποίο 

καταδικάσθηκε ο ενδιαφερόμενος, υποβάλλεται από αυτόν υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 

του Ν 1599/86 ή του τύπου που προβλέπει η νομοθεσία της χώρας εγκατάστασής του, όπου 

αναφέρονται με σαφήνεια τα αδικήματα αυτά. Η επιτροπή του διαγωνισμού μπορεί σε κάθε 

περίπτωση να ζητήσει από τον ενδιαφερόμενο να προσκομίσει αντίγραφα των 

καταδικαστικών αποφάσεων.  

β. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχής,  σε ισχύ, ότι είναι 

ενήμεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις. 
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γ. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχής, σε ισχύ, ότι είναι 

ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης τόσο της 

κύριας όσο και της επικουρικής. Η ασφαλιστική ενημερότητα καλύπτει τις ασφαλιστικές 

υποχρεώσεις του προσφέροντος οικονομικού φορέα,  ως φυσικό ή νομικό πρόσωπο για το 

προσωπικό τους με σχέση εξαρτημένης εργασίας,  

 

δ. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους περί εγγραφής τους στα 

μητρώα του οικείου επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, που θα έχει 

εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής δικαιολογητικών 

κατακύρωσης.  

 

ε. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, που να έχει εκδοθεί μέχρι έξι 

μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης, από το οποίο να 

προκύπτει ότι  δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό 

συμβιβασμό, ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης 

σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή 

πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 

 

 

Εάν σε κάποια Χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά ή δεν καλύπτουν 

όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, δύναται να 

αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του υπόχρεου προς υποβολή του δικαιολογητικού 

που γίνεται ενώπιον Δικαστικής ή Διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου. Εάν στη χώρα αυτή 

δεν προβλέπεται ούτε ένορκη βεβαίωση, δύναται αυτή να αντικατασταθεί με υπεύθυνη 

δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 

επαγγελματικού οργανισμού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης (ώστε να προκύπτει και η 

γνησιότητα της υπογραφής του δηλούντος). Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη 

δήλωση, θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα 

και ότι ανά περίπτωση είτε συντρέχουν στον συγκεκριμένο οικονομικό φορέα (προσφέροντα) 

οι κατά νόμο - Διακήρυξη απαιτούμενες προϋποθέσεις, είτε δε συντρέχουν στον συγκεκριμένο 

οικονομικό φορέα (προσφέροντα)  οι κατά νόμο - Διακήρυξη μνημονευόμενοι λόγοι 

αποκλεισμού του. 

Αν διαπιστωθεί με οποιονδήποτε τρόπο ότι, στην εν λόγω Χώρα εκδίδονται τα υπόψη έγγραφα 

ή πιστοποιητικά, η προσφορά του διαγωνιζόμενου είναι απαράδεκτη. 

Οι ένορκες βεβαιώσεις, που τυχόν προσκομίζονται για αναπλήρωση δικαιολογητικών, πρέπει 

να φέρουν ημερομηνία εντός των έξι μηνών που προηγούνται του διαγωνισμού. 

Τα δικαιολογητικά που είναι συντεταγμένα σε ξένη γλώσσα να συνοδεύονται από επίσημη 

μετάφραση όπως ορίζεται στο Άρθρο 13  της παρούσης. 

 

στ.  Εφόσον ο διαγωνιζόμενος έχει τη μορφή νομικού προσώπου (εταιρείας), θα προσκομίσει  

τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος :  Τα φύλλα των εφημερίδων της 

κυβέρνησης (ΦΕΚ) στα οποία δημοσιεύθηκαν το ιδρυτικό καταστατικό και οι τυχόν 

τροποποιήσεις του ή το τελευταίο κωδικοποιημένο καταστατικό ή τα αντίστοιχα στοιχεία από 

το διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.Μ.Η. εάν πρόκειται για ΑΕ και ΕΠΕ, το τελευταίο καταστατικό 
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θεωρημένο από το πρωτοδικείο ή νόμιμα επικυρωμένο καθώς και οι τυχόν τροποποιήσεις του 

θεωρημένες ή επικυρωμένες κατά τον ίδιο τρόπο εάν πρόκειται για ΟΕ και ΕΕ.  

Εάν η προσφορά υπογράφεται από πρόσωπο που δεν προκύπτει από τα ανωτέρω έγγραφα ότι 

έχει την ιδιότητα του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας, πρέπει να υποβληθούν τα στοιχεία 

που αποδεικνύουν ότι έχει νομίμως εξουσιοδοτηθεί ειδικά για το σκοπό αυτό.  

Εάν από τα ανωτέρω καταστατικά και τα λοιπά στοιχεία δεν προκύπτουν ευθέως τα πρόσωπα 

που εκπροσωπούν την εταιρεία και τη δεσμεύουν με την υπογραφή τους, πρέπει να 

προσκομίζονται τα στοιχεία που αποδεικνύουν τη νόμιμη εκπροσώπηση της εταιρείας στο 

διαγωνισμό.  

 

Αναφορικά με το θέμα της επικύρωσης αντίγραφων εγγράφων για το σύνολο των 

απαιτούμενων  της παρούσας Διακήρυξης δικαιολογητικών και στοιχείων προσφοράς ισχύουν 

οι διατάξεις  του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 (Φ.Ε.Κ. 74/Α'/26-03-2014) όπου “καταργείται η 

υποχρέωση  υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων που έχουν 

εκδοθεί από τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς που υπάγονται στη συγκεκριμένη 

ρύθμιση”. 

Συνεπώς γίνονται αποδεκτά  τα απλά ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα των εγγράφων αυτών. 

Αντίστοιχα γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά τα απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα ιδιωτικών 

εγγράφων, εφόσον τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο καθώς και 

ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από 

τις υπηρεσίες και τους φορείς που εμπίπτουν στην ρύθμιση. 

Περαιτέρω καταργείται η υποβολή απλών αντιγράφων εγγράφων, συνοδευόμενων από την 

υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, στην οποία ο ενδιαφερόμενος βεβαίωνε την ακρίβεια 

των στοιχείων. 

Ωστόσο ο Δήμος οφείλει να διενεργεί δειγματοληπτικό έλεγχο, ανά τρίμηνο, σε ποσοστό 

τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) του συνόλου των φωτοαντιγράφων  που έχουν κατατεθεί. 

Ως εκ τούτου, στις περιπτώσεις προσκόμισης παραποιημένων ή πλαστών φωτοαντιγράφων όχι 

μόνο επιβάλλονται οι κυρώσεις  του ν.1599/1986 αλλά ανακαλείται αμέσως και η διοικητική ή 

άλλη πράξη, για την έκδοση της οποίας χρησιμοποιήθηκαν τα φωτοαντίγραφα αυτά.  

Επιπλέον, εφόσον διαπιστωθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο ότι ο διαγωνιζόμενος υπέβαλε ψευδή 

δήλωση κατά την παροχή σημαντικών πληροφοριών που ζητούνται στον εν λόγω διαγωνισμό, 

αποκλείεται. 

 

             Άρθρο 16 

             Ενστάσεις 

 

1. Κατά των πράξεων της αναθέτουσας αρχής χωρεί ένσταση. Η προθεσμία άσκησής της είναι 

πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο 

οικονομικό φορέα. 

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, η οποία αποφασίζει, 

ύστερα από γνώμη της Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, εντός προθεσμίας δέκα (10) 

ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το 

παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή 

παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης 
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αξίας της σύμβασης. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της Οικονομικής Επιτροπής του 

Δήμου, αν η ένσταση γίνει δεκτή. 

 

2. Κατά της διακήρυξης και των  λοιπών εγγράφων της σύμβασης, χωρεί ένσταση η οποία 

υποβάλλεται στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Επί της ένστασης αποφασίζει η Οικονομική 

Επιτροπή του Δήμου, ύστερα από γνώμη της Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, εντός 

προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη 

της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της 

ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) 

επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της 

αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή. 

 

Άρθρο 17 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

 

1. Ο προσφέρων στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας, υποχρεούται να 

καταθέσει προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της 

σύμβασης, για ποσό ίσο με το 5% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς τον ΦΠΑ εφόσον η 

σύμβαση είναι αξίας ίσης ή ανώτερης των 20.000,00 €.   

Το περιεχόμενο της εγγύησης διαμορφώνεται κατά τον τρόπο που ορίζει η παράγραφος 4 του 

άρθρου 72 του Ν. 4412/2016 ( ΦΕΚ Α/147/8-8-2016). 

2. Η αναφερόμενη εγγύηση εκδίδεται  από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που 

λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του 

Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέλη της (ΣΔΣ)  Συμφωνίας Δημοσίων 

Συμβάσεων  και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Οι εγγυήσεις 

μπορεί να εκδίδονται και από το Ε.Τ.Α.Α-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε, ή να παρέχονται με γραμμάτιο του  

Ταμείου  Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου 

χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων 

στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη 

διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό 

φορέα. 

 

 

Άρθρο 18 

 Χρόνος-Τόπος-Τρόπος παράδοσης. 

 

1. Οι 3 σχολικές αίθουσες ελαφράς λυόμενης προκατασκευής θα παραδοθούν και θα 

τοποθετηθούν μέσα σε (1) ένα μήνα από την υπογραφή της σύμβασης, στα εξής σχολεία: Στο 

Δημοτικό Σχολείο Νέας Κυδωνίας 2 αίθουσες και στο Δημοτικό Σχολείου Αγίας Μαρίνας 1 

αίθουσα. 

Η οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ειδών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή 

ύστερα από μακροσκοπικό έλεγχο, μέσα σε χρόνο 10 ημερών μετά από την παράδοση και 

τοποθέτηση τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του Ν.4412/2016. Η επιτροπή παραλαβής 

έχει το δικαίωμα να ζητήσει οπουδήποτε έγγραφο ή πιστοποιητικό ή τιμολόγιο θεωρήσει 
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απαραίτητο καθώς και να  επισκεφτεί τους χώρους κατασκευής των ειδών  προκειμένου να 

διαπιστώσει την τήρηση της τεχνικής προδιαγραφής του ΟΣΚ. 

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μετά από 

γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου να παραταθεί μέχρι ένα (1) μήνα  ύστερα από σχετικό 

αίτημα του προμηθευτή που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από την λήξη του συμβατικού 

χρόνου.  

 

2. Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί το Δήμο, για την ημέρα και ώρα που προτίθεται 

να παραδώσει και να τοποθετήσει τις  αίθουσες ,  τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες 

νωρίτερα. 

 

                              Άρθρο 19 

           Τρόπος πληρωμής – Κρατήσεις 

 

Η συμβατική αξία της εργασίας θα πληρωθεί στον ανάδοχο με την έκδοση χρηματικού 

εντάλματος πληρωμής που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά και το πρωτόκολλο 

παραλαβής   που θα εκδίδει η αρμόδια επιτροπή.  Ο ανάδοχος υπόκεινται σε όλες τις νόμιμες 

κρατήσεις. 

Η αξία της ποσότητας που παραλαμβάνεται κάθε φορά θα καταβάλλεται μέσα σε χρόνο 30 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ του τιμολογίου μετά των σχετικών 

δικαιολογητικών πληρωμής και την ολοκλήρωση όλων των απαιτούμενων από την κείμενη 

νομοθεσία ελέγχων και διαδικασιών, εφόσον δεν θα υπάρχουν νομικά κολλήματα και αφού 

γίνει ο προληπτικός έλεγχος από τον επίτροπο του ελεγκτικού συνεδρίου, σύμφωνα με τον Ν. 

3202/2003.  

Ο Προμηθευτής κατά την πληρωμή του τιμήματος υπόκειται στις κατά περίπτωση νόμιμες 

κρατήσεις που προβλέπονται από τη νομοθεσία, περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους 0,06 

% υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, 

σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ 3 του Ν 4013/2011. 

Σε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή 

εξήντα (30) ημέρες μετά την υποβολή του τιμολογίου πώλησης από αυτήν, η αναθέτουσα 

αρχή (οφειλέτης), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 1, παρ. Ζ, υποπαράγραφος Ζ.5 του 

Νόμου 4152/2013 "Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.02.2011 

για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές", 

καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συμβασιούχο. 

Επισημαίνεται ότι η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει προ της 

ημερομηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. 

 

Άρθρο 20 

Εφαρμοστέα νομοθεσία 

 

Για τη δημοπράτηση και την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρακάτω 

νομοθετημάτων: 

- του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 

στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), 
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- του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α') 

- του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/8.6.2006 τεύχος Α') 

- του Ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 

Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 

(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» (Α’ 74 ) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού, 

- του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο». 

- του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων 

και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις». 

- οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις , καθώς και λοιπές 

διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της 

παρούσας καθώς και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, 

περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και 

ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας 

σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά.  

            

 

                              Άρθρο 21 

                          Δημοσιότητα- Πληροφορίες 

 

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ και φέρει κωδικό ΑΔΑΜ. 

Προκήρυξη αυτής (περίληψη της Διακήρυξης) αναρτάται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στην 

ιστοσελίδα του Δήμου Χανίων  (www.chania.gr) και δημοσιεύεται σε μία τοπική εφημερίδα 

του νομού. 

Επίσης η  παρούσα διακήρυξη καθώς και το σύνολο των τευχών αυτής  διατίθενται και  σε 

έντυπη μορφή  από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Χανίων δ/νση Κυδωνίας 29 Χανιά τηλ. 

πληροφοριών 28213 41760   

                    

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

ΜΙΧΑΛΗΣ ΒΛΑΧΑΚΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A 

 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ)  

βάσει της με Αριθ. Απόφασης 158/2016 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΦΕΚ 3698/Β’/16-11-2016): 

[άρθρου 79 παρ 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/ αναθέτοντα φορέα
 1

 και τη 

διαδικασία ανάθεσης 

 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή 

η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 
 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα) / 

αναθέτοντα φορέα (αφ) 

 

- Ονομασία: ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής  / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 6318 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: ΚΥΔΩΝΙΑΣ 29,ΧΑΝΙΑ, 73135 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: Κωνσταντία Μαρκουλάκη 

- Τηλέφωνο: [2821 3 41760] 

- Ηλ. ταχυδρομείο: dimos@chania.gr,  g-promitheies@chania.gr 

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου): www.chania.gr 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του 

σχετικού CPV): ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΚΑΤ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Α/ΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  (CPV: : 44211000-2  )  

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ:  

- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : Υπηρεσίες 

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων  

- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν 

υπάρχει): […../2017] 
 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 

 

Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: Απάντηση: 
Πλήρης Επωνυμία: [……] 

 
Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): [……] 
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Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα 

εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, 

αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό 

ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και 

υπάρχει 
Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

 
Αρμόδιος ή αρμόδιοι 

2
 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

 

[……] 
Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, 

μικρή ή μεσαία επιχείρηση 
3 

 

  
  
  
Τρόπος συμμετοχής: Απάντηση: 
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας 

σύμβασης από κοινού με άλλους;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους 

εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς. 
Εάν ναι: 

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού 

φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία 

(επικεφαλής, υπεύθυνος για 

συγκεκριμένα καθήκοντα …): 

β) Προσδιορίστε τους άλλους 

οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν 

από κοινού στη διαδικασία σύναψης 

δημόσιας σύμβασης: 

γ) Ενδεχομένως, επωνυμία της 

συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 

α): [……] 

 

 

 

β): [……] 

 

 

γ): [……] 

Τμήματα Απάντηση: 
Κατά περίπτωση, αναφορά του 

τμήματος ή 

των τμημάτων για τα οποία ο 

οικονομικός φορέας επιθυμεί να 

υποβάλει προσφορά. 

 

[ ] 

 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των 

προσώπων που είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό 

φορέα για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 
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Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 
Ονοματεπώνυμο· 

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και 

τον τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 

[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 
Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 
Τηλέφωνο: [……] 
Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή 

στοιχεία σχετικά με την εκπροσώπηση 

(τις μορφές της, την έκταση, τον σκοπό 

…): 

[……] 

 

 

 

Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες 
8
 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 του Ν. 4412/2016 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
9
·,  

2. Δωροδοκία 
10

,
11

  

3. απάτη·
12

,  

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 

δραστηριότητες
13

,  

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας
14

,  

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων
15

. 
Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές 

καταδίκες: 
Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική 

απόφαση εις βάρος του οικονομικού 

φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου 
16

 το 

οποίο είναι μέλος του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου 

ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν 

από τους λόγους που παρατίθενται 

ανωτέρω (σημεία 1-6), ή καταδικαστική 

απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από 

πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία 

έχει οριστεί απευθείας περίοδος 

αποκλεισμού που εξακολουθεί να 

ισχύει; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……] 
17 

Εάν ναι, αναφέρετε: 
18

 

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής 

απόφασης προσδιορίζοντας ποιο από τα 

σημεία 1 έως 6 αφορά και τον λόγο ή 

τους λόγους της καταδίκης, 

 

α) Ημερομηνία:[ ], σημείο-(-α): [ ], 

λόγος(-οι):[ ] 

 

β) [……] 
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β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί 

[ ]· 

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 

καταδικαστική απόφαση: 

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού 

[……] 

και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [ ] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……] 
19 

Σε περίπτωση καταδικαστικής 

απόφασης, ο οικονομικός φορέας έχει 

λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την 

αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη 

σχετικού λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»); 
20 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 
21 

[……] 

 

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την ΚΑΤΑΒΟΛΗ φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 
Πληρωμή φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης: 
Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει 

όλες τις υποχρεώσεις του όσον αφορά 

την πληρωμή φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης
22

, στην Ελλάδα 

και στη χώρα στην οποία είναι τυχόν 

εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν όχι αναφέρετε: 

 

ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
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α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο 

πρόκειται: 

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 

υποχρεώσεων; 

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής 

απόφασης; 

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη 

και δεσμευτική; 

- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης 

ή έκδοσης απόφασης 

- Σε περίπτωση καταδικαστικής 

απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας 

σε αυτήν, τη διάρκεια της περιόδου 

αποκλεισμού: 

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: 

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει 

εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε 

καταβάλλοντας τους φόρους ή τις 

εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που 

οφείλει συμπεριλαμβανόμενων κατά 

περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή 

των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε 

δεσμευτικό διακανονισμό για την 

καταβολή τους ; 
23 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι 

 

 

-[] Ναι [] Όχι 

 

-[……]· 

 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

 

δ) [] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι 

 

 

-[] Ναι [] Όχι 

 

-[……]· 

 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

 

δ) [] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά 

την καταβολή των φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς 

των εγγράφων): 
24

 

[……][……][……] 

 

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 

παράπτωμα 

 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 

αφερεγγυότητα, σύγκρουση 

συμφερόντων ή επαγγελματικό 

παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει [] Ναι [] Όχι 
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του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του 

στους τομείς του περιβαλλοντικού, 

κοινωνικού και εργατικού δικαίου; 
25 

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 

μέτρα που να αποδεικνύουν την 

αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη αυτού 

του λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»); 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 

που λήφθηκαν: […….............] 
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 

οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 

καταστάσεις 
26

 : 

α) πτώχευση, ή 

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 

γ) ειδική εκκαθάριση, ή 

δ) αναγκαστική διαχείριση από 

εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ή 

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία 

πτωχευτικού συμβιβασμού, ή 

στ) αναστολή επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων, ή 

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις 

νόμου Εάν ναι: 

- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 

- Διευκρινίστε τους λόγους για τους 

οποίους ωστόσο ο οικονομικός φορέας, 

θα δύναται να εκτελέσει τη σύμβαση, 

λαμβανόμενης υπόψη της εφαρμοστέας 

εθνική εθνικής νομοθεσίας και των 

μέτρων σχετικά με τη συνέχιση της 

επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό 

αυτές τις περιστάσεις
27

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-[.......................] 

-[.......................] 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς 

των εγγράφων): [……][……][……] 
 

 

 

 

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα α ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο 

οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 

 

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην 
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περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη 

σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 

αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει 

μόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει 

οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV: 
 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων 

κριτηρίων επιλογής 
Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 

επιλογής; 
[] Ναι [] Όχι 

 

 

Α: Καταλληλότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά 

κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα 

φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 

αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Καταλληλότητα Απάντηση 
1) Ο οικονομικός φορέας είναι 

εγγεγραμμένος στα σχετικά 

επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που 

τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος 

εγκατάστασής
i
; του: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[…] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 
 

 

Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα 

με τα μέρη I – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των 

συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και 

χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών 

εγγράφων που αναφέρονται 
47

, εκτός εάν : 

α) η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας 

με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 

δωρεάν. 
48

 

β) η αναθέτουσα αρχή έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στον Δήμο Χανίων, 

προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω 

υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος 

Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης για τους σκοπούς της συμμετοχής στον 

διαγωνισμό» . 
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Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……] 

 

Επισημάνσεις επί του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης βάσει της με Αριθ. 

Απόφασης 158/2016 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΦΕΚ 3698/Β’/16-

11-2016): 

 

1. Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι)της 

(του) μίας (ενός) θα αναφέρεται το σύνολο αυτών. 

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

3. Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ 

μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι 

πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς. Πολύ μικρή 

επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της 

οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν 

υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί 

λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το 

σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. Μεσαίες 

επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες 

απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος 

εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου 

ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ. 

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

αναπηρία ή μειονεκτούντων ατόμων. 

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

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

7. Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα 

κριτήρια που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που 

ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος 

Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να 

βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις 

εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.”. 

8. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα 

της σύμβασης είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό 

αποκλεισμό για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή 

προστασίας του περιβάλλοντος. 

9.  Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 

24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 

της 11.11.2008, σ. 42). 

10.  Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

αναφέρεται ως “διαφθορά”. 

11. Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας 

στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 

της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την 

καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). 

Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), 
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«Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του 

Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 

παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία). 

12.  Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών 

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48) όπως 

κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ48/Α) "Κύρωση της Σύμβασης σχετικά με την 

προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των 

συναφών με αυτήν Πρωτοκόλλων. 

13. Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης 

Ιουνίου 2002 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). 

Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα 

εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 

14. Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της 

χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από 

παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 

25.11.2005, σ.15) που ενσωματώθηκε με το ν. 3961/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και 

καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της 

χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 

15. Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της 

εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την 

αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 

15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν.4198/2013 (ΦΕΚ 

215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των 

θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". 

16. Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης 

ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις 

περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα 

μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73) 

17. Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

18. Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

19. Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.    

20. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή 

σε διαδικασία σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση 

αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω 

απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο ) 

21. Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί 

(μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να 

καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν. 

22. Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την 

εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση 

(άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο) 

23.  Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόσον προβλέπεται 

στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό 

αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών 
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εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως 

δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και όταν ο αποκλεισμός θα ήταν 

σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας 

ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των 

υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα 

με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της 

προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής 

προσφοράς. 

24.  Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.  

25.  Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας 

σύμβασης στις κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης ή στο άρθρο 18 παρ. 2.  

26.  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται 

από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

27.  Άρθρο 73 παρ. 5.  

28. Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να 

συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

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

30.  Πρβλ άρθρο 48 . 

31.  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που 

διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7). 

32. Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο 

(1.000.000) ευρώ εκτός ΦΠΑ (άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ και άρθρο 375 παρ. 10. 

33. Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς 

από ορισμένα κράτη μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που 

καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό. 

34. Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 

της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη. 

35. Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 

της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη. 

36. Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων. 

37. Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων. 

38. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν την 

τεκμηρίωση εμπειρίας που υπερβαίνει τα πέντε έτη. 

39. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την 

τεκμηρίωση εμπειρίας που υπερβαίνει τα τρία έτη. 

40. Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει 

τόσο δημόσιους όσο και ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες. 

41. Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα 

στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο 

οικονομικός φορέας, όπως καθορίζεται στο μέρος II, ενότητα Γ, πρέπει να 

συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ. 

42. Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή 

συναινέσει, εξ ονόματός της από αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι 

εγκατεστημένος ο προμηθευτής ή ο πάροχος υπηρεσιών. 
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43. Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της 

σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του 

υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί 

χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω. 

44. Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση. 

45. Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

46. Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

47. Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

48. Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες 

πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία 

αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή να το 

πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική 

συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση. 
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ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ 
 

ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ, ΚΔΡΑΦΝΟΑ & ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΚΝΛΑΓΩΛ ΑΗΘΝΠΩΛ 
(ΓΗΓΑΠΘΑΙΗΑΠ – ΓΟΑΦΔΗΩΛ) & ΣΩΟΩΛ ΓΗΔΗΛΖΠ (W.C) ΓΗΑΦΝΟΩΛ 

ΠΠΡΖΚΑΡΩΛ ΔΙΑΦΟΑΠ ΙΝΚΔΛΖΠ ΞΟΝΘΑΡΑΠΘΔΖΠ ΠΔ ΠΣΝΙΔΗΑ Α/ΘΚΗΑΠ 
& Β/ΘΚΗΑΠ ΔΘΞ/ΠΖΠ Π’ ΝΙΖ ΡΖΛ ΔΞΗΘΟΑΡΔΗΑ 

 

1. ΑΞΑΗΡΖΠΔΗΠ – ΓΔΛΗΘΑ 

1.1 Η παξνύζα Σερληθή Πξνδηαγξαθή αλαθέξεηαη ζηελ κειέηε, θαηαζθεπή θαη ηνπνζέηεζε 
ησλ κνλάδσλ ειαθξηάο πξνθαηαζθεπήο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ σο αίζνπζεο 
δηδαζθαιίαο, Γξαθεία θαη ρώξνη Τγηεηλήο ζηα ρνιεία ηεο Δπηθξάηεηαο. 
Οη Σερληθνί όξνη ησλ Πξνδηαγξαθώλ απηώλ απνηεινύλ ηηο απαηηήζεηο (ηερληθέο – 
ιεηηνπξγηθέο – αηζζεηηθέο) γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ κνλάδσλ. 
Οη κνλάδεο απηέο ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα αλάγθεο πξνζσξηλήο ζηέγαζεο ιόγσ εηδηθώλ 
πεξηζηάζεσλ ( κεηεγθαηαζηάζεηο, κεηαβνιέο αξηζκνύ καζεηώλ, ζενκελίεο θ.ιπ.). Μεηά 
ηελ εμάιεηςε ησλ αλαγθώλ ηεο πξνζσξηλήο ζηέγαζεο νη αξρηθά εγθαηαζηεκέλεο κνλάδεο 
ζα έρνπλ ηελ δπλαηόηεηα λα επαλαρξεζηκνπνηεζνύλ, θαηά ηηο αλάγθεο ηνπ Ο..Κ  Α.Δ. 

1.2. Oη ζπκκεηέρνληεο κε ηελ ππνβνιή ηεο Πξνζθνξάο ηνπο ζα θαηαζέζνπλ πιήξεηο θαη 
αλαιπηηθέο κειέηεο ησλ κνλάδσλ (ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ ΜΔΛΔΣΗ, ΣΑΣΙΚΗ ΜΔΛΔΣΗ, 
ΜΔΛΔΣΗ ΗΛΔΚΣΡΟΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ, ΜΔΛΔΣΔ ΘΔΡΜΟΜΟΝΧΗ, 
ΗΥΟΜΟΝΧΗ, ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΙΑ, ΑΛΔΞΙΚΔΡΑΤΝΟΤ θ.ιπ.) ππνγεγξακκέλεο από ηνπο 
θαηά Νόκν κειεηεηέο κεραληθνύο. Ν δε Ν.Π.Θ. Α.Δ. δηαηεξεί ην δηθαίσκα 
βειηηώζεσλ, κε παξάιιειε ππνρξέσζε απνδνρήο ηνπο από ηνπο 
ζπκκεηέρνληεο.  
Όινη νη ζπκκεηέρνληεο ζα δηαζέζνπλ δείγκα ησλ κνλάδσλ ηνπ πξνζθεξνκέλνπ 
ζπζηήκαηνο, πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεζεί από ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνύ. 

1.3. Θα πξνηαζνύλ ηξεηο (3) ηύπνη κνλάδσλ : 
Ρύπνο Α: Μνλάδα αίζνπζαο δηδαζθαιίαο. 
Ρύπνο Β: Μνλάδα Γξαθείνπ (2/3 ηνπ ηύπνπ Α). 
Ρύπνο Γ: Μνλάδα ρώξσλ πγηεηλήο (W.C). 
Οη κνλάδεο ζα είλαη πιήξσο ζπλαξκνινγνύκελεο ζηνλ ηόπν ηνπ έξγνπ (Flat – Pack). Ο 
ηύπνο Α ζα απνηειείηαη από ηξία (3) επί κέξνπο ηκήκαηα, ν ηύπνο B από δύν (2), θαη ν 
ηύπνο Γ από έλα (1). 

1.4. Οη πξνθαηαζθεπαζκέλεο κνλάδεο ζα πξνθύπηνπλ, αλάινγα κε ηε ιεηηνπξγία ηνπο, από 
αθέξαηα πνιιαπιάζηα ιεηηνπξγηθνύ θαηαζθεπαζηηθνύ θαλάβνπ, ώζηε λα είλαη δπλαηή ε 
ηνπνζέηεζή ηνπο κεκνλσκέλα ή ελ ζεηξά ζε ζπλδπαζκό, αλάινγα κε ηελ ηδηνκνξθία ηνπ 
νηθνπέδνπ ή ηελ επηδησθόκελε αξρηηεθηνληθή δηάηαμε, πξνθεηκέλνπ λα εμππεξεηεζνύλ νη 
αλάγθεο ηνπ δηδαθηεξίνπ πνπ ζα ζηεγαζζεί ζ‟ απηέο πξνζσξηλά. Οη κνλάδεο ζα 
παξνπζηάδνπλ άξηηα θαη νινθιεξσκέλε αηζζεηηθή εηθόλα εμσηεξηθώλ θαη εζσηεξηθώλ 
όςεσλ, νη δε ελ ζεηξά ηνπνζεηνύκελεο ζα εθάπηνληαη θαηά ηηο πιάγηεο πιεπξέο ηνπο θαη 
ζα απνηεινύλ εληαίν ζύλνιν. Όπνπ απαηηείηαη, νη αξκνί ζα θαιύπηνληαη κε 
αξκνθάιππηξα θαηάιιειεο δηαηνκήο. 

ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΣΝΙΗΘΩΛ ΘΡΗΟΗΩΛ Α.Δ.        

 
 

Γεληθή Γηεύζπλζε Ιεηηνπξγίαο & Αλάπηπμεο 
Γηεύζπλζε Δμνπιηζκνύ Πρνιείσλ  
Σκήκα Πξνδηαγξαθώλ, Σππνπνίεζεο & Έξεπλαο Αγνξάο Δμνπιηζηηθώλ Μέζσλ 
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1.5. Οη κνλάδεο θαη ησλ ηξηώλ ηύπσλ ζα ηνπνζεηνύληαη ζε νπνηαδήπνηε γήπεδα  ρνιείσλ 
θαη κεηά ηελ εθπιήξσζε ησλ πξνζσξηλώλ αλαγθώλ ζηέγαζεο ζα είλαη δηαζέζηκεο γηα 
κεηεγθαηάζηαζε, ζύκθσλα κε ηηο εθάζηνηε αλάγθεο ηνπ «Ο..Κ Α.Δ.». Η ζέζε ηεο 
εγθαηάζηαζήο ηνπο κέζα ζηα γήπεδα ζα νξίδεηαη από ηνλ «Ο..Κ  Α.Δ.». Λακβάλεηαη 
ππόςε όηη ζηελ ελ ζεηξά δηάηαμε ησλ κνλάδσλ, είλαη πηζαλή ε ηνπνζέηεζή ηνπο ζε 
δηαθνξεηηθά επίπεδα, όπνπ ππάξρεη θιίζε ηνπ νηθνπέδνπ (εμαζθάιηζε αλνίγκαηνο 
ζπξώλ, επηθαιύςεσο αξκώλ θ.ιπ.) ή θαη ζε θιηκαθσηή δηάηαμε θάηνςεο (ελ είδε 
ζθαιηέξαο). 

1.6. Οη ιπόκελεο κνλάδεο ζα κεηαθέξνληαη θαη ζα ζπλαξκνινγνύληαη επί ηόπνπ ηνπ 
έξγνπ, ώζηε λα είλαη δπλαηή, ρσξίο πξόζζεηε δαπάλε κεηαθνξηώζεσλ, ε εύθνιε & 
νηθνλνκηθή κεηαθνξά ηνπο ηόζν ζηελ επεηξσηηθή όζν θαη ζηελ λεζησηηθή ρώξα θαη γηα 
κειινληηθή κεηεγθαηάζηαζε. 

 

2. ΡΔΣΛΗΘΑ ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΠΡΗΘΑ ΡΩΛ ΚΝΛΑΓΩΛ 

2.1 ΡΞΝΠ Α – ΚΝΛΑΓΑ ΑΗΘΝΠΑΠ ΓΗΓΑΠΘΑΙΗΑΠ 

2.1.1. Η επηθάλεηα ηεο αίζνπζαο δηδαζθαιίαο είλαη 40,5 m2 (εμσηεξηθέο δηαζηάζεηο 6Υ6,75m) 
κε κνξθή θαηόςεσο νξζνγσληθή. 
Θα έρεη επίπεδε ζηέγε κε ραξαθηεξηζηηθά: 

α. ειάρηζην εμσηεξηθό ύςνο  3,10 m.   
β. ειάρηζην εζσηεξηθό ειεύζεξν ύςνο 2,70 m. 

2.1.2. Η κνλάδα ηεο αίζνπζαο δηδαζθαιίαο απνηειείηαη από ηξία όκνηα κέξε εμσηεξηθώλ 
δηαζηάζεσλ 2,25 Υ 6,0 m, ηα νπνία ζα ζπλαξκνινγνύληαη κεηαμύ ηνπο. Σα κέξε πνπ 
απνηεινύλ ηελ θάζε αίζνπζα ζα είλαη πιήξσο ζπλαξκνινγνύκελα, γηα λα ππάξρεη ε 
δπλαηόηεηα ηεο απξόζθνπηεο κεηαθνξάο αθόκε θαη ζε δύζβαηα ζεκεία .  

Οη δηαζηάζεηο θάζε ηκήκαηνο είλαη ηέηνηεο ώζηε λα ππάξρεη ε δπλαηόηεηα ηεο 
κεηαθνξάο ρσξίο ηελ απαίηεζε εηδηθήο άδεηαο δηέιεπζεο ππεξκεγέζνπο νρήκαηνο. Οη 
ζπλδέζεηο ζα γίλνληαη ζην άλσ θαη θάησ κέξνο ησλ κεηαιιηθώλ ππνζηπισκάησλ, θαζώο 
θαη ζην  πιαίζην ηεο νξνθήο, ήηνη δώδεθα (12) ηνπιάρηζηνλ ζπλδέζεηο. H όιε θαηαζθεπή 
ζα εμαζθαιίδεη πιήξε αθακςία θαη δελ ζα επηηξέπεη ηαιαληώζεηο από δπλακηθέο 
θνξηίζεηο. Σν δάπεδν ησλ κνλάδσλ ζα απέρεη πεξίπνπ 20 cm από ηελ πθηζηάκελε 
δηακνξθσκέλε βάζε έδξαζεο θαη ην ηπρόλ δεκηνπξγνύκελν θελό ζα θιείλεη ελ κέξεη 
πεξηκεηξηθά επηηξέπνληαο ηελ δηέιεπζε ησλ όκβξησλ πδάησλ θαζώο θαη ηνλ αλεκπόδηζην 
αεξηζκό.  

2.1.3. Όια ηα κεηαιιηθά ζηνηρεία πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηε θαηαζθεπή ηεο βάζεο ζα είλαη 
πιήξσο γαιβαληζκέλα ελ ζεξκώ ζύκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ EN-ISO 1461:2009 κε 
ειάρηζην πάρνο επηθάιπςεο Φεπδαξγύξνπ 78κm (568 gr/m2). ηηο ζέζεηο ησλ 
ζπγθνιιήζεσλ ζα εθαξκνζηεί ςπρξό γαιβάληζκα. Οη πεξηκεηξηθνί δηακήθεηο θνηινδνθνί 
ηνπ πιαηζίνπ δαπέδνπ ζα έρνπλ δηαζηάζεηο 120Υ80Υ4 mm. Οη πεξηκεηξηθνί εγθάξζηνη 
θνηινδνθνί ηνπ πιαηζίνπ ζα έρνπλ δηαζηάζεηο 120Υ80Υ3 mm. Σν πιαίζην ηνπ δαπέδνπ ζα 
εληζρύεηαη κε εγθάξζηεο δνθίδεο θιεηζηήο δηαηνκήο 80Υ50Υ3 mm. Οη εγθάξζηεο δνθίδεο 
ζα ηνπνζεηνύληαη αλά 40 cm πεξίπνπ. Κάησ από ηηο εγθάξζηεο δνθίδεο ηνπνζεηνύληαη 
δύν δηακήθεηο ηξαβέξζεο 60Υ30Υ1,75 mm ζε απόζηαζε από ηα άθξα ηνπ ηειάξνπ 50 
cm. Η αληνρή ζε θηλεηό θνξηίν είλαη 350 kg/ m2 . Σν πιαίζην ηνπ δαπέδνπ ζα θέξεη (από 
θάησ πξνο ηα πάλσ) παλέιν πνιπνπξεζάλεο πάρνπο 0,5/60/0,5 mm, θόληξα πιαθέ 
ζαιάζζεο 18mm θαηεγνξίαο E1WBP θαη ζην ηέινο επηθνιιεκέλν κε εηδηθή ηζρπξή θόιια 
θύιιν ΛΙΝΟΣΑΠΗΣΑ 2mm. Πεξηκεηξηθά ηεο αηζνύζεο ζα ηνπνζεηεζνύλ ηα αληίζηνηρα 
από ΛΙΝΟΣΑΠΗΣΑ ζνβαηεπηά ή άιιν πιηθό ηεο έγθξηζεο ηεο Τπεξεζίαο.  

2.1.4. Η νξνθή ηεο θάζε κνλάδαο ζα απνηειείηαη από κεηαιιηθό πιαίζην γαιβαληζκέλσλ δνθώλ. 
Οη πεξηκεηξηθέο δηακήθεηο ζα είλαη θιεηζηήο δηαηνκήο 160Υ80Υ4 mm θαη νη πεξηκεηξηθέο 
εγθάξζηεο αλνηθηήο δηαηνκήο πνπ ζα ιεηηνπξγνύλ θαη σο πεξηκεηξηθέο πδξνξξνέο. ηελ 
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νξνθή ζα ηνπνζεηεζνύλ δύν ζεξκνκνλσηηθά παλέια. Σν έλα παλέιν πεηξνβάκβαθα 
πάρνπο 50mm ζα ηνπνζεηεζεί ζηελ νξνθή εζσηεξηθά ηεο αίζνπζαο θαη ην άιιν παλέιν 
πνιπνπξεζάλεο ηξαπεδνεηδνύο δηαηνκήο ειάρηζηνπ πάρνπο 40mm ζα ηνπνζεηεζεί 
εμσηεξηθά. Δλδηάκεζα ζηα δύν παλέια ζα ππάξρνπλ εγθάξζηεο δνθίδεο νξνθήο από 
εληζρπκέλα ζηξαηδαξηζηά όκνηα κε εθείλα ηνπ δαπέδνπ. Όιεο νη νξνθέο ζα είλαη ζε ζέζε 
λα παξαιακβάλνπλ θαηαλεκεκέλν θνξηίν 150 kgr/m2 θαη θνξηία αλεκνπίεζεο θαη ρηνληνύ 
ζύκθσλα κε ηνλ θαλνληζκό θνξηίζεσλ. 

2.1.5. Σα δύν πιαίζηα (νξνθήο θαη δαπέδνπ) ζπλδένληαη κεηαμύ ηνπο κε ηέζζεξηο (4) θνιώλεο 
θιεηζηήο δηαηνκήο (θαηαθόξπθα ζηνηρεία), δηαζηάζεσλ θαη‟ειάρηζηνλ 80Υ80Υ4 mm.  
Σα ηέζζεξα (4) θύξηα θαηαθόξπθα ζηνηρεία ηνπνζεηνύληαη ζηηο ηέζζεξηο (4) γσλίεο ηνπ 
πιαηζίνπ .  

2.1.6. ηελ θύξηα όςε ησλ αηζνπζώλ θαη θαζ‟ όιν ην κήθνο ηνπο, ππάξρεη πξνζηέγαζκα 
πιάηνπο 1.50m ην νπνίν ζπλδέεηαη κε ην πιαίζην ηεο νξνθήο. Η θαηαζθεπή ηνπ 
πξνζηεγάζκαηνο θαζώο θαη ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ζα πξέπεη λα είλαη ηέηνηα ώζηε λα 
ζπκβάιεη ζηελ αηζζεηηθή αξηηόηεηα ηεο θαηαζθεπήο . 

2.1.7. Ρνηρώκαηα κνλάδσλ: Καηαζθεπάδνληαη από ζεξκνκνλσηηθά παλέια πεηξνβάκβαθα 
ειάρηζηεο ππθλόηεηαο 120 Kg/m3, ζπληειεζηή ζεξκηθήο αγσγηκόηεηαο ι 
0,033Kcal/h*m*oC θαη ζπλνιηθνύ πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 0,5/50/0,5mm. Η ππθλόηεηα ησλ 
κνλσηηθώλ πιηθώλ ησλ παλέισλ ζα πξέπεη λα πηζηνπνηείηαη από ηα εθάζηνηε εξγνζηάζηα 
θαηαζθεπήο. ηηο ελώζεηο ησλ κνλάδσλ ή ησλ επί κέξνπο ζηνηρείσλ ηνπο, όπνπ 
απαηηείηαη, ηνπνζεηνύληαη θαιαίζζεηα αξκνθάιππηξα, ρσξίο κόληκεο ζπλδέζεηο, γηα λα 
είλαη εύθνιε ε αθαίξεζε θαη επαλαρξεζηκνπνίεζή ηνπο. 

2.1.8. Οη ζηέγεο ησλ κνλάδσλ, ζα είλαη πιήξσο πδαηνζηεγείο. Ζ ζηεξέσζε ησλ ζηνηρείσλ 
ηεο ζηέγεο ηόζνλ επί ηνπ θέξνληνο νξγαληζκνύ ησλ κνλάδσλ όζνλ θαη κεηαμύ 
ησλ γίλεηαη κε ηξόπν πνπ εμαζθαιίδεη ζηαζεξόηεηα θαη ζηεγαλόηεηα. 

2.1.9. Η κνλάδα ηεο αίζνπζαο δηδαζθαιίαο ζα θαιύπηεη ηηο απαηηήζεηο ηνπ Καλνληζκνύ 
ζεξκνκόλσζεο δώλεο Γ (ζύκθσλα κε ηνλ λέν θαλνληζκό ελεξγεηαθήο απόδνζεο ησλ 
θηηξίσλ). 

2.1.10. Η θσηηζηηθή επηθάλεηα ηεο αίζνπζαο είλαη ακθίπιεπξε κε παξάζπξα (εκπξόο) θαη 
θεγγίηεο (πίζσ) επηηπγράλνληαο παξάιιεια ην θπζηθό αεξηζκό ηεο. Οη θσηηζηηθέο 
επηθάλεηεο ησλ παξαζύξσλ είλαη ηνπιάρηζηνλ ην 1/5 ηεο επηθαλείαο ηνπ δαπέδνπ.  
ε όια ηα εμσηεξηθά θνπθώκαηα ζηηο ζέζεηο ησλ παινπηλάθσλ (πόξηεο, παξάζπξα, 
θεγγίηεο) ηνπνζεηνύληαη θηγθιηδώκαηα αζθαιείαο, ραιύβδηλα , γαιβαληζκέλα ελ ζεξκώ 
&  ειεθηξνζηαηηθά βακκέλα . Σα παινθξύζηαιια είλαη δηπιά πάρνπο 5mm  έθαζην, κε  
δηάθελν  >  6mm. 

2.1.11. Όια ηα εμσηεξηθά θνπθώκαηα ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα από αινπκίλην ειεθηξνζηαηηθήο 
βαθήο ιεπθνύ ρξώκαηνο. 

2.1.12. Οη δηαηνκέο (πξνθίι) ησλ αινπκηλίσλ ησλ παξαζύξσλ ζα αληηζηνηρνύλ ζηηο παξαθάησ 
ελδεηθηηθέο ζεηξέο. 

ΔΣΔΜ   - ζεηξά Δ 2200 (ζπξόκελα) 
Alousystem   - ζεηξά      100 (      »       ) 
EUROPA   - ζεηξά      900 (      »       ) 
ALUMIL   - ζεηξά    9000 (      »       ) 

Σα παξάζπξα ησλ αηζνπζώλ είλαη 2-θύιια επάιιεια ζπξόκελα δηαζηάζεσλ 1,95 Υ1,2 m 
πεξίπνπ. 

2.1.13. Οη θεγγίηεο ηεο αίζνπζαο είλαη δύν (2). Ο θάζε θεγγίηεο είλαη δηαζηάζεσλ 1,95Υ0,70m 
πεξίπνπ απνηεινύκελνο από δύν (2) θύιια επάιιεια – ζπξόκελα. 

2.1.14. Οη εμσηεξηθέο πόξηεο δηαζηάζεσλ 1,00Υ2,2 m θαη αλνίγνπλ πξνο ηα έμσ. Έρνπλ 
θιεηδαξηά αζθαιείαο ηύπνπ DOMUS θαη ρεηξνιαβή, πεξηζηξέθνληαη δε θαηά 180ν 
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ζηαζεξνπνηνύκελεο ζηελ αλνηρηή ζέζε κε θαηάιιειν αζθαιή ηξόπν ρσξίο λα 
πξνεμέρνπλ από ηελ αίζνπζα. Πξνβιέπνληαη πέληε (5) κεληεζέδεο. Οη εμώπνξηεο έρνπλ 
ηακπιά πιήξε ζην θάησ κέξνο θαη ηδακηιίθη ζηαζεξό δηπιό ζην άλσ κέξνο (ζύκθσλα κε 
ηελ παξ. 2.1.11.). 
Πάλσ από ηελ πόξηα ζα ππάξρεη ζηαζεξόο θεγγίηεο. 
Οη ηακπιάδεο ησλ εμσζύξσλ ζα θαηαζθεπαζηνύλ από θόληξα πιαθέ ζαιάζζεο 18mm 
επελδπκέλνη ακθίπιεπξα κε γαιβαληζκέλε ιακαξίλα πάρνπο 0,50mm, ή από αληίζηνηρν 
παλέιν πεηξνβάκβαθα επελδπκέλν ακθίπιεπξα κε γαιβαληζκέλε ιακαξίλα πάρνπο 0,50 
mm. Οη πόξηεο έρνπλ όια ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία – εμαξηήκαηα (όπσο π.ρ. ιάζηηρα, 
βνπξηζάθηα, παξεκβύζκαηα θ.ι.π.) όπνπ απαηηείηαη, γηα ηελ άξηηα ιεηηνπξγία ηνπο. Η 
κνξθή θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπξώλ θαη ησλ θεγγηηώλ είλαη ζε αληηζηνηρία κε ηηο 
ζεηξέο ησλ παξαζύξσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ. 

2.1.15. Δμνπιηζκνί κνλάδσλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο. 
Θα ηνπνζεηεζνύλ ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) επίηνηρεο θξεκάζηξεο ζηνλ ηνίρν έλαληη ηνπ 
πίλαθα δηδαζθαιίαο. Κξεκαζηαξάθηα πίζσ ζηηο πόξηεο ησλ WC.  
Θα έρνπλ θσηηζκό κε θσηηζηηθά θζνξηζκνύ (βιέπε Η/Μ πξνδηαγξαθέο). 
Θα ηνπνζεηεζνύλ κνλάδεο Θέξκαλζεο (ζεξκνπνκπνί – convectors) ησλ 2000 W 
θαηάιιεια ζηεξεσκέλεο ώζηε λα απνθεύγεηαη ε θινπή ηνπο (βιέπε Η/Μ πξνδηαγξαθέο). 
Ππξνζβεζηήξαο μεξάο θόλεσο ησλ 6 θηιώλ Pa6 (βιέπε Η/Μ πξνδηαγξαθέο). 
 

2.2. ΚΝΛΑΓΑ ΓΟΑΦΔΗΝ ( 2/3 ηεο Κνλάδαο ηεο Αίζνπζαο Γηδαζθαιίαο) 
 
2.2.1. Η Μνλάδα ηνπ Γξαθείνπ έρεη εκβαδόλ 27 m2 κε ειάρηζηε εμσηεξηθή δηάζηαζε: 4,50 m. 

Θα έρεη επίπεδε ζηέγε κε ραξαθηεξηζηηθά: 
α. ειάρηζην εμσηεξηθό ύςνο  3,10m   
β. ειάρηζην εζσηεξηθό ειεύζεξν ύςνο 2,70 m. 

2.2.2. Ο ηξόπνο θαηαζθεπήο ηνπ κεηαιιηθνύ ζθειεηνύ θαζώο θαη ηα ζρεηηθά Σερληθά 
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζα είλαη ίδηα, όπσο απηά πεξηγξάθνληαη ζηηο αληίζηνηρεο 
παξαγξάθνπο ηεο Μνλάδαο ηεο Αίζνπζαο Γηδ/ιίαο θαη ζηελ ηαηηθή Μειέηε. 

2.2.3. Οη εμσηεξηθέο πόξηεο δηαζηάζεσλ 1.00Υ2.20m ζα αλνίγνπλ πξνο ηα κέζα. Έρνπλ 
θιεηδαξηά αζθαιείαο ηύπνπ DOMUS θαη ρεηξνιαβή. Πξνβιέπνληαη πέληε (5) κεληεζέδεο. 
ηελ πεξίπησζε πνπ ην γξαθείν ζα ρξεζηκνπνηεζεί σο αίζνπζα γηα παηδηά κε εηδηθέο 
αλάγθεο ε πόξηα ζα είλαη σο ησλ Αηζνπζώλ Γηδ/ιίαο. 

 

2.3. ΚΝΛΑΓΑ ΣΩΟΩΛ ΓΗΔΗΛΖΠ (W.C.) 
 
2.3.1. Η  Μνλάδα ησλ ρώξσλ πγηεηλήο (w.c.) έρεη εκβαδόλ: 9m2 κε ειάρηζηε εμσηεξηθή 

δηάζηαζε : 2,25m. 
Θα έρεη επίπεδε ζηέγε κε ραξαθηεξηζηηθά: 

α. ειάρηζην εμσηεξηθό ύςνο  3,10m   
β. ειάρηζην εζσηεξηθό ειεύζεξν ύςνο 2,70 m. 

2.3.2. Ο ηξόπνο θαηαζθεπήο ηνπ κεηαιιηθνύ ζθειεηνύ θαζώο θαη ηα ζρεηηθά Σερληθά 
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, είλαη ίδηα, όπσο απηά πεξηγξάθνληαη ζηηο αληίζηνηρεο παξαγξάθνπο 
ηεο Μνλάδαο ηεο Αίζνπζαο Γηδαζθαιίαο. 

2.3.3. ρεηηθά κε ην πξνζηέγαζκα ηεο Κπξίαο όςεο, θαη γηα ηα ζόθνξα, ηζρύνπλ όζα 
αλαγξάθνληαη ζηελ § 2.1.6. 

2.3.4. Όζνλ αθνξά ηα ηνηρώκαηα ηεο Μνλάδαο, ζηηο κνλώζεηο δαπέδνπ θαη νξνθήο ηζρύνπλ 
όζα αλαθέξνληαη ζηηο ζρεηηθέο παξαγξάθνπο ηεο πεξηγξαθήο ηεο Αίζνπζαο Γηδ/ιίαο. 

2.3.5. Η Μνλάδα ησλ ρώξσλ πγηεηλήο απνηειείηαη από ηηο δύν (2) ζέζεηο w.c. κε εκβαδόλ 
1.6m2 έθαζηνο θαη ηνλ ρώξν γηα ηνπο ληπηήξεο. 
Η επηθάιπςε ηνπ δαπέδνπ ηεο κνλάδαο ζα είλαη από θεξακηθά πιαθίδηα ελδεηθηηθώλ 
δηαζηάζεσλ 20Υ20 cm θαηεγνξίαο ζθιεξόηεηαο group 4, ειιεληθήο θαηαζθεπήο, 
επηθνιιεκέλα ζην θόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε εηδηθή ειαζηηθή θόιια πιαθηδίσλ 
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ελδεηθηηθνύ ηύπνπ Ceramit – CM – 17 ηεο Ceresit. Σα θεξακηθά πιαθάθηα ζα 
ηνπνζεηεζνύλ κε αξκό 0,50 cm. 

2.3.6. ε θάζε ζέζε w.c. ζα ππάξρεη ιεθάλε επξσπατθνύ ηύπνπ, κε θάιπκκα, δνρείν (θαδαλάθη) 
ρακειήο θαη ραξηνζήθε κεηαιιηθή επηληθεισκέλε. ηελ πεξίπησζε πνπ νη ρώξνη WC 
ρξεζηκνπνηεζνύλ από παηδηά Νεπηαγσγείνπ, ζα πξνβιεθζεί ε ηνπνζέηεζε εηδώλ πγηεηλήο 
γηα λήπηα. 

2.3.7. Πξνβιέπνληαη δύν (2) ληπηήξεο θνινλάηνη ζηνλ αληίζηνηρν ρώξν. Ιδηαίηεξε πξνζνρή ζα 
δνζεί ζηελ ζηήξημε ησλ ληπηήξσλ θαη ζηελ επαθή ηνπο κε ην εμσηεξηθό παλό. 
Πάλσ από θάζε ληπηήξα ζα ηνπνζεηείηαη θαζξέθηεο κε ειάρηζηεο δηαζηάζεηο 
400Υ600Υ5mm. 

2.3.8. Σα δηαρσξηζηηθά παλό ησλ ζέζεσλ ησλ w.c. ζα είλαη ηδίαο θαηαζθεπήο όπσο απηά ησλ 
εμσηεξηθώλ ηνηρσκάησλ, ζα έρνπλ πάρνο 30 mm θαη‟ ειάρηζηνλ θαη ζα απέρνπλ από ην 
δάπεδν 20 cm κέρξη ύςνπο 220εθ. 

2.3.9. Οη εμώζπξεο ησλ w.c., ζα είλαη ηδίαο θαηαζθεπήο όπσο νη πόξηεο ησλ αηζνπζώλ  
(βι. § 2.1.12). Θα έρνπλ δηαζηάζεηο 1,00Υ2,20m πεξίπνπ θαη ζα αλνίγνπλ πξνο ηα έμσ. 
Οη εζώζπξεο ησλ  w.c. δηαζηάζεσλ 0,80Υ2,20 m ζα αλνίγνπλ πξνο ηα κέζα θαη ζα 
απέρνπλ από ην δάπεδν 20 cm δει. ην θύιιν ηεο πόξηαο ζα είλαη 0,70Υ2,00.  
Η θαηαζθεπή ηνπο ζα είλαη όκνηα όπσο απηή ησλ εμσηεξηθώλ ζπξώλ ησλ w.c. Οη θάζεο 
ησλ ζπξώλ εμ αινπκηλίνπ ζα ζηεξεώλνληαη ζε πιαίζην κεηαιιηθό γαιβαληζκέλν ελ ζεξκώ 
ειάρηζηεο δηαηνκήο 100Υ40Υ2mm  θαη ρξώκαηνο ιεπθνύ.  

2.3.10. Η θσηηζηηθή επηθάλεηα είλαη ίζε κε ην 1/10 ηεο επηθάλεηαο ηνπ δαπέδνπ θαη ν θπζηθόο 
αεξηζκόο επηηπγράλεηαη κέζσ ησλ θεγγηηώλ, (έλαο γηα θάζε ζέζε w.c.) νη νπνίνη είλαη 
όινη αλά δύν επάιιεινη. Διάρηζηε δηάζηαζε θεγγίηε:0,70Υ0,95 m. Ο θσηηζκόο 
επηηπγράλεηαη κε ηέζζεξα θσηηζηηθά ζώκαηα ππξάθησζεο („‟ρειώλεο‟‟ κε πιέγκα 
πξνζηαζίαο) – 2 ζηελ νξνθή πάλσ από θάζε ρώξν w.c. θαη 2 πάλσ από ηνλ ρώξν ησλ 
ληπηήξσλ. 

2.3.11. Η όιε ζύλδεζε ησλ κνλάδσλ W.C. εμαζθαιίδεη πιήξε πγξνκόλσζε θαη ζηεγαλόηεηα. 
Σα επελδπηηθά πιηθά δαπέδσλ θαη ηνίρσλ είλαη αξίζηεο πνηόηεηαο θαη εμαζθαιίδνπλ θαη 
απηά πιήξε πγξνκόλσζε θαη ζηεγαλόηεηα θαζώο θαη αλζεθηηθόηεηα θαηά ηελ 
ζπλαξκνιόγεζε – απνζπλαξκνιόγεζε. 

 

3. ΒΑΦΔΠ 

3.1. Ο κεηαιιηθόο ζθειεηόο (γαιβαληζκέλε ελ ζεξκώ δηαηνκή), θαζώο θαη θάζε άιιε 
κεηαιιηθή επηθάλεηα γαιβαληζκέλε ελ ζεξκώ ζα πξνζηαηεύνληαη κε βαθή, νη δε νξαηέο 
(εζσηεξηθέο – εμσηεξηθέο) επηθάλεηεο κε ρξώκαηα κε θαηάιιειε πξνεξγαζία γηα 
πξόζθπζε ζε γαιβαληζκέλεο επηθάλεηεο. 

Όια ηα εηδηθά ηεκάρηα όπσο θνιώλεο, αξκνθάιππηξα, πεξηκεηξηθέο πδξνξξνέο, θιπ ζα 
είλαη γαιβαληζκέλα ελ ζεξκό θαη βακκέλα ειεθηξνζηαηηθά.  
Όια ηα ρξώκαηα ζα είλαη νηθνινγηθά θαη ηα πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ (  ζηιηθόλεο, 
ζηόθνη, καζηίρεο θ.ι.π.) ζα είλαη κε ηνμηθά & νηθνινγηθά . 

 

4. ΔΗΓΗΘΝΗ ΝΟΝΗ 

4.1. Γελ ρξεζηκνπνηνύληαη πιηθά πνπ πεξηέρνπλ ακίαλην ή άιιεο θαξθηλνγόλεο θαη ηνμηθέο 
νπζίεο, όια δε ηα ρξεζηκνπνηνύκελα πιηθά ζα ζπλνδεύνληαη κε πηζηνπνηεηηθά έιεγρνπ 
θαηαιιειόηεηαο. 

4.2 Όιεο νη κνλάδεο ζα ζηεξεώλνληαη  κε αζθαιείο αγθπξώζεηο ζηηο πξνο ηνύην 
θαηαζθεπαζκέλεο βάζεηο, νη νπνίεο (αγθπξώζεηο) απνηεινύλ ρσξηζηό θεθάιαην ηεο 
ηαηηθήο Μειέηεο (βιέπε επηζπλαπηόκελν ζρέδην). 
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4.3. Οη βάζεηο επί ησλ νπνίσλ ζα εδξάδνληαη νη κνλάδεο θαη ησλ δύν ηύπσλ ζα απνηεινύληαη 
από πιάθα εθ beton C 16/20 επί ηνπ εδάθνπο (θαηόπηλ ελδερνκέλεο εμπγίαλζεο), πάρνπο 
0,15 m θαη νπιηζκέλεο κε 2 εζράξεο Φ10/15 άλσ θαη θάησ. Η θαηαζθεπή ηεο βάζεσο 
απνηειεί ππνρξέσζε ηνπ Γήκνπ, ζηα δηδαθηήξηα ηνπ νπνίνπ ζα εγθαηαζηαζνύλ νη 
κνλάδεο. 

4.4. Η θαηαζθεπή ηνπ θέξνληνο νξγαληζκνύ ησλ κνλάδσλ θαη ησλ ηξηώλ ηύπσλ, εμαζθαιίδεη 
πιήξε αθακςία ησλ θνξέσλ θαη ινηπώλ ζηνηρείσλ ηνπο έλαληη ησλ θαηαπνλήζεσλ θαηά 
ηελ κεηαθνξά, θόξησζε, εθθόξησζε, εγθαηάζηαζε, κεηεγθαηάζηαζε θ.ιπ. Η αθακςία 
πξνζδηνξίδεηαη αλαιπηηθά θαη απνηειεί ρσξηζηό θεθάιαην ηεο ηαηηθήο Μειέηεο. 

4.5. Όιεο γεληθά νη κεηαιιηθέο θαηαζθεπέο απνηεινύληαη από γαιβαληζκέλν ελ ζεξκό ράιπβα 
όπσο αλαθέξεηαη ζηελ παξ. 2.1.3., κε άξηζηεο πνηόηεηαο βαθή θαηόπηλ ηεο 
ελδεδεηγκέλεο πξνεηνηκαζίαο γηα ηελ πξνζηαζία έλαληη νμείδσζεο, έρνπλ δε θαηαιιήισο 
επεμεξγαζκέλεο ηηο αθκέο ηνπο ώζηε λα κελ παξνπζηάδνπλ γξέδηα, εμνγθώκαηα, 
θαθόηερλα δηακνξθσκέλεο απνιήμεηο θ.ιπ. γηα ιόγνπο αζθαιείαο. 

4.6. Όιεο νη ζπγθνιιήζεηο ησλ κεηαιιηθώλ ζηνηρείσλ κεηαμύ ηνπο γίλνληαη κε ζπγθόιιεζε 
ηόμνπ ζπλερνύο ξαθήο θαηά DIN 4100, κε ειεθηξόδηα Kb 7018. 

4.7 ηελ νξνθή ησλ κνλάδσλ ππάξρνπλ θαηάιιεια άγθηζηξα ώζηε λα κελ θαηαζηξέθνληαη  
νη κνλάδεο  θαηά ηελ ηνπνζέηεζε θαη αλύςσζε. Απηά είλαη αλαπόζπαζηα ζηνηρεία ησλ 
κνλάδσλ γηα πεξαηηέξσ κεηαθνξά θαη επαλεγθαηάζηαζε. Δπίζεο ζηε βάζε ηνπο 
ππάξρνπλ θαηάιιεια άγθηζηξα ή νπέο κε ππνδνρή αζθαιείαο γηα ηελ κεηαθνξά ησλ 
κνλάδσλ κε πιαηθόξκεο θαη πεξνλνθόξα, απαγνξεπκέλεο πάζεο πξνεμνρήο γηα ιόγνπο 
αζθαιείαο. 

4.8 Οη ζπλδέζεηο ησλ κνλάδσλ κε ηελ ειεθηξηθή παξνρή θαζώο θαη ηα εμσηεξηθά δίθηπα 
απνρέηεπζεο (ζηα W.C.)ησλ δηακνξθσκέλσλ πηεξύγσλ πξνο ηα Γίθηπα Κνηλήο Χθειείαο 
(Γ.Δ.Η, ΔΤΓΑΠ θ.ι.π.), δελ απνηεινύλ κέξνο ηεο παξνύζαο Πξνκήζεηαο, αιιά 
ππνρξέσζε ησλ ρνιείσλ ή Γήκσλ. 

4.9 Σα θαηαηηζέκελα Prospectus, όηαλ απηά δεηνύληαη από ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ηεο 
Γ/μεο, ζα πξέπεη λα είλαη ηα πξσηόηππα ηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ. ε αληίζεηε 
πεξίπησζε ζα πξέπεη ηα θαηαηηζέκελα Prospectus λα ζπλνδεύνληαη από ππεύζπλε 
δήισζε λνκίκσο ζεσξεκέλε γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο ηνπ πξνζθέξνληνο, ζηελ 
νπνία ζα δειώλεηαη όηη ηα αλαγξαθόκελα ζε απηά ζηνηρεία ηαπηίδνληαη κε ηα ζηνηρεία 
ηνπ Prospectus ηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ. 

4.10 Γύλαηαη λα δεηεζεί νπνηνζδήπνηε εξγαζηεξηαθόο έιεγρνο γηα λα δηαπηζησζεί όηη ηα πιηθά 
πιεξνύλ ηνπο όξνπο ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ. 

4.11 Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη λα δειώζεη εγγξάθσο όηη αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα 
δηαζέηεη ζηελ Τπεξεζία, αληαιιαθηηθά ηνπ πξνζθεξόκελνπ είδνπο όπσο νξίδεηαη από ηηο 
ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο δηαθήξπμεο. 

4.12 Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη λα εγγπεζεί ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ ππό πξνκήζεηα είδνπο 
γηα ηνπιάρηζηνλ ηξία (3 ) ρξόληα από ηελ παξαιαβή ηνπ, εθηόο αλ άιισο νξίδεηαη, όζνλ 
αθνξά ηνλ ρξόλν ή άιιε κνξθή εγγύεζεο, ζηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ηεο Γ/μεο. Καηά 
ηε δηάξθεηα ηζρύνο ηεο εγγύεζεο, ε αλαζέηνπζα αξρή δελ ζα επζύλεηαη γηα νπνηαδήπνηε 
βιάβε ηνπ ππό πξνκήζεηα είδνπο πξνεξρόκελε από ηελ ζπλήζε θαη νξζή ρξήζε ηνπ θαη 
δελ ζα επηβαξύλεηαη κε θαλέλα πνζόλ γηα εξγαηηθά, αληαιιαθηηθά, πιηθά θαη ινηπά έμνδα 
απνθαηάζηαζεο ηεο βιάβεο  εθηόο ησλ αλαιώζηκσλ πιηθώλ . Δθεί πνπ απαηηείηαη, 
πεξηιακβάλεηαη ζηελ πιήξε εγγύεζε θαη ε ππνρξέσζε ηνπ πξνκεζεπηή θαη γηα 
πξνιεπηηθό έιεγρν ζπληήξεζεο, ζε ηαθηηθά ρξνληθά δηαζηήκαηα, ώζηε ην ππό 
πξνκήζεηα είδνο λα είλαη ζε θαηάζηαζε θαιήο ιεηηνπξγίαο θαη εηνηκόηεηαο. 

4.13 ηηο πεξηπηώζεηο πνπ απαηηείηαη εγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ν πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη 
πξηλ ηελ απνδέζκεπζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο, λα 
θαηαζέζεη εγγπεηηθή επηζηνιή Σξαπέδεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ησλ εηδώλ, εθ πνζνζηνύ ίζνπ 
κε ην 5% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο απηώλ ρσξίο ΦΠΑ, εθηόο εάλ ζηηο Σερληθέο 
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Πξνδηαγξαθέο ηεο Γ/μεο νξίδεηαη δηαθνξεηηθό πνζνζηό. Η ελ ιόγσ εγγπεηηθή επηζηνιή 
ζα θαιύπηεη όιν ην ρξνληθό δηάζηεκα ηεο εγγύεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ησλ εηδώλ. 

4.14 Πξνζθνξέο πνπ δελ είλαη ζύκθσλεο κε ηα παξαπάλσ νξηδόκελα απνξξίπηνληαη. 
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ΖΙΔΘΡΟΝΚΖΣΑΛΝΙΝΓΗΘΔΠ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ 
 
ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ ΓΗΑ ΑΗΘΝΠΔΠ, ΓΟΑΦΔΗΑ, W.C. 
 
Γεληθά 
Οη Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο πνπ αθνινπζνύλ αθνξνύλ ηα πιηθά, ηηο ζπζθεπέο θαη ηα κεραλήκαηα 
ηνπ εκπνξίνπ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζην Έξγν θαη ηα νπνία πξέπεη λα είλαη θαηλνύξγηα θαη 
αξίζηεο θαηαζθεπήο. 
Όπνπ αλαθέξεηαη ελδεηθηηθόο ηύπνο ,απηό δελ ππνδειώλεη ηελ πξνηίκεζε ζην ζπγθεθξηκέλν 
αληηθείκελν ,αιιά ηελ πνηόηεηα θαηαζθεπήο πνπ πξέπεη λα είλαη όκνηα ή αλώηεξε από εθείλε 
ηνπ ελδεηθηηθνύ ηύπνπ. 
Όπνπ αλαθέξνληαη κεγέζε πνπ αθνξνύλ ηελ αζθάιεηα ή ηελ δηάξθεηα δσήο ηεο εγθαηάζηαζεο , 
π.ρ. πάρε ζσιελώζεσλ, πηέζεηο ιεηηνπξγίαο θ.ι.π ,νη αλαγξαθόκελεο ηηκέο είλαη νη ειάρηζηεο 
επηηξεπόκελεο θαη όηη ηα πιηθά θαη νη ζπζθεπέο πνπ δελ θαιύπηνπλ ηηο απαηηήζεηο απηέο 
απνξξίπηνληαη ακέζσο από ηελ Δπίβιεςε. 
 
 
ΡΔΣΛΗΘΔΠ  ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ  ΓΟΑΙΗΘΩΛ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΩΛ  
 
ΓΗΘΡΝ ΓΟΔΠΖΠ 
 
Α) ΠΩΙΖΛΩΠΔΗΠ 
Σν δίθηπν ύδξεπζεο ζα θαηαζθεπαζηεί κε πιαζηηθνύο ζσιήλεο DN 15 κε πξνζηαηεπηηθή 
επέλδπζε.  
Θα ππάξρεη αλακνλή  3/4 “  κε δηαθόπηεο γηα ζύλδεζε κε ην δίθηπν ύδξεπζεο.  
ε θάζε ππνδνρέα ζα ππάξρεη δηαθόπηεο επηρξσκησκέλνο. 
 
Β)  ΘΟΝΛΝΗ 
Θα είλαη επηρξσκησκέλνη, νξεηράιθηλνη. ην άθξν ηνπο ζα θέξνπλ ζπείξσκα ή ξαθόξ γηα 
ζύλδεζε κε ειαζηηθό ζσιήλα. Πξηλ από θάζε θξνπλό ζα ηνπνζεηεζεί δηαθόπηεο – θακπάλα.  
 
Γ) ΛΗΞΡΖΟΔΠ 
Οη ληπηήξεο ζα είλαη θνινλάηνη, θαηαζθεπαζκέλνη από ιεπθή παιώδε πνξζειάλε, ζα έρνπλ 
νξζνγώλην ζρήκα κε ζηξνγγπιεκέλεο γσλίεο θαη νη δηαζηάζεηο ζα είλαη: 
Γηα ην δηδαθηηθό πξνζσπηθό θαη καζεηέο : 52Υ43 
Γηα λήπηα                                           : 35Υ20 
Οη ληπηήξεο θέξνπλ δηάηαμε γηα ππεξρείιηζε, δηακνξθσκέλεο ζέζεηο γηα ηνπνζέηεζε ζαπνπληνύ 
θαη ηξύπα γηα λα πξνζαξκόδεηαη ε βαιβίδα εθθέλσζεο Φ 1 1/2" θαη ζα ζπλνδεύεηαη από ηα εμήο 
εμαξηήκαηα: 
Βαιβίδα εθθέλσζεο 
Παγίδα δηακέηξνπ Φ 1 1/4”  γηα ηελ ζύλδεζε ηνπ ληπηήξα κε ηνλ ζσιήλα απνρέηεπζεο, 
νξεηράιθηλε, επηρξσκησκέλε, πνπ λα θαζαξίδεηαη εύθνια. 
Διαζηηθό πώκα κε αιπζίδα ρξσκέ γηα ηελ έκθξαμε ηεο ηξύπαο ηεο βαιβίδαο απνρέηεπζεο. 
 
Γ) ΙΔΘΑΛΖ W.C. ΔΟΩΞΑΪΘΝ ΡΞΝ 
Οη ιεθάλεο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο από ιεπθή παιώδε πνξζειάλε κε ελζσκαησκέλε παγίδα 
(ζηθώλη) θαη ζα έρνπλ ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά: 
 

Δίδνο W.C. Γηαζηάζεηο (cm) Ύςνο (cm) 

Γηδαθηηθνύ πξνζσπηθνύ- καζεηώλ 46Υ36 35 

Νεπίσλ 43Υ33 16 ή 35 
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Θα ζπλνδεύνληαη επίζεο από: 
Πιαζηηθό θάζηζκα ιεπθό κε θάιπκκα 
Δηδηθό εμάξηεκα γηα πξνζαξκνγή ηεο ιεθάλεο κε ην δνρείν πιύζεο 
Οη ιεθάλεο ζα ζπλνδεύνληαη από πιαζηηθά θαδαλάθηα θαη ραξηνζήθεο. 
 
Δ) ΓΝΣΔΗΝ ΞΙΠΖΠ 
Θα ρξεζηκνπνηεζνύλ δνρεία ρακειήο πίεζεο από εληζρπκέλν ιεπθό πιαζηηθό πνπ ηνπνζεηνύληαη 
πάλσ ζηε ιεθάλε. 
 
ΠΡ) ΣΑΟΡΝΘΖΘΖ 
Θα είλαη κεηαιιηθή επηληθεισκέλε θαη ζα ζπλνδεύεη θάζε ιεθάλε W.C. 
 
Ε) ΘΑΘΟΔΞΡΖΠ ΡΝΗΣΝ 
πλνδεύνπλ θάζε ληπηήξα. Θα έρνπλ πάρνο 4 mm θαη θηιέην πάρνπο 1cm, νη δε δηαζηάζεηο ηνπο 
ζα είλαη αλάινγεο κε ηνλ ληπηήξα πνπ ζπλνδεύνπλ. 
Κάζε θαζξέπηεο ζα ζηεξίδεηαη κε βίδεο θαη αληίζηνηρα θαιύκκαηα ρξσκέ. 
 
ΓΗΘΡΝ ΑΞΝΣΔΡΔΠΖΠ 
Θα θαηαζθεπαζηεί κε πιαζηηθνύο ζσιήλεο U-PVC 6 atm, κε εζσηεξηθή δηάκεηξν γηα ηηο ιεθάλεο 
Φ100 mm θαη γηα ηνπο ληπηήξεο Φ40 mm.  
Θα ππάξρεη δίθηπν εμαεξηζκνύ γηα ηηο ιεθάλεο κε πιαζηηθό ζσιήλα Φ 75 mm.  
Σέινο ην όιν δίθηπν ζα θαηαιήγεη ζε αλακνλή γηα ηε ζύλδεζε κε ην δίθηπν πόιεο κε  
Φ100 mm. 
 
ΓΗΘΡΝ ΝΚΒΟΗΩΛ 
Η απνξξνή ησλ όκβξησλ πδάησλ ζα γίλεηαη από ηελ νξνθή κέζσ ησλ θάζεησλ θνηινδνθώλ. 

 
 
 
 
ΖΙΔΘΡΟΗΘΔΠ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ 
 
ΓΔΛΗΘΑ 
 
Οη ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο ησλ αηζνπζώλ, ησλ γξαθείσλ θαη ησλ W.C. ζα γίλνπλ ζύκθσλα κε 
ηνπο θαλνληζκνύο εζσηεξηθώλ εγθαηαζηάζεσλ (HD384) θαη ηηο ΣΟΣΔ πνπ ηζρύνπλ, ηνπο θαλόλεο 
ηεο ηέρλεο θαη ηεο επηζηήκεο, ηνπο θαλνληζκνύο ηεο ΓΔΗ  θαη ηνπ ΓΟΚ θαζώο θαη ηηο επξσπατθέο 
πξνδηαγξαθέο. 
Όια ηα ρξεζηκνπνηνύκελα πιηθά ζα είλαη πηζηνπνηεκέλα κε δηεζλή Standards πνηόηεηαο. 
 
 
ΞΑΟΝΣΔΠ 
 
Έμσ από θάζε αίζνπζα, γξαθείν ή W.C. ζε πςειό ζεκείν ζα ππάξρεη ζηεγαλό θνπηί 
δηαθιαδώζεσο κε αλακνλή ειεθηξηθνύ ζσιήλα γηα ζύλδεζε ηεο παξνρηθήο γξακκήο ηνπ 
ππνπίλαθα. Θα είλαη κνλνθαζηθή 3Υ4 mm2 θαη ζα ζπλνδεύεηαη από επίζεκν πηζηνπνηεηηθό, εθ‟ 
όζνλ δεηεζεί. 
 
ΦΩΡΗΠΡΗΘΑ ΠΩΚΑΡΑ 
 
ε θάζε αίζνπζα ζα ππάξρνπλ 6 θσηηζηηθά ζώκαηα θζνξηζκνύ, ζε θάζε γξαθείν ζα ππάξρνπλ 
3 θσηηζηηθά ζώκαηα θζνξηζκνύ θαη ζε θάζε WC ζα ππάξρνπλ 4 θσηηζηηθά ζώκαηα ηύπνπ 
ρειώλαο κε πιέγκα πξνζηαζίαο θαη ιπρλίεο ππξαθηώζεσο 60 W. ηηο εηζόδνπο ησλ αηζνπζώλ, 
ησλ γξαθείσλ θαη ησλ W.C. ζα ππάξρεη επίζεο έλα θσηηζηηθό ζώκα ηύπνπ ρειώλαο.  
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Σα θσηηζηηθά πνπ ηνπνζεηνύληαη ζηα W.C. θαη γεληθά ζε εμσηεξηθό ρώξν ζα έρνπλ θαηάιιειν 
βαζκό πξνζηαζίαο ζύκθσλα κε ην θαλνληζκό εζσηεξηθώλ εγθαηαζηάζεσλ.  
 
 
Φσηηζηηθά ιακπηήξσλ θζνξηζκνύ 
 
Δίλαη θσηηζηηθά ζώκαηα θαηάιιεια γηα ιακπηήξεο θζνξηζκνύ ζρήκαηνο ξάβδνπ, ρξώκαηνο 
θσηόο 34  ( WHITE  LIGHT ) θαη έρνπλ βάζε από ραιπβδνζσιήλα DKP, πάρνπο 0,8 mm 
βακκέλε ειεθηξνζηαηηθά ελ ζεξκώ κε εηδηθό ιαθ ζε ρξώκα ιεπθό  θαη ζηε ζπλέρεηα ςεκέλε κε 
ππέξπζξεο αθηίλεο ζε ζεξκνθξαζία 180 0 C. 
Η βάζε ζα θέξεη εζσηεξηθά ζπλαξκνινγεκέλα θαη ειεθηξηθά ζπλδεδεκέλα όια ηα όξγαλα αθήο 
ηνπ ιακπηήξα, δειαδή : 
Ππθλσηή γηα ηε βειηίσζε ηνπ ζπλεκηηόλνπ ,θαηαζθεπαζκέλν ζύκθσλα κε ηνπο θαλόλεο VDE , 
παξ. 60 θαη γεκηζκέλν κε εηδηθό άθιεθην κνλσηηθό πγξό θινθέλ, ζα πεξηιακβάλεη δε αληίζηαζε 
εθθνξηίζεσο ζπλδεδεκέλε ελ ζεηξά. 
ηξαγγαιηζηηθό πελίν αζόξπβνπ ηύπνπ. 
Δθθηλεηή άξηζηεο πνηόηεηαο εγθεθξηκέλνπ ηύπνπ από ην εξγνζηάζην ηεο θαηαζθεπάζηξηαο 
εηαηξίαο ηνπ ιακπηήξα. 
Γύν ιπρληνιαβέο βαξηάο θαηαζθεπήο κε θαηάιιειν ζύζηεκα γηα ηελ αζθαιή ζπγθξάηεζε ηνπ 
θάζε ιακπηήξα. Οη επαθέο ησλ ιπρληνιαβώλ ζα είλαη επαξγπξσκέλεο, ελώ ηα κέξε ή ηα 
εμαξηήκαηα πνπ δελ είλαη βακκέλα ζα έρνπλ ππνζηεί επηθαλεηαθή ρεκηθή επεμεξγαζία, ώζηε λα 
κελ ζθνπξηάδνπλ. 
Γεληθά, ηα θσηηζηηθά ζώκαηα πξέπεη λα είλαη απαιιαγκέλα από αηρκεξέο γσλίεο θαη λα έρνπλ 
επαξθή ζηεξεόηεηα θαη δηαζηάζεηο, ώζηε λα κελ παξακνξθώλνληαη κε απνηέιεζκα ηελ θαθή 
πξνζαξκνγή ηνπ ιακπηήξα ζηηο ιπρληνιαβέο ηνπ. 
Η βάζε θάζε θσηηζηηθνύ ζώκαηνο ζα έρεη κηα ειεθηξηθή επαθή γηα ηελ γείσζή ηνπ, νπέο 
ζηήξημεο θαη νπέο γηα ηελ είζνδν ησλ ηξνθνδνηηθώλ θαισδίσλ από επάλσ. 
Δθ' όζνλ πξνβιέπνληαη  θσηηζηηθά κε πιαζηηθό θάιπκκα, απηό ζα είλαη εμ νινθιήξνπ αθξπιηθό, 
αδηαθαλέο κε ρξώκα γαιαθηεξό. Η ζηεγαλνπνίεζε ηνπ θαιύκκαηνο θαη ηεο 
κεηαιιηθήο ζθάθεο ζα γίλεη κε ηελ παξεκβνιή θαηάιιεινπ παξεκβύζκαηνο από αθξώδεο 
πιαζηηθό. 
ηελ πεξίπησζε θσηηζηηθώλ κε πεξζηδσηό θάιπκκα ,απηό ζα έρεη πιαίζην από ραιπβδνέιαζκα 
βακκέλν κε ιαθ θνύξλνπ θαη θπςεινεηδή αθξπιηθή ζράξα ,πνπ δελ παξακνξθώλεηαη. 
Φσηηζηηθά θζνξηζκνύ ρξεζηκνπνηνύληαη ζε όινπο ηνπο εζσηεξηθνύο ρώξνπο ηνπ θηηξίνπ, εθηόο 
από ηα W.C θαζώο θαη όπνπ πξνβιέπεηαη από ηελ κειέηε. 
Ο ηύπνο θσηηζηηθνύ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη είλαη ρσξίο θάιπκκα ,γηα δύν ιακπηήξεο ησλ 36 W  
ελδεηθηηθνύ ηύπνπ SIEMENS  5LJ  180  1 - 2C  ή   PHILIPS   TMS  2 X 36  W.   
 
ΟΔΚΑΡΝΓΝΡΔΠ 
 
Οη ξεπκαηνδόηεο ζα είλαη 16 Α , 250 V κε πιεπξηθέο επαθέο γηα ηελ γείσζε, ηύπνπ ΟΤΚΟ κε 
θαπάθη γηα ηηο αίζνπζεο θαη απινί ΟΤΚΟ γηα ηνπο ρώξνπο ησλ αηζνπζώλ, γξαθείσλ . 
Οη ζηεγαλνί ξεπκαηνδόηεο ζα είλαη 16 Α , 250 V κε πιαζηηθέο επαθέο γηα γείσζε, ηύπνπ ΟΤΚΟ, 
ηζρπξνύ ηύπνπ, κε πξνζηαηεπηηθό θάιπκκα, θαηάιιεινη είηε γηα νξαηή ή γηα ρσλεπηή 
εγθαηάζηαζε.  
ε θάζε αίζνπζα ή γξαθείν ζα ηνπνζεηεζνύλ 3 ξεπκαηνδόηεο (2 δεμηά θαη αξηζηεξά ηνπ πίλαθα 
θαη έλαο ζηελ απέλαληη πιεπξά). 
Δπίζεο ζε θάζε γξαθείν ζα ηνπνζεηεζεί κία πξίδα ηειεθώλνπ θαη κε ηειεθσληθνύ θαιώδην 
εζσηεξηθνύ ρώξνπ  γηα αγσγνύο Φ 0,8 ρηι. κε αγσγό γείσζεο θαη κόλσζε από  ζεξκνπιαζηηθή 
ύιε PVC , ζσξάθηζε κέζσ ηαηλίαο αινπκηλίνπ ή ραιθνύ ,ελδεηθηηθνύ ηύπνπ 3Τ (ST) Τ. πνπ ζα 
θαηαιήγεη ζε εμσηεξηθό θνπηί ζηεγαλό κε αλακνλή γηα ηε ζύλδεζε κε ην ηειεθσληθό δίθηπν. 
Σέινο ζα ηνπνζεηεζνύλ ξεπκαηνδόηεο γηα ηα θιηκαηηζηηθά κεραλήκαηα. 
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ΓΗΑΘΝΞΡΔΠ  
 
Οη δηαθόπηεο ζα είλαη ρσλεπηνύ ηύπνπ κε θνριίσζε (ΣΑΜΠΛΔΡ ) εμαηξεηηθήο θαηαζθεπήο 10 Α ,  
250 V. 
Οη ζηεγαλνί δηαθόπηεο ζα είλαη 10 Α , 250 V πεξηζηξνθηθνί, ηζρπξνύ ηύπνπ, θαηάιιεινη γηα 
ζηεγαλή εγθαηάζηαζε ρσλεπηή. Οη δηαθόπηεο ησλ αηζνπζώλ ζα είλαη θνκκηηαηέξ ελώ ησλ 
γξαθείσλ θαη W.C. απινί. 
  
 
ΖΙΔΘΡΟΗΘΝΗ ΞΗΛΑΘΔΠ 
 
Κάζε αίζνπζα, γξαθείν ή W.C. ζα δηαζέηεη έλα ειεθηξηθό πίλαθα επίηνηρν, κεηαιιηθό,  
θαηαζθεπαζκέλν από ιακαξίλα ςπρξήο εμέιαζεο γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ νξγάλσλ ηνπ πίλαθα 
ζε θνξείο δηπινύ Π, ελδεηθηηθνύ ηύπνπ STAB  SIEMENS 8 GD3  κε κεηαιιηθή πόξηα θαη κε 
πξνζηαζία ΙΡ 30 θαηά DIN  40050. 
Μεηαιιηθό πιαίζην πνπ ηνπνζεηείηαη ζην εκπξόζζην κέξνο ηνπ πίλαθα, πάλσ ζην νπνίν 
ζηεξεώλεηαη ε πόξηα ηνπ πίλαθα, ε νπνία θιεηδώλεη κε κεηαιιηθή θιεηδαξηά.  
Η πόξηα ζα είλαη κνλόθπιιε. Πιάθα ζην εκπξόζζην κέξνο ,πάλσ ζηελ νπνία ζα αλνηρζνύλ νη 
θαηάιιειεο θάζε θνξά ηξύπεο γηα ηα όξγαλα ηνπ πίλαθα. ηελ πιάθα απηή ζα ππάξρνπλ 
πηλαθίδεο από δειαηίλε κε επηληθεισκέλν πιαίζην γηα ηελ αλαγξαθή ησλ θπθισκάησλ 
(π.ρ. θσηηζκόο Αίζνπζαο). Η πιάθα απηή ζα πξνζαξκόδεηαη ζην πιαίζην κε ηέζζεξηο 
επηληθεισκέλεο αλνμείδσηεο βίδεο , πνπ ζα κπνξνύλ λα βγαίλνπλ ρσξίο λα ππάξρεη αλάγθε λα 
βγαίλεη θαη ε πόξηα ηνπ πίλαθα. 
Σν πάρνο ηεο ιακαξίλαο ηνπ εξκαξίνπ ηνπ πιαηζίνπ θαη ηεο πιάθαο ηεο πόξηαο ζα είλαη 
ηνπιάρηζηνλ 1,00 mm. 
Οη πίλαθεο ζα βαθνύλ κε δύν ζηξώζεηο αληηδηαβξσηηθήο βαθήο θαη κία ηειηθή ζηξώζε από 
βεξλίθη ,ζε ρξώκα πνπ ζα θαζνξηζζεί από ηελ Δπίβιεςε. 
Η θαηαζθεπή ησλ πηλάθσλ ζα είλαη ηέηνηα, ώζηε ηα δηάθνξα όξγαλα γηα δηαθνπή, ρεηξηζκό, 
αζθάιηζε, ελδείμεηο θ.η.ι. λα είλαη πξνζηηά κε επθνιία κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ εκπξόζζησλ  
θαιπκκάησλ ησλ πηλάθσλ, λα είλαη ηνπνζεηεκέλα ζε θαλνληθέο ζέζεηο θαη λα είλαη δπλαηή ε 
άλεηε αθαίξεζε, ε επηζθεπή θαη ε επαλαηνπνζέηεζή ηνπο ,ρσξίο λα επεξεάδνληαη ηα ππόινηπα 
όξγαλα πνπ βξίζθνληαη θνληά. 
Οη δπγνί ησλ πηλάθσλ πξέπεη λα είλαη θαηάιιεινη γηα ηελ ζηεξέσζε αζθαιεηώλ θαη 
κηθξναπηνκάησλ γηα ηελ πξνζαγσγή θαη απαγσγή ηνπ ξεύκαηνο. Η επηηξεπόκελε έληαζε ζα 
είλαη ηνπιάρηζηνλ ίδηα κε απηή πνπ επηηξέπεηαη γηα ηνλ δηαθόπηε ηνπ πίλαθα. Όινη νη δπγνί ζα 
θέξνπλ θαη ζπιιεθηήξην δπγό από ραιθό γηα ηε γείσζε θαη δπγό γηα ηηο θάζεηο θαη ηνλ νπδέηεξν. 
Οη πίλαθεο ζα ζπλαξκνινγεζνύλ ζην εξγνζηάζην θαηαζθεπήο θαη ζα παξέρνπλ άλεζε ρώξνπ γηα 
ηελ ζύλδεζε ησλ θπθισκάησλ.  
Γίλεηαη ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηελ θαιή θαη ζύκκεηξε εκθάληζε ησλ πηλάθσλ, γη‟ απηό ζα ηεξεζνύλ 
νη εμήο αξρέο : 
Σα ζηνηρεία πξνζαγσγήο ησλ πηλάθσλ ζα βξίζθνληαη ζην θάησ κέξνο ηνπ πίλαθα. 
Σα γεληθά ζηνηρεία ηνπ πίλαθα ( δηαθόπηεο , αζθάιεηεο ) ζα ηνπνζεηεζνύλ ζπκκεηξηθά σο πξνο 
ηνλ θαηαθόξπθν άμνλα ηνπ πίλαθα. 
Σα ππόινηπα ζηνηρεία ζα είλαη δηαηεηαγκέλα ζε θαλνληθέο νξηδόληηεο ζεηξέο, ζπκκεηξηθά επίζεο 
πξνο ηνλ θαηαθόξπθν άμνλα ηνπ πίλαθα. 
ην επάλσ κέξνο ησλ πηλάθσλ θαη ζε ζπλερή νξηδόληηα ζεηξά ή ζεηξέο ζα ππάξρνπλ θιέκελο , 
ζηα νπνία ζα έρνπλ νδεγεζεί νη θάζεηο ,νη νπδέηεξνη θαη νη γεηώζεηο θάζε γξακκήο ,κε ηέηνην 
ηξόπν ώζηε ,θάζε γξακκή πνπ εηζέξρεηαη ζηνλ πίλαθα λα ζπλδέεηαη κε όινπο ηνπο αγσγνύο 
κόλν ζην θιέκελο. Οη ζεηξέο ησλ θιέκελο ζα βξίζθνληαη ζε ηέηνηα απόζηαζε κεηαμύ ηνπο, ώζηε, 
θάζε ζεηξά πνπ είλαη πην θάησ λα βξίζθεηαη ζε κεγαιύηεξε απόζηαζε από ην βάζνο ηνπ πίλαθα 
από ό,ηη ε πξνεγνύκελε ζεηξά. 
Οη εζσηεξηθέο ζπξκαηώζεηο ζα νδεγνύληαη πξνο ην θιέκελο από πίζσ έηζη ώζηε, ε επάλσ 
επηθάλεηά ηνπο λα είλαη ειεύζεξε γηα ηελ εύθνιε ζύλδεζε ησλ εμσηεξηθώλ θαισδίσλ.  
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Οη γξακκέο πνπ ραξαθηεξίδνληαη ζηα ζρέδηα ζαλ εθεδξηθέο ζα είλαη πιήξεηο θαη ζπλερείο κέρξη 
ηα θιέκελο. 
Η εζσηεξηθή ζπλδεζκνινγία ησλ πηλάθσλ ζα είλαη άξηζηε από ηερληθή θαη αηζζεηηθή άπνςε, 
δειαδή ηα θαιώδηα ζα αθνινπζνύλ νκαδηθά ή μερσξηζηά επζείεο θαη ζύληνκεο δηαδξνκέο. ηα 
άθξα ηνπο ζα είλαη θαιά πξνζαξκνζκέλα θαη ζθηγκέλα κε θαηάιιειεο βίδεο θαη πεξηθόριηα, δελ 
ζα παξνπζηάδνπλ αδηθαηνιόγεηεο δηαζηαπξώζεηο θαη ζηα άθξα ζα θέξνπλ αξηζκνύο. Με κεγάιε 
επίζεο πξνζνρή ζα γίλεη θαη ε πξόζδεζε ησλ θαισδίσλ ζε νκάδεο, όπνπ απηό είλαη αλαγθαίν. 
Οη δπγνί ζα είλαη ράιθηλνη ,επηθαζζηηεξσκέλνη, ζε ηππνπνηεκέλεο δηαηνκέο. 
Οη δηαηνκέο ησλ θαισδίσλ θαη ησλ ράιθηλσλ ηεκαρίσλ εζσηεξηθήο ζπλδεζκνινγίαο ζα είλαη 
επαξθείο θαη ζα ζπκθσλνύλ θαη' ειάρηζηνλ πξνο απηέο πνπ αλαγξάθνληαη ζηα ζρέδηα γηα ηηο 
αληίζηνηρεο γξακκέο άθημεο θαη αλαρώξεζεο. 
Ο ειάρηζηνο εμνπιηζκόο ηνπ ειεθηξηθνύ πίλαθα ζα είλαη : 
 
1 ξαγνδηαθόπηεο ελδεηθηηθνύ ηύπνπ hager 2X40 Α 
1 ξειαί δηαξξνήο ελδεηθηηθνύ ηύπνπ hager 30mA - 2X40 Α 
1 κηθξναπηόκαην δηαθόπηε ηζρύνο 
1 απηόκαηε αζθάιεηα WL ελδεηθηηθνύ ηύπνπ hager 1X16 Α γηα ην θύθισκα ησλ ξεπκαηνδνηώλ 
1 απηόκαηε αζθάιεηα WL ελδεηθηηθνύ ηύπνπ hager 1X16 Α γηα θάζε ζεξκαληηθό ζώκα 
1 απηόκαηε αζθάιεηα WL ελδεηθηηθνύ ηύπνπ hager 1X10 Α γηα ην θύθισκα θσηηζκνύ 
ελδεηθηηθέο ιπρλίεο. 
 
ΘΑΙΩΓΗΩΠΔΗΠ 
 
Οη ειεθηξηθέο θαισδηώζεηο ζα είλαη ΝΤΜ 3X1.5mm2  θαη 3X2.5mm2 γηα θσηηζηηθά ζώκαηα θαη 
ξεπκαηνδόηεο αληίζηνηρα θαη ζα ηνπνζεηεζνύλ ζε πιαζηηθό θαλάιη ηύπνπ Legrand αλάινγεο 
δηαηνκήο δηαηξνύκελνπ ηύπνπ, ελώ ηα θνπηηά ησλ δηαθνπηώλ θαη δηαθιαδώζεσλ ζα είλαη 
πιαζηηθά ζηεγαλά.  Οη ειεθηξηθέο γξακκέο ζα είλαη επίηνηρεο. 
Ύζηεξα από έγθξηζε ηεο επίβιεςεο, νη γξακκέο ζηελ νξνθή κπνξεί λα κελ είλαη νξαηέο αιιά 
ηνπνζεηεκέλεο κε εύθακπηνπο ζσιήλεο ηύπνπ SIBI αλάκεζα ζην πάλει νξνθήο θαη ηελ 
θεξακνεηδή ιακαξίλα. 
ηηο δηειεύζεηο ησλ ειεθηξηθώλ γξακκώλ από ηα κεηαιιηθά ζηνηρεία ηεο θαηαζθεπήο θαη ηα 
πάλει ζα ηνπνζεηεζνύλ ειαζηηθνί δαθηύιηνη γηα ιόγνπο αζθαιείαο. 

 
 
ΑΙΔΜΗΘΔΟΑΛΝ - ΓΔΗΩΠΖ 
 
Η εγθαηάζηαζε ηνπ αιεμηθέξαπλνπ θαη ηεο γείσζεο ζα γίλεη ζύκθσλα κε ην πξόηππν ΔΛΟΣ 
1197. 
Γηα ηελ πξνζηαζία από ηνπο θεξαπλνύο πξνβιέπεηαη ε ζσξάθηζή κε ηε βνήζεηα γπκλώλ αγσγώλ 
Φ 8 mm από θξάκα αινπκηλίνπ (AlMgSi) κεηά ησλ αληίζηνηρσλ ζηεξηγκάησλ αλά 50 εθ., πνπ 
δεκηνπξγνύλ ζσξάθηζε ηύπνπ θισβνύ κε ην νπνίν ζα ζπλδεζνύλ ηα κεηαιιηθά κέξε . 
Η πξνζηαζία ζα γίλεη γηα θάζε κεκνλσκέλε αίζνπζα, γξαθείν ή W.C. ή γηα ζπζηνηρία νηθίζθσλ.  
 
ΑΓΩΓΝΗ ΞΟΝΠΡΑΠΗΑΠ 
 
ην δώκα (ζηέγε) ησλ θηηξίσλ ζα εγθαηαζηαζεί δίθηπν από γπκλό αγσγό Φ 8 mm από θξάκα 
αινπκηλίνπ (AlMgSi) ή ραιύβδηλν ζεξκά επηςεπδαξγπξσκέλν αγσγό Φ 8 mm.  
Ο αγσγόο ζα ζπγθξαηείηαη κε αλάινγνπ πιηθνύ ζηεξίγκαηα αλά 50 εθ., πεξίπνπ κε ηελ αλάινγε 
ζηεγαλνπνίεζή ηνπο. 
Σπρόλ ππεξπςσκέλεο θαηαζθεπέο ζα πξνζηαηεύνληαη ηδηαίηεξα κε αθίδεο. 
Πε πεξίπησζε πνπ ηνπνζεηνύληαη αίζνπζεο – γξαθεία – wc ζε ζεηξά (ζπζηνηρία 
νηθίζθσλ), ζα έρνπλ  ζπλέρεηα κεηαμύ ηνπο νη αγσγνί πξνζηαζίαο. 
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ΑΓΩΓΝΗ ΘΑΘΝΓΝ 
 
Γηα κεκνλσκέλε Αίζνπζα - Γξαθείν - WC .Ρν δίθηπν πξνζηαζίαο  ελώλεηαη ζε δύν 
δηακεηξηθέο ζέζεηο, κε αγσγνύο θαζόδνπ από θξάκα αινπκηλίνπ (AlMgSi ) ή 
ραιύβδηλν ζεξκά επηςεπδαξγπξσκέλν από γπκλό αγσγό Φ 10 mm, όπνπ θάζε 
αγσγόο θαζόδνπ κεηά ησλ αληηζηνίρσλ ζηεξηγκάησλ αλά 50 εθ θαηαιήγεη ζε έλα 
εηδηθό θξεάηην αιεμηθεξαύλνπ κε δύν ράιθηλα ειεθηξόδηα γεηώζεσο αλά θξεάηην. 
Γηεπθξηλίδεηαη όηη θάζε κεκνλσκέλε Αίζνπζα - Γξαθείν – WC ζα θέξνπλ δύν εηδηθά 
θξεάηηα αιεμηθεξαύλνπ κε δύν ράιθηλα ειεθηξόδηα γεηώζεσο αλά θξεάηην. 
 
Κάζε αγσγόο θαζόδνπ πξηλ από ηελ είζνδό ηνπ ζην έδαθνο θαη κέρξη ύςνπο 2 m ζα πεξηβιεζεί 
κε γαιβαληζκέλν ζσιήλα Φ 1 1/4'‟ . Ο ζσιήλαο απηόο πξέπεη λα αλνηρζεί ζηελ γελέηεηξά ηνπ κε 
πξηόληζκα γηα ηε δεκηνπξγία δηαθέλνπ αέξα πξνο απνθπγή παξαζηηηθνύ πνππηληζκνύ ηεο 
γξακκήο θαζόδνπ.  
 
 
ΓΗΘΡΝ ΓΔΗΩΠΖΠ 
 
Ν θάζε αγσγόο γείσζεο ζα θαηαιήγεη ζε εηδηθά θξεάηηα αιεμηθέξαπλνπ, δειαδή γηα 
κεκνλσκέλε Αίζνπζα - Γξαθείν - WC δύν ηνπιάρηζηνλ θξεάηηα αλά αίζνπζα, 
γξαθείν ή W.C. κε δύν ράιθηλα ειεθηξόδηα γεηώζεσο αλά θξεάηην.  
Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη , κε εηδηθό γεησζόκεηξν λα ειέγμεη ηελ αληίζηαζε πνπ δελ πξέπεη 
λα είλαη κεγαιύηεξε από 10 Ω.   Με ηελ παξαιαβή ν πξνκεζεπηήο ζα βεβαηώζεη εγγξάθσο 
όηη ε αληίζηαζε δελ είλαη κεγαιύηεξε από 10 Χ.  
Δπηζεκαίλεηαη όηη ζε πεξίπησζε πνπ ηνπνζεηνύληαη αίζνπζεο – γξαθεία – wc ζε 
ζεηξά (ζπζηνηρία νηθίζθσλ), ν αξηζκόο ησλ θξεαηίσλ κε ηα αληίζηνηρα δηπιά ράιθηλα 
ειεθηξόδηα γείσζεο αλά θξεάηην, ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ  όζνο ν αξηζκόο ησλ 
αηζνπζώλ, ή γξαθείσλ ή W.C. ζπλ έλα.  
Πηα ζεκεία ζύλδεζεο ηνπ αγσγνύ θαζόδνπ κε ηα δύν ειεθηξόδηα ραιθνύ 
αιεμηθεξαύλνπ ζα ηνπνζεηεζεί δηκεηαιιηθό έιαζκα γηα ηελ απνθπγή ειεθηξόιπζεο.   
 
 
 
 
ΘΔΟΚΑΛΠΖ  
 
Η ζέξκαλζε ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο θαη ησλ γξαθείσλ ζα γίλεη κε κνλάδεο Θέξκαλζεο 
(ζεξκνπνκπνί – convectors) ησλ 2000 W θαηάιιεια ζηεξεσκέλεο ώζηε λα απνθεύγεηαη ε 
θινπή ηνπο. 
Οη  ζεξκνπνκπνί - convectors ζα ζπλεξγάδνληαη κε ζεξκνζηάηε ρώξνπ θαη ρξνλνδηαθόπηε. 
Ο αξηζκόο (ησλ ζεξκνπνκπώλ - convectors ησλ 2.000W έθαζηνο) γηα ηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο 
θαη γηα ην γξαθείν ζα πξνθύςεη από ηελ κειέηε ηεο ζέξκαλζεο γηα δώλε Γ.  
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ΔΛΔΟΓΖΡΗΘΖ ΞΟΝΞΟΝΠΡΑΠΗΑ 
 
ΓΔΛΗΘΑ 
 
Διήθζεζαλ ππ‟ όςε ν Καλνληζκόο Ππξνπξνζηαζίαο Κηηξίσλ Π.Γ. 71/1988 (ΦΔΚ 32 Σ.Α. ηεο 
17/2/1988), ηα Παξαξηήκαηα Α, Β, Γ θαη Γ ηεο ππ‟ αξηζ. 3/1980 Ππξνζβεζηηθήο Γηάηαμεο, νη 
ζρεηηθνί θαλνληζκνί ηνπ ΔΛΟΣ. 
 
ΑΡΝΚΑΡΝ ΠΠΡΖΚΑ ΞΟΑΛΗΣΛΔΠΖΠ 
 
ύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 4.4 ηνπ άξζξνπ 7 ησλ εηδηθώλ δηαηάμεσλ δελ απαηηείηαη ε 
ηνπνζέηεζε απηόκαηνπ ζπζηήκαηνο ππξαλίρλεπζεο. 
ηελ εηδηθή πεξίπησζε πνπ ε αίζνπζα ζα ρξεζηκνπνηεζεί σο Νεπηαγσγείν ή Παηδηθόο ζηαζκόο, ή 
αίζνπζεο γηα ΑΜΔΑ δειαδή ρώξνη πνπ ζηεγάδνληαη παηδηά ειηθίαο θάησ ησλ 6 εηώλ ή άηνκα κε 
εηδηθέο αλάγθεο, ζύκθσλα κε ηελ παξ. 4.4 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Π.Γ. 71/1988, απαηηείηαη απηόκαην 
ζύζηεκα ππξαλίρλεπζεο, πνπ πεξηιακβάλεη πίλαθα κε κπαηαξία, θαξνζεηξήλα, αληρλεπηή 
θαπλνύ, κπνπηόλ ππξαζθάιεηαο, θσηηζηηθό αζθαιείαο θαη ππξνζβεζηήξα μεξάο θόλεσο 6 kg. 
ηελ πεξίπησζε απηή νη απαηηνύκελεο εξγαζίεο ζα απνδεκηώλνληαη ρσξηζηά από ην πνζό ησλ 
απξνβιέπησλ κε αλώηαην πνζό αλά κνλάδα ππξαλίρλεπζεο ην πνζό ησλ 600 €/ αλά ζρνιηθή 
κνλάδα (αίζνπζα γξαθείν ή WC), πιένλ Φ.Π.Α. Γηα ηελ ελ ιόγσ ππνρξέσζε νη πξνζθέξνληεο 
ππνρξενύληαη λα απνδερζνύλ ξεηά κε ηελ πξνζθνξά ηνπο ηελ αλάιεςε ηεο ζρεηηθήο 
ππνρξέσζεο ηόζν πεξί ηεο ηνπνζεηήζεσο ηεο κνλάδαο ππξαλίρλεπζεο όζν θαη πεξί ηεο θαη‟ 
αλώηαην πνζό θαζνξηζζείζαο ηηκήο, εθηόο εάλ κε ηελ πξνζθνξά ηνπο πξνζθέξνπλ κηθξόηεξε 
ηηκή.  
 
ΚΝΛΗΚΝ ΓΟΝΓΝΡΗΘΝ ΞΟΝΠΒΔΠΡΗΘΝ ΓΗΘΡΝ –ΑΡΝΚΑΡΝ ΠΠΡΖΚΑ 
ΘΑΡΑΠΒΔΠΖΠ 
 
ύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 4.3 θαη 4.5 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Π.Γ. 71/1988, δελ απαηηείηαη κόληκν 
πδξνδνηηθό ππξνζβεζηηθό δίθηπν θαη απηόκαην ζύζηεκα ππξόζβεζεο. 
 
 
ΦΝΟΖΡΑ ΚΔΠΑ ΞΟΝΠΒΔΠΖΠ 
 
Θα ηνπνζεηεζεί ηνπιάρηζηνλ έλαο ππξνζβεζηήξαο PA6 μεξάο θόλεσο ζε θάζε αίζνπζα ή 
γξαθείν, θνληά ζηελ έμνδν. Η δηεύζπλζε ηνπ ζρνιείνπ είλαη ππεύζπλε γηα ηελ εθπαίδεπζε ηνπ 
πξνζσπηθνύ ζηε ρξήζε θαη ζηελ θαηάιιειε ζπληήξεζή ηνπο. 
 

                                                           
 

ΑΘΗΝΑ, ΟΚΣΧΒΡΙΟ 2010 
 
                                                                       

Ο πληάμαο  
(Γηα ηελ Δπηθαηξνπνίεζε ησλ Η/Μ Δγθαηαζηάζεσλ) 

 
 
 

Γ.ΚΑΜΟΤΓΗ 
ΜΗΥ-ΗΛΔΚΣ. ΜΗΥΑΝΙΚΟ 





ΓΔ-ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΧΝ, ΣΤΠΟΠΟΙΗΗ & ΔΡΔΤΝΑ ΑΓΟΡΑ - ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΟΚΣΧΒΡΙΟ 2010 / 
ΑΙΘΟΤΔ – ΓΡΑΦΔΙΑ & ΥΧΡΟΙ ΤΓΙΔΙΝΗ (W.C.) ΔΛΑΦΡΑ ΠΡΟΚΑΣΑΚΔΤΗ  –  Η/Μ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΙ / Γ/ΞΗ: 12/Α/09 

 - 15 - 





ΓΔ-ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΧΝ, ΣΤΠΟΠΟΙΗΗ & ΔΡΔΤΝΑ ΑΓΟΡΑ - ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΟΚΣΧΒΡΙΟ 2010 / 
ΑΙΘΟΤΔ – ΓΡΑΦΔΙΑ & ΥΧΡΟΙ ΤΓΙΔΙΝΗ (W.C.) ΔΛΑΦΡΑ ΠΡΟΚΑΣΑΚΔΤΗ  –  Η/Μ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΙ / Γ/ΞΗ: 12/Α/09 

 - 16 - 





ΓΔ-ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΧΝ, ΣΤΠΟΠΟΙΗΗ & ΔΡΔΤΝΑ ΑΓΟΡΑ - ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΟΚΣΧΒΡΙΟ 2010 / 
ΑΙΘΟΤΔ – ΓΡΑΦΔΙΑ & ΥΧΡΟΙ ΤΓΙΔΙΝΗ (W.C.) ΔΛΑΦΡΑ ΠΡΟΚΑΣΑΚΔΤΗ  –  Η/Μ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΙ / Γ/ΞΗ: 12/Α/09 

 - 17 - 

 
 

ΑΘΖΛΑ, ΝΘΡΩΒΟΗΝΠ 2010 
 

        Ν  ΠΛΡΑΜΑΠ                                                        Ν ΡΚ/ΟΣΖΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΩΛ 

 

           Β. ΝΑΝΟ                                                                        Γ.ΚΑΜΟΤΓΗ 
          ΠΟΛ. ΜΗΥ.                                                              ΜΗΥ-ΗΛΔΚΣ. ΜΗΥΑΝΙΚΟ 
 

Ο Γ/ΝΣΗ Γ.Δ. 
 
 

       Β. ΛΑΛΝΠ  
                                                                                               ΠΟΛ. ΜΗΥ/ΚΟ 
 
Η παξνύζα Σερληθή Πξνδηαγξαθή εγθξίζεθε κε ηελ απόθαζε 273/475επλεδξίαζε/11-
11-2010 ηνπ Γ.. ηνπ Ο..Κ. Α.Δ. 
 
 

 





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ  
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
Πληροφ. : Σοφοκλής Μαυρομμάτης  
Διεύθ.: Γρηγορίου Ε΄ 50 & Κ. Σφακιανάκη  
Χανιά  Κρήτη, 73135, Τηλ.: 2821-3-41723  
Fax:   2821-0-93300, www.chania.gr ,  

 

email: mavrommatis_sofoklis@chania.gr  

 
 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (€) 
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΚΑΤ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Α/ΘΜΙΑΣ   ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  

                                          ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ    

 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ  

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΣΥΝΟΛΟ 

1. 
Αίθουσα ελαφράς 

λυόμενης προκατασκευής 
ΤΕΜ. 3 19.000,00€ 57.000,00€ 

    Φ.Π.Α. 24% 13.680,00€ 

    
ΣΥΝΟΛΟ 70.680,00€ 

 
 
 
ΧΑΝΙΑ 27-10-2017  
  

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
  
 Ο Προϊστάμενος του 

τμήματος μελετών των 
Τ.Υ.Δ.Χ. 

Ο Διευθυντής των Τ.Υ.Δ.Χ. 

   
   
   
   

Σοφοκλής Μαυρομμάτης Περικλής Βακάλης Σοφοκλής Τσιραντωνάκης 
Μηχανολόγος Μηχανικός Πολιτικός Μηχανικός Πολιτικός Μηχανικός 

 





 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ 

 Πληρ. Mαρκουλάκη Κων/να 

 Κυδωνιάς 29, Χάνια Κρήτης 73 135 

 Τηλ. 28213 41760, Φαξ 28213 41763 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΩΝ (3)   ΑΙΘΟΥΣΩΝ  ΠΡΟΚΑΤ 

(ΕΛΑΦΡΑΣ ΛΥΟΜΕΝΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ) ΓΙΑ 

ΣΧΟΛΕΙΑ Α/ΘΜΙΑΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ 

ΧΑΝΙΩΝ» 

Προϋπολογισμός:70.680,00 € (με ΦΠΑ) 

 

Κωδ. Προϋπολογισμού: Κ.Α : 15-7135.012                               

 
 

 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

 

Της εταιρείας  ……………………..........………… έδρα ..............................…………….,  

οδός ......………………..αριθμός.......,Α.Φ.Μ…….……………, Δ.Ο.Υ ……………..,τηλέφωνο 

..…………………., fax ..………….. 

 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ  
ΜΟΝ. 

MΕΤΡ. 
ΠΟΣΟΤ 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ   
 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΙΘΟΥΣΕΣ  ΕΛΑΦΡΑΣ ΛΥΟΜΕΝΗΣ 

ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 

Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ   
τεμ 3 

 

 

 

 

 

 

   
ΦΠΑ 24 %  

 
  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΔΑΠΑΝΗ με Φ.Π.Α 

 

 
 
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                           Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

 

    

(ΥΠΟΓΡΑΦΗ-ΣΦΡΑΓΙΔΑ) 

 

 
 




