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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2ης ΥΓΕΙΟΝOΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  
ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ  
& ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ   
Ταχ. Δ/νση: Θηβών 196-198                                                              Ημερ. :   07/11/2018 
Τ.Κ. : 182 33 Πειραιάς                                                                       Αριθμός: Π14/2018  
ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ       (Αρ. Πρωτ.: 54124)  
Πληροφορίες : Ιωάννα Ταβλαδωράκη 
Τηλέφωνο  213 – 2004 279 
Fax :  213 – 2004 292 
Ε-mail: tavladoraki@2dype.gr  
 
ΘΕΜΑ: Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ξενοδοχειακού εξοπλισμού γραφείων CPV 
39130000-2  για τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας της  2ης Υ.Πε. Πειραιώς & Αιγαίου 
Προϋπολογισμού 45.000,00 € συμπ/νου ΦΠΑ 24%. 
  

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ  Π14/2018 

 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 
 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ   Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια 
ξενοδοχειακού εξοπλισμού γραφείων CPV 39130000-2 
για τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας της 2ης Υ.Πε. 
Πειραιώς & Αιγαίου  

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
αποκλειστικά/μόνο  βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή)  

ΧΡΟΝΟΣ  ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Ημερομηνία: 20/11/2018   
Ημέρα: Τρίτη 
Ώρα: 10:00π.μ. 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2η ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου Θηβών 196-198 Άγιος 
Ιωάννης Ρέντης  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ως συνημμένο παράρτημα Α΄. 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ  ΔΑΠΑΝΗ  
 

45.000,00€ συμ/νου του αναλογούντος ΦΠΑ,  

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ  
(ΑΡΘΡΟ 64 Ν. 4172/13)  

Κατά την πληρωμή παρακρατείται φόρος εισοδήματος 
σύμφωνα με το άρθρο 64 παρ.2 του Ν. 4172/13 (4%) 

 
 
 
 

mailto:tavladoraki@2dype.gr
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Έχοντας υπόψη :  
1. Τις διατάξεις του Π.Δ/τος  80/2016 (Α΄145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» 
2. Τις διατάξεις του Ν.4270/14 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας» όπως 

τροποποιήθηκε συμφώνως άρθρου 377 Ν.4412/2016. 
3. Τις διατάξεις του  Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α//08-08-16) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 

και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως έχουν 
τροποποιηθεί και ισχύουν 

4. Την με Αρ. Πρωτ. 54112/07-11-2018 Απόφαση της Διοίκησης σχετικά με την έγκριση τεχνικών 
προδιαγραφών και διενέργειας του διαγωνισμού αυτού (ΑΔΑ: ΩΕ14469Η2Ξ-ΓΟΜ). 

5. Την με Αρ. Πρωτ. 54297/07-11-2018 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης(ΑΔΑ: 6ΩΓΗ469Η2Ξ-ΓΣΞ). 
6. Λοιπές ισχύουσες διατάξεις κατά την ημερομηνία διεξαγωγής του Διαγωνισμού. 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 

 
1.Συνοπτικό Διαγωνισμό, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια ξενοδοχειακού 
εξοπλισμού CPV 39130000-2  για τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας της 2ης Υ.Πε. Πειραιώς & Αιγαίου 
Προϋπολογισμού 45.000,00 € συμπ/νου ΦΠΑ 24% και σύμφωνα με τις  Τεχνικές Προδιαγραφές του 
Παραρτήματος «Α». 
 
2.Από την διαγωνιστική διαδικασία θα προκύψει μειοδότης στο σύνολο της προμήθειας. Η 2η ΥΠΕ 
Πειραιώς και Αιγαίου θα συνάψει σύμβαση με τον μειοδότη για την εκτέλεση της προμήθειας. 
 
3.Η 2η ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου, μετά την υπογραφή της σύμβασης, θα παραλάβει τα είδη σύμφωνα με 
τις προδιαγραφές του Παραρτήματος «Α».  
 
4.Η σύμβαση θα έχει διάρκεια δύο (2) μηνών. 
 

ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

2η ΥΠΕ Πειραιώς και 
Αιγαίου 

Θηβών 196-198 18233 
Άγιος Ιωάννης Ρέντης 

 
Έως τις 

19/11/2018 
Ημέρα Δευτέρα  
Ώρα 14:00μ.μ. 

 

2η Υ.Πε. Πειραιώς και 
Αιγαίου 

Θηβών 196-198 Άγιος 
Ιωάννης Ρέντης 

20/11/2018 
Ημέρα 
Τρίτη 

 
Ώρα 10:00π.μ. 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις/ κοινοπραξίες αυτών 
ή συνεταιρισμοί που πληρούν τους όρους που καθορίζονται στη συνέχεια της παρούσας. 
5.Η αποσφράγιση του φακέλου των οικονομικών προσφορών θα διενεργηθεί κατά την κρίση της επιτροπής 
συμφώνως άρθρου 117,παράγραφος 4, Ν.4412/16. 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 45.000,00€ συμπ/νου του αναλογούντος 
ΦΠΑ. 
 

ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Ο διαγωνισμός διέπεται από τις διατάξεις που αναφέρονται στο προοίμιο της παρούσας προκήρυξης 
συμφώνως παραγράφου 5 άρθρου 117 του Ν. 4412/16. Το παράρτημα Α «Τεχνικές προδιαγραφές», το 
παράρτημα Β «ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ) {άρθρου 79 παρ. 4ν. 
4412/2016 (Α147)}» και το παράρτημα Γ «Σχέδιο Σύμβασης» της παρούσας διακήρυξης  αποτελούν 
αναπόσπαστα τμήματα αυτής.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ: 

 «Α» Τεχνικές προδιαγραφές 

 «Β» ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ) {άρθρου 79 παρ. 4ν. 4412/2016 
(Α147)} 

 «Γ»  Σχέδιο σύμβασης 

                                                        

                                                                        ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  
 
                                                                         ΑΡΘΡΟ 1 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ - ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

1.Κάθε προσφορά υποβάλλεται, επί ποινή αποκλεισμού, μέσα σε καλά σφραγισμένο φάκελο συμφώνως 
του άρθρου 92, παράγραφος 1, Ν.4412/16 στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς: 
 α. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα. 
 β. Η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής. 
 γ. Ο αριθμός της διακήρυξης και ο τίτλος αυτής. 
 δ. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 
 ε. Τα στοιχεία του αποστολέα (οικονομικού φορέα). 
                 στ.       Να μην αποσφραγιστεί από τη γραμματεία. 
 
2.Οι προσφέροντες υποβάλλουν την προσφορά τους στον κυρίως φάκελο που θα εμπεριέχει τους 
υποφακέλους που αναφέρονται ακολούθως, κατά την διαδικασία του άρθρου 92, παράγραφος 2, 
Ν.4412/16 και σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις:  
 α.Σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο τοποθετούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά (επί ποινή 
απόρριψης) με την ένδειξη ‘’ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ’’ ήτοι : Συμπληρωμένο το 
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ) {άρθρου 79 παρ. 4ν. 4412/2016 (Α147)} 
σύμφωνα με το Παράρτημα Β της παρούσας διακήρυξης.  

➢ Αποδεικτικό έγγραφο νομιμοποίησης του προσφέροντος (Παραστατικό/έγγραφο σύστασης 
εταιρείας) συμφώνως περ. (γγ) του εδ.(β) του άρθρου 93 του Ν.4412/2016. 

➢ Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με 
εκπρόσωπό τους συμφώνως περ. (δδ) του εδ.(β) του άρθρου 93 του Ν.4412/2016). 

➢ Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 ότι: 
i. γίνονται, πλήρως και ανεπιφύλακτα, αποδεκτοί όλοι οι όροι της παρούσας διακήρυξης και  
ii. αναλαμβάνεται η υποχρέωση, εφόσον απαιτηθεί από την Αναθέτουσα Υπηρεσία, για την έγκαιρη 

και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών που αφορούν τα αναφερόμενα στο ΤΕΥΔ.  
 β.Σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο τοποθετούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά (επί ποινή 
απόρριψης)  με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»: 

➢ Υπεύθυνη Δήλωση ότι οι προσφέρουσες υπηρεσίες τηρούν τις αιτούμενες τεχνικές 
προδιαγραφές του Παραρτήματος «Α». 

➢ Τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ότι ο προμηθευτής πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές
  

       γ.Σε Χωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», τοποθετείται 
η οικονομική προσφορά. 

 
Οι Υπεύθυνες δηλώσεις πρέπει να φέρουν ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα (30) ημερολογιακών 
ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του 
γνήσιου υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ. 

 
ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ: 
                 (1)  Στους  ΚΛΕΙΣΤΟΥΣ ΦΑΚΕΛΟΥΣ θα υπάρχουν απαραίτητα δύο αντίγραφα των ζητούμενων 
εγγράφων (το ένα πρωτότυπο και το δεύτερο φωτοαντίγραφο) 

ΑΔΑ: ΨΔΣΛ469Η2Ξ-4ΟΡ





  Π14/2018 

 

4 

 

 (2) Στον ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», τοποθετείται η 
οικονομική προσφορά, η οποία θα περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, επί ποινή 
απόρριψης. διαμορφωμένα ως εξής:   

  (α)Η προσφερόμενη τιμή θα δοθεί σε ευρώ (EURO) συνολικά για όλα τα είδη. 
  (β)Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη 

επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Σε περίπτωση 
διαφοροποίησης μεταξύ της αναγραφόμενης τιμής αριθμητικώς και ολογράφως, λαμβάνεται υπόψη 
η τιμή ολογράφως.  

  (γ) Οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον προμηθευτή μέχρι την ολοκλήρωση 
της προμήθειας. Αποκλείεται οποιαδήποτε αναπροσαρμογή των τιμών της προσφοράς και οποιαδήποτε 
αξίωση του προμηθευτή πέραν του αντίτιμου της προμήθειας που θα προσφέρει, βάσει της τιμής της 
προσφοράς του, μέχρι την οριστική παράδοση των ειδών και την αποπληρωμή τους. 
   (δ)Οι προσφορές, επί ποινή απόρριψης, δεν πρέπει να έχουν σβησίματα, προσθήκες, 
διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι 
καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, η δε αρμόδια επιτροπή παραλαβής και 
αποσφράγισης των προσφορών πρέπει κατά τον έλεγχο, να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση, να 
μονογράψει και να σφραγίσει αυτήν. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτήν προσθήκες ή 
διορθώσεις, οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών. 

  (ε)Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Εάν 
υποβληθούν τυχόν εναλλακτικές Προσφορές, δεν θα ληφθούν υπόψη. Ο υποψήφιος προμηθευτής, ο 
οποίος θα υποβάλλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δεν δικαιούται σε καμία περίπτωση να διαμαρτυρηθεί ή 
να επικαλεστεί λόγους προσφυγής κατά της απόρριψης των προτάσεων αυτών. 

        (3)Η τιμή της προσφερόμενης προμήθειας θα είναι προσαρμοσμένη σύμφωνα με την τιμή που 
τηρείται από το Παρατηρητήριο της Επιτροπής προμηθειών Υγείας του Υπουργείου Υγείας  και Κοινωνικής 
Ασφάλισης όπου προβλέπεται, η οποία και θα αναγράφεται δίπλα στην προσφερόμενη τιμή όπου 
προβλέπεται και επί ποινή απορρίψεως. Σε περίπτωση που η προσφερόμενη προμήθεια δεν 
παρακολουθείται από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγείας, αυτό θα δηλώνεται από τον εκάστοτε προσφέροντα 
υποχρεωτικά με Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, η οποία θα 
επισυνάπτεται στην οικονομική προσφορά εντός του οικείου φακέλου. Επισημαίνεται ότι έλλειψη 
αυτής επισύρει αυτομάτως ποινή απόρριψης από τη διαγωνιστική διαδικασία, χωρίς δικαίωμα 
διαμαρτυρίας ή επίκλησης λόγων προσφυγής κατά της απόρριψης. 

       (4)Η σύναψη Σύμβασης θα γίνει με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή συνολικά. 
       (5)Υπό την επιφύλαξη όσων ορίζονται στο άρθρο 103 του Ν. 4412/2016, η  σύναψη Σύμβασης 

θα γίνει με τον προμηθευτή με τη χαμηλότερη τιμή, από εκείνους των οποίων οι προσφορές θα έχουν κριθεί 
ως αποδεκτές με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης. 

       (6) Σε περίπτωση ύπαρξης ισότιμων/ισοδύναμων προσφορών, ισχύουν τα οριζόμενα στο 
άρθρο 90 παρ. 1 του Ν. 4412/2016. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 2 
ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
Tο πλήρες κείμενο της Διακήρυξης είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της 2ης Υ.Πε. Πειραιώς και 
Αιγαίου www.2dype.gr και έχει καταχωρηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 3 
ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
1. Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για 90 ημερολογιακές ημέρες, 
προθεσμία που αρχίζει από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.  
2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου χρόνου 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  
3. Η ισχύς της προσφοράς δύναται να παραταθεί (άρθρο 97, παρ. 4, Ν.4412/2016), εφόσον ζητηθεί 
από την αναθέτουσα αρχή πριν από τη λήξη της, μέχρι 90 ημέρες. 

http://www.2dype.gr/
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4. Ανακοίνωση επιλογής αναδόχου μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς, 
δεσμεύει όμως το διαγωνιζόμενο, μόνο εφόσον αυτός το αποδεχθεί.   
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 4 
ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΝΟΜΙΣΜΑ 

 
1.Οι τιμές των προσφορών για τα προσφερόμενα είδη θα αποτυπώνονται  σε ευρώ.  
2. Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη νόμιμη επιβάρυνση 
που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις, εκτός από τον ΦΠΑ.  
 

 
ΑΡΘΡΟ 5 

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

Προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε κάθε μία ή περισσότερες από τις κάτωθι περιπτώσεις: 
 α. Έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού ζητείται. 
 β. Έλλειψη πλήρους και αιτιολογημένης τεκμηρίωσης της κάλυψης των ελάχιστων 
προϋποθέσεων συμμετοχής στο διαγωνισμό, εφόσον αιτηθεί από την αναθέτουσα αρχή. 
 γ. Προσφορά με χρόνο υλοποίησης μεγαλύτερο από τον προβλεπόμενο.  
 δ. Προσφορά που ορίζει μικρότερο από το ζητούμενο χρόνο ισχύος.  
 ε. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης και δεν προκύπτει με σαφήνεια 
η προσφερόμενη τιμή ή είναι υπό αίρεση.  
            στ. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής, χωρίς αυτό να προβλέπεται από τη διακήρυξη 
  ζ. Προσφορά που παρουσιάζει αποκλίσεις από απαράβατους όρους της Διακήρυξης 
  η. Προσφορά που περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα και δεν 
διορθώνονται/αποσαφηνίζονται όταν αιτηθούν από την αναθέτουσα αρχή. 
  θ.       Προσφορά η οποία είναι εναλλακτική, χωρίς αυτό να προβλέπεται από τη διακήρυξη. 
 ι. Για οποιονδήποτε άλλο τυχόν λόγο που απορρέει από την παρούσα διακήρυξη.  
 
 

ΑΡΘΡΟ 6 
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

1.Η κατακύρωση της Σύμβασης γίνεται στο μειοδότη που θα πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές  του 
παραρτήματος «Α΄» κατόπιν απόφασης της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας 
επιτροπής. Η έκδοση της σχετικής κατακυρωτικής απόφασης, ανακοινώνεται εγγράφως στον 
ανακηρυχθέντα μειοδότη/προμηθευτή.  

2.Σε περίπτωση που ο μειοδότης δεν προσέλθει μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε να υπογράψει τη 
σχετική Σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος, μετά από γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής, ενώ του 
επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από το νόμο κυρώσεις. 

 
 

ΑΡΘΡΟ  7 
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

 
1.Ένσταση επιτρέπεται κατά πράξη της αναθέτουσας αρχής εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση 
της προσβαλλόμενης απόφασης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα ή κατά της διακήρυξης μέχρι πέντε 
(5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών συμφώνως άρθρου 127, 
Ν.4412/2016. 
2.Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται η καταβολή παραβόλου υπέρ Δημοσίου , 
ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της προϋπολογιζόμενης αξίας της σύμβασης.. Το ύψος του 
ανωτέρω παραβόλου μπορεί να αναπροσαρμόζεται μετά από έκδοση κοινής απόφασης των Υπουργών 
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Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στο άρθρο 127 του Ν.4412/2016. 
 
 
 
 
 
 
 
  

ΑΡΘΡΟ 8 
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ 

 
1.Η Αναθέτουσα Αρχή, μετά από αιτιολογημένη γνωμοδότηση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, της 
Επιτροπής Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού, διατηρεί το δικαίωμα:  
 α.  Να αποφασίσει τη ματαίωση, μετάθεση, ακύρωση ή διακοπή του διαγωνισμού.  
 β.  Να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και την επανάληψή του, με τροποποίηση 
ή μη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της Διακήρυξης.  
 γ.  Να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και να προσφύγει στη διαδικασία της 
διαπραγμάτευσης, εφ’ όσον ισχύουν οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στις κείμενες διατάξεις περί 
δημοσίων συμβάσεων.   
2. Αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, η 
αναθέτουσα αρχή μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή 
να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που 
εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη. 
 3. Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο 
συμβαλλόμενα μέρη και υπό την προϋπόθεση ότι η τροποποίηση προβλέπεται από συμβατικό όρο, μπορεί 
να τροποποιείται η σύμβαση, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. 
 

ΑΡΘΡΟ 9 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

1. Η κατάρτιση και υπογραφή της Σύμβασης, γίνεται εγγράφως προς τον επιλεγέντα μειοδότη από 
την Αναθέτουσα Αρχή.  
2. Η Σύμβαση θα έχει διάρκεια  δύο (2) μηνών. 
3. Επισημαίνεται ότι η διάρκεια της Σύμβασης αναφέρεται στο χρόνο εκπλήρωσης των 
υποχρεώσεων που αναγράφονται σε αυτή από τα συμβαλλόμενα μέλη . 
4. Τυχόν υποβολή σχεδίων Σύμβασης από τους υποψηφίους μαζί με τις προσφορές τους, δε 
δημιουργεί καμία δέσμευση για την Αναθέτουσα Αρχή.  
5. Η Σύμβαση  περιλαμβάνει λεπτομερώς όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις για την 
υλοποίηση της προμήθειας καθώς και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών. Το 
σχέδιο της Σύμβασης αποτελεί το Παράρτημα «Γ» της παρούσας  Διακήρυξης . 
6. Σε περίπτωση που πιθανολογείται ότι, κατόπιν έκδοσης της κατακυρωτικής απόφασης και κατά 
το χρονικό διάστημα κατάρτισης του τελικού κειμένου της Σύμβασης, θα λήξει η ισχύς της προσφοράς, ο 
Ανάδοχος, υποχρεούται στην έγκαιρη παράταση της ισχύος της προσφοράς του κατά τον εκτιμώμενο για 
την ολοκλήρωση του κειμένου της Σύμβασης απαιτούμενο χρόνο. 
7. Μετά την έκδοση της κατακυρωτικής απόφασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει για την 
υπογραφή της Σύμβασης, προσκομίζοντας την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της 
Σύμβασης, εντός του χρόνου που θα ορίζεται στην κατακυρωτική απόφαση.  
8. Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη Σύμβαση, η Υπηρεσία 
επιβάλλει τις προβλεπόμενες στις κείμενες διατάξεις κυρώσεις.  
9. Η Σύμβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που περιλαμβάνονται 
στη Διακήρυξη και την Προσφορά του Αναδόχου, θα διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο και δεν μπορεί να 
περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόμενο της παρούσης.  
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10. Επίσημη γλώσσα κατά την εφαρμογή της Σύμβασης θα είναι η Ελληνική. Το σύνολο των 
εγγράφων που απορρέουν από τη Σύμβαση (εκθέσεις, αναλύσεις, κλπ.) θα συντάσσονται στην Ελληνική 
γλώσσα. Εάν υπάρξει κόστος μεταφράσεων εγγράφων του Αναδόχου, το κόστος αυτό θα βαρύνει τον 
Ανάδοχο.  
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 10 
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

  
Για την υπογραφή της Σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται στην κατάθεση εγγυητικής επιστολής καλής 
εκτέλεσης  ποσοστού 5% επί του συνολικού τιμήματος της «Σύμβασης» προ ΦΠΑ, σύμφωνα με το άρθρο 
72,παρ.1β του Ν. 4412/2016 χρονικής ισχύος μεγαλύτερης του συμβατικού χρόνου. 
 
 
 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 11 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ 

 
1.Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και συμφώνως άρθρου 72, παρ. 3 του Ν. 4412/2016. 
2.Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική, θα συνοδεύονται από 
επίσημη μετάφραση.  
3.Το ποσό της εγγύησης θα δίνεται σε ευρώ.  
4. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα πρέπει να έχει ισχύ για τουλάχιστον ένα (1) έτος από την ημερομηνία 
υπογραφής της σύμβασης. 
5.Οι εγγυήσεις πρέπει να προβλέπουν ότι, σε περίπτωση κατάπτωσής τους, το οφειλόμενο ποσό υπόκειται 
στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.  
6.Σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου υπόκειται και το τυχόν οφειλόμενο ποσό λόγω επιβολής προστίμου.  
7.Δεν απαιτείται στον παρόντα διαγωνισμό, εγγυητική επιστολή συμμετοχής. 
8.Κατά τα λοιπά, ως προς ότι αφορά τις εγγυήσεις, ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 72 του Ν. 
4412/2016. Επισημαίνεται ότι οι εγγυήσεις πρέπει να είναι σύμφωνες με τα αναφερόμενα στο άρθρο 72, 
παρ.4 του Ν. 4412/2016. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 12 
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ 

1.Η παραλαβή θα γίνει άπαξ, ο Ανάδοχος  υποχρεούται να παραδώσει τα είδη μετά από παραγγελία της 
2ης Υ.Πε. στην έδρα της μέσα σε χρονικό διάστημα  10  εργάσιμων ημερών, ΕΝΤΟΣ των γραφείων της 
Κεντρικής Υπηρεσίας της 2ης Υ.Πε. Πειραιώς και Αιγαίου, Θηβών 196-198 Άγιος Ιωάννης Ρέντης, ΚΤΙΡΙΟ 
«ΚΕΡΑΝΗΣ», 1ος όροφος. 
2.Η παραλαβή των ειδών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή της 2ης Υ.Πε. Πειραιώς & Αιγαίου, με την 
σύνταξη σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής σύμφωνα με το άρθρο 219 του Ν. 4412/2016.  
 

  

ΑΡΘΡΟ 13 
ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ – ΕΚΠΤΩΣΗ 

1.Ο μειοδότης πoυ δεv προσέρχεται μέσα στηv προθεσμία πoυ τoυ ορίστηκε, vα υπογράψει  τη Σύμβαση, 
κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τηv κατακύρωση ή ανάθεση πoυ έγινε στο όνομά τoυ και από κάθε 
δικαίωμα πoυ απορρέει από  αυτήν.  
2.Σε περίπτωση που τα υπό προμήθεια είδη δεν παραδοθούν μέσα στα χρονικά όρια που παρέχονται στον 
Ανάδοχο, του επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από το νόμο κυρώσεις. Ο χρόνος παράδοσης μπορεί να 
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παραταθεί, ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή, που θα υποβληθεί υποχρεωτικά στην Υπηρεσία 
πριν από την λήξη του συμβατικού χρόνου και σύμφωνα με τα αναφερόμενα σε άρθρο 217 Ν. 4412/2016.  
3.Κυρώσεις δεν επιβάλλονται εφόσον συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι 
αδυναμίας εμπρόθεσμης παράδοσης της συμβατικής προμήθειας, μετατίθεται ανάλογα ο χρόνος 
παράδοσης.  
4.Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξή της βαρύνει τον Προμηθευτή, ο οποίος υποχρεούται να 
αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία για τα περιστατικά που συνιστούν την 
ανωτέρα βία, εντός 20 ημερών από τότε που συνέβησαν, συμφώνως άρθρου 204 Ν.4412/2016. 
5.Επίσης, δεν επιβάλλονται κυρώσεις αν υπάρχει υπαιτιότητα της Υπηρεσίας για τη μη υπογραφή ή τη μη 
εκτέλεση της Σύμβασης, καθώς και εάν συντρέχει άλλη εξαιρετική περίπτωση. 
6.Η παραλαβή των υλικών θα γίνει σύμφωνα με τα άρθρα 208 και 209 του Ν. 4412/2016.  
7.Στον Προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση, σύμβαση, επιβάλλονται με 
απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου,  το οποίο 
υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, οι κυρώσεις που προβλέπονται στο 
άρθρο 203 παρ. 4 του Ν.4412/2016. 
8.Σε περίπτωση διαφωνίας του αναδόχου με τις επιβληθείσες κυρώσεις, αυτός μπορεί να υποβάλει  
προσφυγή στη 2η  Υ.Πε. Πειραιώς και Αιγαίου κατά των σχετικών αποφάσεων για λόγους νομιμότητας και 
ουσίας, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της 
σχετικής απόφασης.   Επί της προσφυγής, αποφασίζει η αναθέτουσα Αρχή, ύστερα από γνωμοδότηση 
του αρμοδίου συλλογικού οργάνου. Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη, οποιασδήποτε 
φύσεως, διοικητική προσφυγή σύμφωνα με το άρθρο 205 του Ν. 4412/2016. 
9. Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, ο Ανάδοχος ευθύνεται και 
για κάθε ζημία που τυχόν θα προκύψει εις βάρος της 2ης Υ. Πε. Πειραιώς και Αιγαίου από την μη εκτέλεση 
ή την κακή εκτέλεση της σύμβασης.  

 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 14 
ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ  – ΠΛΗΡΩΜΗ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

1.Η πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ (€),μετά την παραλαβή της κάθε παραγγελίας από την έκδοση εντάλματος 
πληρωμής. 
2.Χρόνος εξόφλησης: Εντός εξήντα (60) ημερών, υπολογιζόμενων από την επομένη της υποβολής του 
τιμολογίου από τον ανάδοχο συνοδευμένο από τα λοιπά νόμιμα δικαιολογητικά. 
3.Η εξόφληση γίνεται με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και τα λοιπά στοιχεία που 
προβλέπονται στο άρθρο 200, Ν.4412/2016 και την ισχύουσα νομοθεσία για την εξόφληση τίτλων 
πληρωμής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. (τιμολόγια, δελτία αποστολής, 
αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, πρωτόκολλα οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής 
παραλαβής κ.λ.π.).  
4.Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται: 
 α. Κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την αποστολή του σχετικού χρηματικού 
εντάλματος πληρωμής στον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και μέχρι τη θεώρηση αυτού, 
 β. Κατά το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών διενέξεων. 
Επίσης, δεν προσμετράται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωμής που οφείλεται σε υπαιτιότητα του 
προμηθευτή (μη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών). 
5.Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται επιπλέον με τις εκάστοτε νόμιμες κρατήσεις. 
6.Κατά την πληρωμή του τιμήματος παρακρατείται ο προβλεπόμενος από το άρθρο 64 του Ν. 4172/2013 
φόρος εισοδήματος 4%. 
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ΑΡΘΡΟ 15 
ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 

1. Η παρούσα διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο.  

2. Για ότι δεν προβλέπεται από τους όρους της παρούσας διακήρυξης, ισχύουν οι διατάξεις περί 
προμηθειών του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ., ιδίως δε οι διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως 
έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 

3. Όλοι οι όροι της παρούσας κηρύσσονται ουσιώδεις. 

 

 
 

ΑΡΘΡΟ 16 
ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΟΡΟΙ 

1. Προσφερόμενη τιμή που υπερβαίνει την τιμή του Παρατηρητηρίου Τιμών της ΕΠΥ, θα 
απορρίπτεται  ως απαράδεκτη. 

2. Δεν Επιτρέπεται η υποβολή αντιπροσφορών.  
3. Δεν επιτρέπεται η εκχώρηση της Σύμβασης. 
4.  Σε περίπτωση διαφορών σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της παρούσης 

ή εξ' αφορμής της, η 2η Υ.Πε. Πειραιώς και Αιγαίου και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε 
προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και 
των χρηστών συναλλακτικών ηθών. Εφόσον δεν επιτευχθεί φιλική επίλυση , τελική και 
αμετάκλητη επίλυση, δίδεται από τα Δικαστήρια του Πειραιά. 

5.  Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο 
συμβαλλόμενα μέρη, μπορεί να τροποποιείται η Σύμβαση, ύστερα από γνωμοδότηση του 
αρμοδίου οργάνου σύμφωνα με τα άρθρα 132 και 201 του Ν. 4412/2016. 

 

 
                                                

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
1. Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει με κριτήριο τη προσφερόμενη τιμή του προμηθευτή 

με τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο. Η τιμή που θα αναγράφεται στην οικονομική προσφορά 
θα αντιστοιχεί στο σύνολο της προμήθειας, επί ποινή απορρίψεως. 

2. Η παραλαβή των ειδών ξενοδοχειακού εξοπλισμού γραφείων θα γίνει άπαξ μετά από 
παραγγελία της 2ης Υ.Πε. στην έδρα της.  

3. Η σύμβαση θα έχει διάρκεια ενός (1) έτους. 
4. Προσφορές που δεν είναι σύμφωνες με τα παραπάνω οριζόμενα απορρίπτονται. 
5. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο Ανάδοχος θα πρέπει να τηρεί τις υποχρεώσεις που 

αναφέρονται στο άρθρο 18, παρ.2 του Ν. 4412/2016 και σύμφωνα με την  παρ.4 του ιδίου 
άρθρου. 

 
Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ 

ΟΛΓΑ ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
1.  Γενικά 
 
Στα κεφάλαια που ακολουθούν, περιλαμβάνονται όλα τα Γενικά Χαρακτηριστικά και 
Τεχνικές Προδιαγραφές Υλικών και Εργασιών των Ειδών του Ξενοδοχειακού 
Εξοπλισμού. 
 
2.  Πρότυπα - Κανονισμοί 
 
Η Προμήθεια, Κατασκευή και Εγκατάσταση των ειδών θα γίνει σύμφωνα με: 
 
α. Την ισχύουσα Ελληνική Νομοθεσία 
β. Τα υπάρχοντα Ελληνικά Πρότυπα (ΕΛΟΤ) 
γ. Τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα (ΕΝ) 
δ. Τα Διεθνή Πρότυπα (ΙSΟ) 
ε. Τα Εθνικά Πρότυπα των χωρών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (DIN, BS, ΕΚΕΒΥΛ, 
κλπ.). 
 
Επίσης τα παραπάνω ισχύουν και όσον αφορά: 
1. Τα Ποιοτικά Συστήματα και τις Μεθόδους ποιοτικής εξασφάλισης στην 
Παραγωγή, Εγκατάσταση και Συντήρηση μετά την πώληση των διαφόρων ειδών . 
2. Τις βασικές Προδιαγραφές Ασφάλειας για τους χρήστες των ειδών. 
3. Τις βασικές Προδιαγραφές Διαστάσεων (γενικών και επί μέρους) των 
διαφόρων ειδών. 
4. Τις απαιτήσεις Πυρασφάλειας (αναφλεξιμότητα, μετάδοση φλόγας, κλπ.) 
των χρησιμοποιούμενων υλικών . 
 
Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον  ISO 9001:2008 ή 
άλλα ανάλογα πρότυπα διαχείρισης ποιότητας. 
 
 
3.  Γενική Τεχνική Περιγραφή - Ορισμοί 
 
α. Τα  υλικά θα πρέπει  στα κεφάλαια που ακολουθούν, καθορίζουν γενικά τον 
επιθυμητό χαρακτήρα (αισθητικό, λειτουργικό ) και τις ελάχιστες απαιτήσεις 
αντοχών και ποιότητας. 
Για την επιλογή των υλικών και τον καθορισμό των προδιαγραφών των διαφόρων 
ειδών ελήφθησαν υπ' όψιν τα παρακάτω: 
- Οι λειτουργικές απαιτήσεις και οι συνθήκες καθαριότητας και ασηψίας που  
επιβάλλει η χρήση του κάθε χώρου. 
- Η συμβατότητα των ειδών του Ξενοδοχειακού Εξοπλισμού. 
β. Είναι δυνατή η χρήση άλλων υλικών εκτός των περιγραφόμενων, εφ' όσον  
πληρούνται τα παραπάνω και αποδεδειγμένα καλύπτουν τις ελάχιστες απαιτήσεις 
αντοχών και ποιότητας. 
γ. Οι περιγραφές που ακολουθούν αφορούν τα υλικά κατασκευής και τελειωμάτων 
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καθώς και τα εξαρτήματα στερέωσης και λειτουργίας των διαφόρων ειδών. 
δ. Ο τρόπος κατασκευής των ειδών και τα χρησιμοποιούμενα υλικά θα 
εξασφαλίζουν την: 

− Λειτουργικότητα και την ασφαλή χρήση τους. 

− Αντοχή σε φορτίσεις και φθορές κάθε είδους κατά την προβλεπόμενη χρήση τους. 

− Άρτια εμφάνιση εμφανών και αφανών στοιχείων, συναρμογών, υλικών και 
απολήξεων (Περίοπτα είδη). 
ε. Όλα τα είδη θα είναι συναρμολογούμενα ώστε να εξασφαλίζεται: 
- Εύκολη μεταφορά 
- Μείωση χώρων αποθήκευσης και 
- Δυνατότητα αντικατάστασης (σε περίπτωσης φθοράς) τμήματος μόνον του 
είδους. 
Οι αναφερόμενες διαστάσεις των περιγραφόμενων ειδών δεν είναι δεσμευτικές  και  

γίνονται αποδεκτές αποκλίσεις μέχρι και 5%, οι οποίες όμως δεν θα επηρεάζουν 

  -     την λειτουργικότητα των ειδών 

- την εργονομία των ειδών 

- την χρήση για την οποία προορίζονται 

- την ποιότητα ή την αντοχή τους 

- την δυνατότητα τοποθέτησής τους 

- την σχέση τους με άλλα είδη με τα οποία συνδυάζονται. 

Η τυχόν αναφορά σε συγκεκριμένους τύπους του εμπορίου, γίνεται με σκοπό τον 

καθορισμό ενός αντιπροσωπευτικού ολοκληρωμένου δείγματος, που περιλαμβάνει 

τα ελάχιστα χαρακτηριστικά που απαιτούνται από την σχετική Τεχνική Περιγραφή.  

Τα είδη θα πρέπει να είναι βιομηχανικής σειράς, δοκιμασμένα σε μαζική παραγωγή, 

καθώς και στην χρήση τους σε χώρους μεγάλης επισκεψιμότητας. 

Οι χρωματισμοί και τα υλικά επένδυσης θα επιλεγούν κατόπιν συνεννοήσεως 
με την υπηρεσία. 
Οι φωτογραφίες είναι ενδεικτικές. 
Για όλα τα είδη μπορεί να ζητηθεί δείγμα. 
Για όλα τα είδη θα υπάρχει βεβαίωση επάρκειας ανταλλακτικών για 
τουλάχιστον 7 χρόνια. 
Όλα τα είδη θα παραδοθούν πλήρως συναρμολογημένα και έτοιμα για χρήση 
στα γραφεία για τα οποία προορίζεται το κάθε ένα, στον 1ο όροφο στην 
Θηβών 196-198, στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη.  
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Α.  ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ 
 
Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφονται τα σχετικά με τα διάφορα είδη Ξυλείας (Φυσικής 
ή Τεχνητής) και τα Υλικά Επικαλύψεων αυτής, από τα οποία κατασκευάζονται εν 
όλω ή εν μέρει τα διάφορα είδη του Εξοπλισμού. Τα υλικά Ταπετσαρίας και τα 
Εξαρτήματα Στερέωσης και Λειτουργίας περιγράφονται σε επόμενα κεφάλαια. 
 
1. Ξυλεία - Γενικά 
 
Το είδος της χρησιμοποιούμενης ξυλείας θα φέρει την πρότυπη (ΕΛΟΤ) ή επίσημη 
ονομασία π.χ. το «δεσποτάκι» δεν θα ονομάζεται «μέλιο». 
Ξυλεία που χρωματίζεται για να απομιμηθεί άλλο είδος θα φέρει την σωστή 
ονομασία της και όχι της απομίμησης. 
Σφραγίδες ένδειξης προέλευσης στα φύλλα καπλαμά ή στις σανίδες, επιτρέπονται 
μόνο στα αφανή τμήματα των ειδών . 
 
1.1 Συμπαγές Ξύλο 
 
Η χρησιμοποιούμενη ξυλεία (μαλακή και σκληρή) θα είναι επιλεγμένη και ελεύθερη 
από μαλακά μέρη, σχισίματα, σκεβρώματα, ανώμαλα νερά, λεκέδες, έντομα, 
σαπίσματα, θήλακες ρητίνης, νεκρούς και σκληρούς ρόζους. 
Υγιείς, στερεοί ρόζοι επιτρέπονται εφ' όσον δεν ξεπερνούν το 1/4 του φάρδους της 
διατομής και έχουν διάμετρο μικρότερη των 7mm στα εμφανή μέρη της κατασκευής 
και των l2mm στα αφανή μέρη. 
Σε είδη ξυλείας με εμφανές εγκάρδιο ξύλο δεν θα επιτρέπεται η χρήση σόμφου 
ξύλου. 
 
1.2 Φύλλα Καπλαμά 
 
Τα χρησιμοποιούμενα φύλλα καπλαμά θα είναι άριστης ποιότητας χωρίς σχισίματα, 
χαλαρά μέρη και ελαττώματα. Το πάχος των φύλλων θα είναι σύμφωνα με το DIN 
4079. 
Δεν επιτρέπονται τρύπες ρόζων. 
Τα φύλλα καπλαμά που επενδύουν τις επιφάνειες των επίπλων ιδιαίτερα δε τις 
εμφανείς, θα είναι επίπεδα και το πάχος τους θα είναι όσο απαιτείται ώστε να 
αποφεύγεται ο κίνδυνος ρηγμάτωσης. 
 
1.3 Τεχνητή Ξυλεία 
 
Τα χρησιμοποιούμενα φύλλα τεχνητής ξυλείας θα καλύπτουν τις απαιτήσεις σε 
περιεκτικότητα φορμαλδεΰδης του Ευρωπαϊκού Προτύπου, ΕΝ 120. 
 
1.3.1 Αντικολλητή ξυλεία (Κόντρα Πλακέ Θαλάσσης) 
 
Οι στρώσεις της κόλλας θα είναι ισοπαχείς και θα εξασφαλίζουν πλήρη και στερεά 
συγκόλληση του τελικού προϊόντος. 
Το πάχος και η ποιότητα καθορίζονται ανάλογα με την χρήση του ως φέρον ή μη 
στοιχείο του επίπλου. 
Θα καλύπτονται οι απαιτήσεις του DIN 687005, Μέρος 2. 
Όλες οι ενώσεις θα εφαρμόζουν απόλυτα. Περιορισμένη χρήση μικρών 
παρεμβλημάτων και μικρού μεγέθους ρόζοι είναι αποδεκτοί. Οπές ρόζων ή άλλα 
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ελαττώματα, δεν είναι αποδεκτά. 
 
1.3.2 Πηχοσανίδες (Πλακάζ) 
 
Τα φύλλα πλακάζ θα είναι επίπεδα χωρίς εσοχές ή προεξοχές, και η επιφάνεια θα 
είναι χωρίς ελαττώματα, αποκολλήσεις ή εμφανείς ενώσεις στα περιθώρια. 
Θα καλύπτονται οι απαιτήσεις του DIN 68705, Μέρος 2. 
Τα εσωτερικά πηχάκια θα είναι από έλατο, πεύκο, αφρικάνικο μαόνι, φιλύρα ή λεύκα 
και δεν θα έχουν κενά, οπές και μεγάλους ή χαλαρούς ρόζους. 
Ο καπλαμάς επένδυσης θα είναι από αφρικάνικο μαόνι οκουμέ ή ανάλογο, πάχους 
περίπου 2mm, χωρίς ρόζους, οπές ή διαγώνια νερά με μηδενικούς αρμούς. 
 
1.3 .3 Μοριοσανίδες 
 
Οι μοριοσανίδες θα πληρούν τις απαιτήσεις του DIN 68761 (Μέρος 1 οg4) ή BS 
5669 (τύπος 1), που αφορούν τις αντοχές σε κάμψη, εφελκυσμό κατά μήκος 
διόγκωση και ακρίβεια διαστάσεων . 
Ακάλυπτες επιφάνειες μοριοσανίδων σε οποιαδήποτε μέρη των επίπλων δεν 
επιτρέπονται. 
Το ελάχιστο πάχος των μοριοσανίδων για ράφια, ερμάρια, επιφάνειες εργασίας 
κλπ., καθορίζονται ανάλογα με την απαιτούμενη σε κάθε περίπτωση αντοχή και 
ακαμψία. 
 
1.3.4 Ινοσανίδες (MDF) 
 
Τα χρησιμοποιούμενα φύλλα ινοσανίδων θα είναι αμερικάνικης προέλευσης, 
πάχους αναλόγου με την κάθε περίπτωση, ομοιογενή, ισόπαχα χωρίς στρεβλώσεις 
(πέτσικα). 
 
 
2. Υλικά συγκόλλησης (κόλλες) 
 
Θα επιλέγονται ανάλογα με τα συγκολλούμενα υλικά, τις καταπονήσεις κατά τη 
χρήση των επίπλων και δεν θα προσβάλλουν χημικά τις συγκολλούμενες 
επιφάνειες. Θα εφαρμόζονται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή τους και 
τυχόν υπερχειλίσεις κατά το πρεσάρισμα θα αφαιρούνται αμέσως με τη χρήση 
κατάλληλου διαλύτη, ώστε οι επιφάνειες των συγκολλούμενων στοιχείων να είναι 
καθαρές. 
Μετά την ξήρανση της χρησιμοποιούμενης κόλλας, τυχόν εμφανή σημεία της δεν θα 
δημιουργούν χρωματικές αντιθέσεις με τα χρώματα των συγκολλούμενων 
επιφανειών. 
 
3. Υλικά επικαλύψεων 
 
3.1 Βερνίκια - Λάκες 
 
Θα παρουσιάζουν καλή πρόσφυση και δεν θα δημιουργούν φυσαλίδες. Θα έχουν 
άριστη αντοχή στο φως. 
Η επιλογή των κατάλληλων, κατά περίπτωση, υλικών θα γίνεται σύμφωνα με τις 
καταπονήσεις κατά την χρήση και τις απαιτήσεις αντοχών σε φθορά (βλ. παράρτημα 
προδιαγραφών υλικών και εργασιών). 
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Πεδίο εφαρμογής 
Επιφάνειες φυσικής ή τεχνητής ξυλείας. 
Προετοιμασία επιφάνειας 
 
Τα υλικά χρησιμοποιούνται σε απόλυτα λειασμένες, καθαρές και στεγνές 
επιφάνειες, χωρίς ελαττώματα και χαλαρά μέρη. 
Οι επιφάνειες της φυσικής ξυλείας ή του καπλαμά, αν απαιτείται, χρωματίζονται 
προηγουμένως στην επιθυμητή απόχρωση ξύλου ή (η ανοιχτόχρωμη ξυλεία και 
καπλαμάς) με χρώμα διαλυτικού (ανιλίνης), στο επιθυμητό χρώμα. 
 
Εφαρμογή υλικού 
 
Η εφαρμογή του υλικού γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή του 
ώστε να επιτυγχάνονται οι απαιτούμενες μηχανικές, χημικές κλπ. αντοχές. 
 
Ιδιότητες: 
Άριστη εμφάνιση και ομοιοχρωμία. Επιφάνεια λεία, σατινέ, μη απορροφητική. Πολύ 
καλές χημικές και μηχανικές ιδιότητες και αντοχή στο φως. 
Ακαυστότητα (υψηλή θερμοκρασία ανάφλεξης και καθυστέρηση μετάδοσης 
φλόγας). Ανθεκτικό σε μακροχρόνια χρήση συνήθων απορρυπαντικών. 
 
Τεχνικά Χαρακτηριστικά: 
 
Επιφάνειες εργασίας, εκτεθειμένες επιφάνειες, ράφια 
 
Αντοχή σε: 
Νερό (ISO 4211) : 24 ώρες 
Λίπη   : 24 ώρες + 
Χαρακιές  : Χαρακιά 8Ν 
Αιθυλική Αλκοόλη : 3Ν 
Καφές   : 6 ώρες 
Θερμότης (ξηρή) : 85 C 
Ακετόνες  : 2 min 
 
Επιφάνειες εμφανείς λιγότερο εκτεθειμένες 
 
Αντοχή σε: 
Νερό    : 6 ώρες 
Λίπη   : 25 ώρες + 
Λίπη/Χαρακιές : Χαρακιά 8Ν 
 
 
 
3.2 Φύλλα συνθετικά 
 
Τα χρησιμοποιούμενα συνθετικά φύλλα θα έχουν επιφάνεια λεία, ημίστιλπνη, 
(σατινέ) χωρίς διακυμάνσεις πάχους και απόχρωσης. 
 
3.2.1 Φαινοπλαστικά φύλλα (συμπαγή) 
 

ΑΔΑ: ΨΔΣΛ469Η2Ξ-4ΟΡ





  Π14/2018 

 

15 

 

Αυτοφερόμενα συμπαγή φύλλα σε πάχος ανάλογο με τις απαιτούμενες, κατά 
περίπτωση αντοχές και δύο εμφανείς επιφάνειες. 
 
Περιγραφή 
 

Φαινοπλαστικά, συμπαγή φύλλα, 10mm, έγχρωμα, σατινέ, που το εσωτερικό τους 
αποτελείται από επάλληλα φύλλα εμποτισμένα με φαινολικές ρητίνες, ενώ το 
τελείωμα της επιφάνειας κατασκευάζεται από διακοσμητικά φύλλα εμποτισμένα με 
συνθετικές ρητίνες (μελαμίνη). Τα φύλλα έχουν δύο (2) διακοσμητικές όψεις 
(εγγυημένη η μία καλή όψη). 
 
Ιδιότητες 
 
- Είναι αυτοφερόμενο. 
- Υψηλή αντοχή σε κρούσεις. 
- Υψηλή αντίσταση στο νερό και στον ατμό. 
- Αντοχή στην φωτιά (CLASS 1). 
- Ειδικές απαιτήσεις υγιεινής. 
- Απλή και γρήγορη εγκατάσταση. 
- Υψηλή αντοχή σε χημικά. 
- Υψηλή αντοχή σε οργανικούς διαλύτες. 
- Δεν εκπέμπει φορμαλδεΰδη. 
 
Καθαρισμός και Συντήρηση 
 
Τα φαινοπλαστικά φύλλα δεν είναι εύθραυστα και δεν απαιτούν ειδική συντήρηση: 
 
1. Φύλλα που είναι λίγο λεκιασμένα καθαρίζονται με ένα μαλακό, υγρό πανί. 
2. Πιο δύσκολοι λεκέδες αφαιρούνται με απορρυπαντικά κοινά του εμπορίου που 
δεν περιέχουν λειαντικά συστατικά. 
3. Επίμονοι λεκέδες όπως μελάνι, στυλό, κραγιόν κλπ. μπορούν να αφαιρεθούν με 
οργανικούς διαλύτες όπως οινόπνευμα, ακετόνη κλπ. 
4. Δεν απαιτείται και δεν συνιστάται η χρήση κήρου και άλλων γυαλιστικών υλικών. 
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3.2.1α Τεχνικά Χαρακτηριστικά 
 

 
 
 
3.2.2  Φαινοπλαστικά Φύλλα (τύπου Fοrmica) 
 
Χρησιμοποιούνται ως υλικό επένδυσης επιφανειών και σόκορων πλακών τεχνητής 
ξυλείας. 

Το πάχος θα είναι 0,8mm. 
Οι αφανείς επιφάνειες των πλακών θα επενδύονται με κατάλληλου πάχους 
φαινοπλαστικά φύλλα, για εξισορρόπηση των επιφανειακών τάσεων. 
Η συγκόλληση - πρόσφυση στις πλάκες θα είναι απόλυτη, η δε επιφάνεια θα είναι 

/ΕΙΔΟΣ 
ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ 

ΠΡΟΤΥΠΟ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

Ανοχές ΙSΟ 4586 % 5% 

Πυκνότης  kg/mc 1.430 

Θερμική αγωγιμότης DIN 52612 W/m0 k 0.25 

Μεταβολή διαστ. (στους 
20 °C) με μεταβλητή 
υγρασία 

ISO 4586 % 0.1 

0.2 

Αντίσταση στο βραστό 
νερό (2 ώρες σε 100 
°C) 

 % 2 

Αντίσταση στο νερό  % <1 

Αντοχή στην τριβή ΙSΟ 4586 Αριθμ. Περιστρ. 400 

Αντοχή στις χρώσεις ΙSΟ 4586  Όχι ορατές 
αλλοιώσεις 

Αντοχή στην καύτρα 

τσιγάρου 

ΙSΟ 4586  Δεν καίγεται  

Αντοχή στο φως ΙSΟ 4586 B1ue Wool 
Sca1e 

6 

Εφελκυστική αντοχή ΙSΟ R527 N/mm2 L>100 

T>70 

Αντοχή σε κάμψη ISOR178 N/mm2 L>100 

T>80 

Μέτρο ελαστικότητας 

σε κάμψη  

ΙSΟ R178 N/mm2 L>10.000 

T>8.000 

Θλιπτική αντοχή SIN 53454 N/mm2 >200 

Σκληρότητα κατά 
Rοckwell 

ASTM D785 HRE 78 

Συντελεστής διαστολής ASTM D696 0C-1 2 x 10-5 

Κατάταξη αντοχής 
πυρός 

DIN 4102 (part 
1) 

 B1 
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χωρίς ελαττώματα, φουσκώματα κλπ. 
Η ποιότητα των φαινοπλαστικών φύλλων θα ικανοποιεί τις απαιτήσεις αντοχών σε 
φθορά. 
 
3.2.3. Συνθετικές Ρητίνες (Μελαμίνη) 
 
Χρησιμοποιούνται ως υλικό επικάλυψης φύλλων μοριοσανίδων και θα πρέπει να 
ικανοποιούν τις απαιτήσεις αντοχών σε φθορά. 
 
3.2.3α Τεχνικά Χαρακτηριστικά - Υαλοενισχυμένες πολυεστερικές ρητίνες 
    

 ΜΕΘΟΔΟΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 30% ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ 
ΙΝΕΣ ΥΑΛΟΥ 

 ASTM ISO DIN  ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΒΡΑΔΥΦΛΕΓΕΣ 

 

ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 

ΕΚΦΕΛΚΥΣΤΙΚ
Η ΑΝΤΟΧΗ 

ΣΤΗ ΘΡΑΥΣΗ 

D638 528 53455 MPa   

-40 0C     190 170 

23 0C     150 135 

95 0C     88 82 

150 0C     57 60 

ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ 
ΣΤΗ ΘΡΑΥΣΗ 

D638 528 53455 

 

%   

-40 0C     2,0 1,8 

23 0C     2,5 2,2 

95 0C     3,5 3,5 

150 0C     3,7 4,0 

ΚΡΟΥΣΤΙΚΗ 
ΑΝΤΟΧΗ 

D256 --- --- J/m   

-40 0C     100 90 

23 0C     110 100 

ΘΕΡΜΙΚΕΣ 
ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 

      

ΣΗΜΕΙΟ 
ΤΗΞΕΩΣ 

D34l8 3146 --- °C 225 225 

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙ
Α 

ΠΑΡΑΜΟΡΦΩ
ΣΗΣ ΚΑΤΩ 
ΑΠΟ 
ΚΑΜΠΤΙΚΟ 
ΦΟΡΤΙΟ 

D648 75 53461 °C 208 210 
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1,8 MPa 

ΔΙΑΦΟΡΑ       

ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ D790 1183 53479 g/cm3 1,52 1,68 

ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ 
ΚΑΤΑ 
ROCKWELL 

D785 2039/2 --- --- Μ92 

R121 

Μ88 

R119 

 
 
4. Περιθώρια ( σόκορα) 
 
Όλες οι ακμές, γωνίες και σόκορα θα είναι κατάλληλα διαμορφωμένες και, 
προστατευμένες ώστε να: 
α. αντέχουν σε κρούσεις και φθορά. 
β.προστατεύουν τα αφανή υλικά από ανεπιθύμητες προσβολές (π.χ. υγρασία, 
απορρυπαντικά, απολυμαντικά κλπ.). 
γ.επιτυγχάνεται εργονομική μορφή 
δ.είναι τα είδη ασφαλή για τους χρήστες 
 
Τα χρησιμοποιούμενα υλικά ποικίλουν ανάλογα με τα υλικά κατασκευής, επένδυσης 
επικάλυψης των επιφανειών και με την θέση τους στο έπιπλο (εμφανή, αφανή 
εκτεθειμένα ή μη, προσιτά στους χρήστες ή μη). 
Η συναρμογή των περιθωρίων μεταξύ τους (αποτμήσεις, γωνίες κ.λ.π) καθώς και 
με τα λοιπά σε επαφή υλικά θα είναι άριστη. 
Δεν επιτρέπονται ξεφτίσματα, γρέζια, προεξοχές και ξεχειλίσματα υλικών 
συγκόλλησης. Τα υλικά στερέωσης θα είναι αφανή. 
Οι προσιτές ακμές θα είναι στρογγυλεμένες με ακτίνα καμπυλότητας τουλάχιστον 
3mm. 
 
4.l.  Περιθώριο Μελαμίνης 
 
Θερμοκολλημένη ταινία στα αφανή σόκορα των μοριοσανίδων που επενδύονται με 
μελαμίνη πλάτους όσο το πάχος της επενδεδυμένης μοριοσανίδας και πάχους 

0,4mm. 
 
4.2. Περιθώρια Φαινοπλαστικού Φύλλου 
 
α.  Ταινία επικολλούμενη στα εγκάρσια και στα αφανή σόκορα, φύλλων τεχνητής 
ξυλείας που επενδύονται με φαινοπλαστικά φύλλα, πλάτους όσο και το πάχος του 

φύλλου τεχνητής ξυλείας και πάχους 8mm. 
 
β. Στις διαμήκεις ακμές θυρόφυλλων και επιφανειών εργασίας, το φαινοπλαστικό 
φύλλο επένδυσης της επιφάνειας, πάχους τουλάχιστον 0,8mm, προεκτείνεται 

καλύπτοντας και το σόκορο με ακτίνα καμπυλότητας 0,6mm ή και ειδική 
εργονομική διατομή. 
 
4.3. Περιθώρια από διατομές συνθετικού υλικού 
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α. Διατομή από PVC ελάχιστου πάχους 0,6mm στα εμφανή με εκτιθέμενα σόκορα 
των πλακών τεχνητής ξυλείας, που επενδύονται με μελαμίνη ή φαινοπλαστικά 
φύλλα. 
β.1. Διατομή από ΑΒS ελαχίστου πάχους 2mm ή 
β.2. Διατομή από PVC ελάχιστου πάχους 3mm και πλάτους όσο η πλάκα με 
στρογγυλεμένες ακμές ακτίνας καμπυλότητας >0,8mm. 
γ. Εργονομική διατομή από PVC ελάχιστου πάχους 9mm και πλάτους όσο η πλάκα 
με στρογγυλεμένες ακμές και ελάχιστη ακτίνα καμπυλότητας άνω 9mm. 
Προβλέπεται στα διαμήκη σόκορα των επιφανειών εργασίας ορισμένων τύπων 
γραφείων. 
δ. Διατομή από μορφοποιημένο ενισχυμένο πολυαμίδιο (ΡΑ) ελάχιστου πάχους 
5mm και πλάτους μεγαλύτερου από την πλάκα, για δημιουργία περιμετρικά χείλους 
συγκράτησης σκευών και υγρών που τυχόν θα χυθούν στην επιφάνεια. 
 
4.4 Περιθώρια από φυσική ή τεχνητή ξυλεία 
 
Χρησιμοποιείται σε πλάκες τεχνητής ξυλείας που επενδύονται με καπλαμά και 
βερνικώνονται. 
Ελάχιστο πάχος 5mm στρογγυλεμένες ακμές, πλάτος όσο το συνολικό πάχος της 
επενδυμένης πλάκας και τελείωμα από βερνίκι διαφανές. 
Kατασκευάζεται από: 
α. Φυσική ξυλεία ή 
β. Δύο συγγολλημένα φύλλα καπλαμά (ελαχίστου πάχους 2,5mm έκαστο ). 
Του αυτού είδους με τον καπλαμά που επενδύει την επιφάνεια της πλάκας, και 
σύμφωνα με τις προδιαγραφές των παραγράφων 1.1. και 1.2. του παρόντος. 
 
 
5. Εργασία 
 
5.l. Υγρασία - Περιεκτικότητα 
 
Η περιεκτικότητα της φυσικής και τεχνητής ξυλείας σε υγρασία κατά την 
κατεργασία και αποθήκευση, θα είναι 8% + 2%. Συγκολλούμενα μέρη θα έχουν το 
ίδιο ποσοστό υγρασίας. 

'Ολα τα ξύλινα συνδετικά υλικά πριν την εφαρμογή τους θα αποξηραίνονται με 
κατάλληλο ψήσιμο σε φούρνο. 

 
5.2. Επεξεργασία 
 
Η ξυλεία θα υποστεί όλη την απαραίτητη επεξεργασία: γωνίασμα, ξεχόντρισμα, 
πλάνισμα, κλπ. με τα κατάλληλα μηχανήματα ώστε να επιτυγχάνονται 
ξυλοσυνδέσεις απόλυτης επαφής και ακρίβειας χωρίς στρεβλώσεις ή άλλες 
παραμορφώσεις. 
Μεγάλες ξύλινες διατομές θα κατασκευάζονται σύνθετες από μικρότερα ξύλα 
συγκολλημένα μεταξύ τους με τόρμους και εντορμίες ή άλλο σύστημα (FINGER 
JΟΙΝΤS). 

'Ολοι οι αρμοί θα είναι ίσοι και θα εφαρμόζουν απόλυτα. Σφηνώματα, γεμίσματα και 
παραμορφώσεις δεν θα γίνονται δεκτές. 
'Ολες οι βίδες και λοιπά μεταλλικά στοιχεία ( φυράμια, κλπ.)  θα είναι χωνευτά 
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και αφανή. 
Οι κόλλες θα επαλείφονται ομοιόμορφα και οι επιφάνειες θα παρουσιάζονται 
επίπεδες. Ξεχειλίσματα, νερά, ανωμαλίες και κυματισμοί δεν θα γίνονται δεκτοί. Η 
λειτουργίa των ίδιων των κατασκευαστών αλλά και των διαφόρων μερών τους 
(συρτάρια, φύλλα, κλπ.) θα είναι ευχερής και αθόρυβη. 
Οι εγκοπές για τα εξαρτήματα στερέωσης και λειτουργίας δεν θα έχουν σκλήθρες, 
σπασίματα, ανωμαλίες ή άλλα ελαττώματα και τα εξαρτήματα θα εφαρμόζουν 
απόλυτα. 
Η τοποθέτηση και στήριξη των ξύλινων κατασκευών θα γίνει με ακρίβεια ώστε να 
μην δημιουργηθούν μόνιμες παραμορφώσεις, άνισοι αρμοί κλπ. Θα εξασφαλίζουν 
την απαιτούμενη στερεότητα και αντοχή στην χρήση και θα στεγανώνουν πλήρως 
με τα κατάλληλα υλικά ώστε να ανταποκρίνονται στις συνθήκες καθαριότητας και 
ασηψίας που επιβάλλει η χρήση του κάθε χώρου. 
Οι παρουσιαζόμενες τελικές επιφάνειες θα είναι λείες και τελείως κατεργασμένες 
χωρίς το παραμικρό ελάττωμα. 
'Ολα τα εξαρτήματα λειτουργίας, χειρισμού, προστασίας κλπ. των κατασκευών 
αυτών θα είναι αφαιρετά και αντικαταστάσιμα επί τόπου με την χρήση απλών 
εργαλείων (π.χ. βιδωτά και όχι κολλητά) στον μικρότερο δυνατό χρόνο και χωρίς 
ζημιές της υπόλοιπης κατασκευής. 
 
5.3 Λείανση 
 
'Ολα τα εμφανή μέρη θα είναι λειασμένα ώστε να μην υπάρχουν σκλήθρες, σημάδια 
κοπής ή άλλα ελαττώματα. 
Η τελική λείανση θα γίνεται με γυαλόχαρτο, ανάλογο με το είδος ξυλείας χωρίς να 
μένουν ίχνη όταν γίνεται κάθετα στα νερά του ξύλου. 

Οι μη στρογγυλεμένες ακμές θα λειαίνονται ώστε να μην είναι αιχμηρές. 
Τα λιγότερο εμφανή ή τα αφανή μέρη θα λειανθούν επίσης ώστε να είναι λεία και 
καθαρά, χωρίς αυτοκόλλητες ταινίες, σημάδια μολυβιών, σκλήθρες, προεξοχές και 
άλλα ελαττώματα. 
Στα πλαίσια ή στοιχεία που ταπετσάρονται όλες οι ακμές που έρχονται σε επαφή με 
τα υλικά ταπετσαρίας θα είναι κατάλληλα στρογγυλεμένες ή φαλτσοκομμένες, ώστε 
τα υφάσματα και υλικά ταπετσαρίας να μην φθείρονται. 
 
 
Β. ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΑ 
 
Στο κεφαλαίο αυτό περιγράφονται τα υλικά και οι εργασίες που αφορούν σκελετούς 
εμφανείς και αφανείς, πετάσματα πληρώσεως, επιφάνειες εργασίας ή ράφια που 
κατασκευάζονται από χάλυβα ανοξείδωτο ή μη. Τα εξαρτήματα στερέωσης και 
λειτουργίας περιγράφονται στο κεφάλαιο Δ αυτού του τεύχους. 
 
1. Υλικά - Γ ενικά 
 
Θα χρησιμοποιηθούν ανοξείδωτα ή μη χαλυβδόφυλλα, διάτρητα ή μη, συμπαγείς 
και κοίλες διατομές, μορφής, πάχους και διαστάσεων ανάλογα με τις απαιτήσεις 
αντοχών σε καταπονήσεις και φθορά. 

Τα χρησιμοποιούμενα υλικά θα είναι καθαρά, χωρίς παραμορφώσεις, ατέλειες ή 
άλλα ελαττώματα από το εκάστοτε κατάλληλο κράμα. 
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2. Εργασία 
 
'Ολες οι εργασίες θα εκτελούνται με την μεγαλύτερη δυνατή επιμέλεια. 
Οι συγκολλήσεις, ανεξάρτητα από τη μέθοδο, θα εξασφαλίζουν τις απαιτήσεις 
αντοχών , θα είναισυνεχείς, χωρίς πόρους, ξεχειλίσματα, λειασμένες, χωρίς 
άνωμαλίες ή άλλα ελαττώματα. 

'Ολες οι συνδέσεις διατομών υπό γωνία, θα γίνονται κατά την διχοτόμο, είτε με 
ηλεκτροσυγκόλληση είτε με ειδικούς συνδέσμους. 
Ελεύθερα άκρα διατομών θα καλύπτονται είτε με ηλεκτροσυγκολλημένες τάπες από 
το ίδιο υλικό είτεμε ειδικές καλύπτρες, μεταλλικές ή από συνθετικό υλικό, 
κατάλληλα προσαρμοσμένες. 
Ορατά ματίσματα διατομών (τσοντάρισμα) δεν επιτρέπονται, έστω και αν έχουν 
εκτελεσθεί με ακρίβεια. 
Προσιτά μέρη των κατασκευών, εμφανή ή αφανή δεν θα έχουν γρέζια ή αιχμηρές 
ακμές. 
Οι οπές κοχλιώσεων θα είναι ευθυγραμμισμένες μεταξύ τους και θα έχουν τις 
ελάχιστες απαιτούμενες ανοχές. 'Ολοι οι κοχλίες θα έχουν ομαλές επιφάνειες και 
θα είναι φρεζαριστοί. Οπές, εγκοπές και λοιπές υποδοχές για τα εξαρτήματα 
στερέωσης και λειτουργίας θα κατασκευάζονται με τα κατάλληλα κατά περίπτωση 
μηχανήματα κοπής και διαμόρφωσης, με την μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια, ώστε η 
εφαρμογή να είναι απόλυτη και η εμφάνιση άρτια. 

Μετά την τελική επεξεργασία της επιφάνειας (γαλβάνισμα, βαφή, επιχρωμίωση 
κλπ.) ουδεμία επέμβαση επιτρέπεται. 
 
3.  Ανοξείδωτος Χάλυβας 
 
Περιγραφή 
 
- Χρωμιονικελιούχους ωστενικός χάλυβας, με μικρή περιεκτικότητα άνθρακα. 
 
Ιδιότητες / Χαρακτηριστικά 
 

− Δεν βάφεται. 

− Ανθεκτικός στην διάβρωση. 

− Παραμαγνητικός στην ανοπτημένη κατάσταση, ελαφρά μαγνητικός αν 
κατεργασθεί εν ψυχρώ 

− Καλή συγκολλησιμότητα. 

− Καλή αντίσταση στην περικρυσταλλική διάβρωση. 

− Χρησιμοποιείται και σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. 
 
4. Επιχρωμίωση 
 
Πεδίο εφαρμογής: 
Eπιφάνειες και εξαρτήματα από σίδηρο. 
 
Μέθοδος κατεργασίας: 
Προετοιμασία επιφάνειας: Λείανση - Κετσάρισμα - Βούρτσισμα - Καθαρισμός 
Επιορειχάλκωση 
Eπινικέλωση 
Eπιχρωμίωση - Καθαρισμός - Στέγνωμα 
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Ιδιότητες: 
 
Άριστη εμφάνιση και ομοιογένεια  
Πολύ καλές μηχανικές ιδιότητες  
Αριστη αντοχή στην υγρασία 
 
Τεχνικά χαρακτηριστικά: 
 
Πάχος επιμετάλλευσης συνολικά έως 20 μικρά κατασκευαζόμενο σύμφωνα με ISΟ 
1456 ή 1457 . 
 
Παρατηρήσεις: 
 
Μετά την εmχρωμίωση δεν επιτρέπεται καμμία επέμβαση στις επιφάνειες (π.χ. 
διανοίξεις οπών κοψίματα κλπ.). 
Τα Νοσοκομειακά Είδη που φέρουν επιχρωμιωμένα εξαρτήματα θα δύναται να 
πλένονται και να απολυμαίνονται στον κλίβανο απολύμανσης κλινών του 
Νοσοκομείου χωρίς αλλοίωση των ιδιοτήτων τους. 
 
5.  Βαφή ηλεκτροστατική φούρνου (με πούδρα εποξειδική και πολυεστέρα) 
 
Πεδίο εφαρμογής: 
Επιφάνειες και εξαρτήματα από σίδηρο ή αλουμίνιο. 
 
Τρόπος εφαρμογής: 
 
Ηλεκτροστατικά πιστόλια βαφής, με γεννήτρια αρνητικής πολικότητας και τάση 
μεταξύ 50 και 100 KV. 
 
Προετοιμασία επιφάνειας πριν από την βαφή: 
 
Το υλικό χρησιμοποιείται σε απόλυτα καθαρές και στεγνές επιφάνειες, ώστε να 
επιτυγχάνεται η καλύτερη δυνατή πρόσφυση . 

Eπιφάνειες πολύ λιπαρές ή οξειδωμένες απαιτούν ιδιαίτερη κατεργασία όπως 
αμμοβολή, σφυρηλάτημα κ.α. 
Για εφαρμογές σε σιδηρές επιφάνειες γίνεται απαραίτητα ηλεκτρολυτική 
επιψευδαργύρωση και ξέπλυμα με απιονισμένο νερό. 
Για εφαρμογές σε αλουμίνιο συνίσταται χρωμάτωση ή φωσφοχρωμάτωση. 
 
Βαφή: 
 
Ηλεκτροστατική κάλυψη επιφάνειας με πούδρα. Ψήσιμο πολυμερισμός. 
Σκλήρυνση σε φούρνο (200 °C). 
 
Ιδιότητες: 
 
Άριστη εμφάνιση και απόλυτη ομοιοχρωμία. 
Υψηλή ηλεκτροστατική απόδοση: μεγάλη διείσδυση και μικρό πάχος. 
Πολύ καλές μηχανικές ιδιότητες. 
Άριστη αντοχή στην οξείδωση. 
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Υψηλή αντοχή στο «κιτρίνισμα» και σε συνθέσεις που δεν κιτρινίζουν, δεν «σβήνει» 
το χρώμα. 
 
Τεχνικά χαρακτηριστικά : 
Πάχος επικάλυψης μεταξύ 45- 70 μικρόν . 
 
Μηχανικές ιδιότητες και δοκιμή αντοχής στην οξείδωση : 
 
Οι δοκιμές γίνονται σε απολιπασμένα και φωσφατωμένα τεμάχια λαμαρίνας 
πάχους 0,6 χλστ. και με πάχος βαφής 60 μικρών. 
Σκληρότης μολυβιού  :  1Η-2Η 
Ευκαμψία (DIN 53152) : Αναλλοίωτα στα 3/l6" 
Σ ταυροειδείς χαραιαές : GTO (100%) 
(Πρόσφυση) DIN 53151) 
Ευκαμψία Erichsen  : 3-9 χλστ. (ανάλογα με χρώμα και τύπο) 
Δοκιμή κρούσης Gardner : >10-30kg x cm (ανάλογα με χρώμα και τύπο) 
Ψεκασμός αλατιού  : >500 'Ωρες 
(ΑSΤΜΒ 117)  
Κλωβός υγρασίας  : > 1000 'Ωρες χωρίς να επηρεασθεί. 
(DIN 50017) 
 
Υπερθέρμανση και αντοχή στο κιτρίνισμα : 
 
Βαφή υψηλής στιλπνότητας που δεν «κιτρινίζει». 
Αντοχή, χωρίς εμφανή αλλαγή χρώματος περίπου 100 ώρες σε υψηλή 
θερμοκρασία (80-90 °C). 

Αντοχή σε υπερθέρμανση (180-190 °C) για τριπλάσιο χρόνο από τον χρόνο 
«ψησίματος». 

 
Χημική αντοχή: 
 

Μεγάλη αντοχή σε αραιά διαλύμματα ανόργανων και οργανικών οξέων , 
καυστικής σόδας, αμμωνίας, αιθυλικής αλκοόλης, νάφθας, σε τρόφιμα , και σε 
διαλύματα κοινών απορυπαντικών. 
Λόγω της περιεκτικότητας της σε εποξειδική ρητίνη δυνατόν να παρουσιάζει τάση 
κιμωλίωσης όταν εκτεθεί σε υπεριώδεις ακτίνες, χωρίς όμως να χάσει τις 
αντισκωριακές της ιδιότητες. 
 
Παρατηρήσεις: 
 
Μετά την εφαρμογή της βαφής δεν επιτρέπεται ουδεμία επέμβαση στις επιφάνειες 
που πιθανόν να καταστρέψει την συνέχειά της (π.χ. διανοίξεις οπών, κοψίματα 
κλπ.). 

 
Γ.  ΥΛΙΚΑ ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑΣ 
 
1. Γενικά 
 
Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφονται τα υλικά γεμίσματος και επένδυσης των επίπλων 
που ταπετσάρονται καθώς και η βάση στήριξης αυτών. 
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2. Υλικά γεμίσματος 
 
Το κύpιο χρησιμοποιούμενο υλικό γεμίσματος των επίπλων που ταπετσάρονται 
είναι η μαλακή διογκωμένη πολυουρεθάνη, σε διάφορες πυκνότητες και πάχη κατά 
πεpίπτωση, όπως αναλυτικά περιγράφεται παρακάτω: 
 
2.1. Καθίσματα με ανεξάρτητη έδρα και πλάτη 
 
Χρησιμοποιείται μαλακή διογκωμένη πολυουρεθάνη: 

Πάχους τουλάχιστον 30,50mm ή 65mm (όπως περιγράφεται ανάλογα στις Ειδικές 
Τεχνικές Περιγραφές) και πυκνότητας 30Κg/m3 για την πλάτη και 40kg/m3 για την 
έδρα. 
Στις περιπτώσεις όπου χρησιμοποιούνται πάχη 50 ή 65mm, ενισχύονται με 
ενσωματωμένο συρμάτινο πλέγμα από βέργες διαμέτρου τουλάχιστον 5mm και 
βρόγχου τουλάχιστον 20mm. 

 
2.2. Καθίσματα με ενιαία έδρα και πλάτη 
 
Χρησιμοποιείται μαλακή διογκωμένη πολυουρεθάνη και διαμορφώνεται μαξιλάρι 
ενιαίο, χυτό, ανατομικής μορφής πάχους τουλάχιστον 50 ή 60mm (όπως 
περιγράφεται ανάλογα στις Ειδικές Τεχνικές Περιγραφές) και πυκνότητας 30-40 
kg/m3. 

Ενισχύεται με ενσωματωμένο συρμάτινο πλέγμα από βέργες διαμέτρου 
τουλάχιστον 5mm και βρόγχου τουλάχιστον 20mm. 
 
 
3. Υλικά επένδυσης και ύφασμα ταπετσαρίας 
 
Τα χρησιμοποιούμενα, σύμφωνα με τις ειδικές περιγραφές των ειδών, υλικά 
επένδυσης των επίπλων που ταπετσάρονται είναι: 
 
α. Ύφασμα σύμμεικτο (60% βισκόζη - 40% μαλλί) δύσφλεκτο 
 
Ιδιότητες: 
Ύφασμα μονόχρωμο, υψηλής αντοχής στην τριβή, δύσφλεκτο. 
 

Σύνθεση: 
60% βισκόζη, 40% μαλλί. 
 

Βάρος: 
Μεγαλύτερο των 400gr/m2. 

 
Τεχνικά χαρακιηριστικά: 
Τεστ τριβής κατά MARΤINDALΕ  : > 30.000 κύκλους 
Αντοχή χρώματος στο φως  : 5[BS 1006 (1978) - ΙSΟ 105- Β02] 
Αντοχή χρώματος σε τριβή   : Υγρό: 4+, Στενό 4+ [BS 1006 (1978)] 

Αντοχή ραφής    : 5χλστ. [BS 3320 (1970)] 
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4 Αναφλεξιμότητα   : ΕΛΟΤ 1303 
 

Κοπή - Ράψιμο: 
Το ύφασμα θα κόβεται σύμφωνα με τα σχέδια (πατρόν) του κάθε επιπλου και 
παράλληλα με την ύφανση, μονοκόμματο, χωρίς τσόντες. 
'Ολες οι ραφές θα είναι ίσες και ομαλές χωρίς πτυχώσεις. 
Το μέγεθοςτης "βελονιάς" θα είναι κατάλληλο για την ποιότητα του υφάσματος. 
Στις κομμένες παρειές του υφάσματος οι κλωστές θα στερεώνονται με κόλλα ή θα 
καρικώνονται (σε ύφασμα με αραιή ύφανση). 
Δεν επιτρέπεται για το ράψιμο ή χρήση κλωστής από 100% νάιλον 
(πολυαμίδιο). 
 
Τρόπος στερέωσης: 
Τα υφάσματα θα τοποθετούνται ίσια, παράλληλα με την ύφανση και θα 
στερεώνονται σταθερά και καλά τεντωμένα στα στοιχεία του σκελετού του επίπλου, 
με καρφωτικούς συνδετήρες ή άλλο κατάλληλο σύστημα. 
Δεν επιτρέπεται να περισσεύουν κλωστές ή να υπάρχουν εκτεθειμένες κομμένες 
παρειές του υφάσματος. 
Αν χρησιμοποιηθούν κόλλες, αυτές θα πληρούν τις αντίστοιχες προδιαγραφές.  

Δεν επιτρέπεται κάτω από το ύφασμα να "διαγράφονται" τα στοιχεία ή ενισχύσεις 
του σκελετού (π.χ. ελάσματα). 
 
β. Δερματίνη ( συνθετικό δέρμα), άριστης ποιότητας, ISO 6940: 1984 (επιφανειακή 
ανάφλεξη) 
 
γ. Δέρμα (φυσικό) υψηλής αντοχής (20.000 τσακίσεις χωρίς να παρουσιάζει 
εμφανείς αλλοιώσεις - DΙΝ 53340). 
 

Για τον τρόπο κοπής και ραφής των υλικών των παραγράφων β και γ ισχύουν 
οι προδιαγραφές του υλικού της παραγράφου α. 

 
Δ. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΚΑI ΛΕΙΤΟΥΡΓIΑΣ 
 
1. Γενικά 
 
'Ολα τα  μεταλλικά εξαρτήματα στερέωσης και λειτουργίας θα έχουν  υποστεί 
κατάλληλη επεξεργασία, ώστε να μην οξειδώνονται (ανοξείδωτα, επιχρωμιωμένα, 
επικασσιτερωμένα ή γαλβανισμένα κατά περίπτωση). Ειδικότερα: 

Φυράμια, εξαρτήματα σύνδεσης και στερέωσης, μηχανισμοί μανδάλωσης, κλπ. θα 
είναι αφανείς και θα έχουν μέγεθος ανάλογο με το βάρος των στοιχείων που θα 
τοποθετηθούν και σύμφωνα με τους πίνακες του κατασκευαστή τους. Μεντεσέδες, 
μηχανισμοί κύλισης, ανάρτησης, τροχοί κλπ. θα έχουν μέγεθος ανάλογο με το 
στοιχείο που θα τοποθετηθούν και σύμφωνα με τους πίνακες του κατασκευαστή 
τους. Μη οξειδούμενοι, αυτολιπαινόμενοι ή λιπαινόμενοι χωρίς να χρειάζεται 
αποσυναρμολόγησή τους, αντικαταστάσιμοι με την μεγαλύτερη δυνατή ευκολία και 
απλά συνήθη εργαλεία χωρίς άλλη επέμβαση στην κατασκευή, με αφαιρούμενους 
άξονες, ένσφαιρους τριβείς κλπ. 
Θα είναι γενικά ανθεκτικοί, αξιόπιστοι, εύκολοι στον χειρισμό, αθόρυβοι και γενικά 
κατάλληλοι για την προβλεπόμενη χρήση. 
Κλειδαριές, κύλινδροι κλειδαριών, θα είναι άριστης ποιότητας, ασφαλείας, χωνευτού 
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τύπου, μη οξειδούμενοι, αξιόπιστοι, εύκολοι στον χειρισμό και θα ανταποκρίνονται 
στο γενικό σύστημα κλειδιών. 
Θα παραδοθούν από 2 κλειδιά για κάθε κύλινδρο με μεταλλικές ετικέτες που θα 
φέρουν εγχάρακτο τον κωδικό αριθμό του θυρόφυλλσυ στο οποίο ανήκουν, καθώς 
και πλήρης κατάλογος κλειδιών, ειδών και χώρων. 
 
Ε. ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 
 
1. Γενικά 
 
Το κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνει τα γενικά χαρακτηριστικά των διαφόρων 
συνθετικών υλικών (πλαστικά, πολυμερή κλπ.) που χρησιμοποιούνται για την 
κατασκευή διαφόρων ειδών ή για τμήματα - εξαρτήματα αυτών . 
Τα φαινοπλαστικά φύλλα και η μελαμίνη περιγράφονται στο κεφάλαιο Α. 
ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ παρ. 3.2. 
Τα υλικά ταπετσαρίας (γεμίσματα ) περιγράφονται στο κεφάλαιο Γ. 
Λόγω της πληθώρας συνθετικών υλικών στην αγορά με παρόμοιες μηχανικές, 
χημικές κλπ. ιδιότητες, το χρησιμοποιούμενο κατά περίπτωση συνθετικό υλικό, 
αναφέρεται ενδεικτικά στις ειδικές περιγραφές των ειδών (τεύχος 5.1.). 
Κατά συνέπεια είναι δυνατή η χρήση άλλων υλικών που αποδεδειγμένα καλύπτουν 
τις απαιτήσεις αντοχών εμφάνισης κλπ. 
 
2. Ιδιότητες υλικών 
 
2.1 Χαρακτηριστικά επιφάνειας 
 
Λεία και γυαλιστερή (όπου για λειτουργικούς λόγους απαιτείται αντιολισθηρή 
επιφάνεια, θα είναι εύκολα καθαριζόμενη). 
Υψηλής, σκληρότητας (να μην χαράζεται με το νύχι). 
Χαμηλή απορρόφηση νερού. 
Να μην είναι εύκολη η απομάκρυνση φλούδας λόγω τριβής ή κακής πρόσφυσης ή 
ανάπτυξης επιφανειακών τάσεων μεταξύ των διαφορετικών (εάν υπάρχουν) 
στρωμάτων του υλικού. 
Να μην παρουσιάζονται δυσάρεστα φαινόμενα λόγω αυξημένου ηλεκτροστατικού 
φορτίου (π.χ. συγκέντρωση σκόνης). 
 
2.2 Χημικές Ιδιότητες 
 
Θα είναι ανθεκτικά: 
στην επίδραση διαλυμάτων οξέων, βάσεων και αλάτων 
σε Οργανικούς διαλύτες (αιθυλική αλκοόλη, ακετόνη κλπ.) 
σε λιπαρές ύλες και κηρούς 
σε μακροχρόνια χρήση των συνήθων απορρυπαντικών και απολυμαντικών. 
 
2.3 Βιολογικές Ιδιότητες 
Να μην αποτελούν τροφικό μέσο για μικροοργανισμούς και κατά συνέπεια, να μην 
προσβάλλονται από αυτούς. 
Να μην υπάρχουν πόροι που να επιτρέπουν την διείσδυση των μικροοργανισμών. 
 
2.4 Συμπεριφορά σε σχέση με το νερό (ρόφηση νερού ) 
 

ΑΔΑ: ΨΔΣΛ469Η2Ξ-4ΟΡ





  Π14/2018 

 

27 

 

Να είναι υδρόφοβα και κατά συνέπεια να μην διογκώνονται όταν βυθισθούν σε 
νερό ή βραχούν με αυτό. 

Η ολική απορρόφηση νερού σε θερμοκρασία δωματίου να είναι μικρότερη του 
0,1%. Χαμηλή διαπερατότητα νερού και υδρατμών σε θερμοκρασία 

δωματίου. 
 
2.5 Αντίσταση στην Θερμότητα 
 

Ανθεκτικά στην επίδραση διαλυμάτων (υγρών) υψηλής θερμοκρασίας. 
Σταθεροποιημένα στην θερμότητα επί μακρά χρονικά διαστήματα. 

 
2.6 Αντίσταση στην φωτιά 
Απαιτείται τα υλικά να λειτουργούν σαν επιβραδυντές φλόγας (f1ame retardant) 
Καιόμενα να μην ελκύουν δηλητηριώδη αέρια. 
Υψηλή θερμοκρασία ανάφλεξης (ignition temperature). 
 
2.7 Σταθερότητα στο φως 
 

Ικανοποιητική αντοχή και σταθερότητα των χρωμάτων στο ορατό φως αλλά 
και στην υπεριώδη (UV) ακτινοβολία. 

 
2.8 Μηχανικές Ιδιότητες 
 
Θα χρησιμοποιούνται τα κατάλληλων αντοχών υλικά (με απαιτούμενα, πρόσμικτα, 
και υλικά ενισχύσεων), ανάλογα με τις αναμενόμενες καταποιήσεις και σύμφωνα 
με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή ή του προμηθευτή τους. 

 
2.9 Μορφή - Συναρμολόγηση 
 
Η μορφή όλων των ειδών και εξαρτημάτων από συνθετικά υλικά θα: 
Καλύπτει τις απαιτήσεις της εργονομίας. 
Εξασφαλίζει ευχερή καθαρισμό όλων των εμφανών, εκτεθειμένων ή μη επιφανειών. 
Τα μέρη των ειδών από συνθετικά υλικά, σε συνδυασμό και με τα υπόλοιπα τμήματα 
και εξαρτήματα από άλλα υλικά θα εξασφαλίζουν τις απαιτούμενες αντοχές στις 
αναμενόμενες καταπατήσεις. 
Δεν επιτρέπεται η χρήση υλικών στερέωσης ή συναρμολόγησης που τυχόν 
μειώνουν τις αντοχές ή αλλοιώνουν τις ιδιότητες των συνθετικών υλικών. 
π.χ. Τα κελύφη των καθισμάτων από πολυπροπυλένιο (ΡΡ) δεν θα έρχονται σε 
επαφή με χαλκό, μαγγάνιο ή κοβάλτιο (αν δεν περιέχει το ΡΡ τους κατάλληλους 
σταθεροποιητές). 

 
 
Η.   ΑΝΟΧΕΣ 
 

Δεν επιτρέπεται καμία ανοχή για εξαρτήματα και λοιπά στοιχεία του ίδιου τεμαχίου. 
Κατά την τοποθέτηση των ειδών, μεμονωμένα ή σε συνδυασμό μεταξύ των δεν 
επιτρέπονται αποκλίσεις μεγαλύτερες του 1mm κατακόρυφα για ύψος 2,5m και των 
2mm οριζόντια για μήκος 4,0m. 
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ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ 
 

α/α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 Γραφείο  36 

2 Γραφείο γωνιακό  2 

3 
 

Συρταριέρα   35 

4 Ερμάριο  
 

37 

5 Ντουλάπα- βιτρίνα 53 

6 Καλόγερος 9 

7 Τραπέζι αναμονής μικρό 2 

8 Τραπέζι συνεργασίας στρογγυλό 
 

4 
 

9 Καθίσματα  συνεργασίας χωρίς 
μπράτσα 

115 

10 Κάθισμα διευθυντικό με μπράτσα 
κυλιόμενο 

8 

11 Κάθισμα εργασίας με μπράτσα 
κυλιόμενο  

96 

12 Τραπέζι συνεδριάσεων 8 ατόμων 2 

13 Τραπέζι συνεδριάσεων με γυάλινη 
επιφάνεια  

1 

14 Συρταριέρες αρχειοθέτησης 
καρτελών 

2 

15 Ντουλάπα- ιματιοθήκη από μελαμίνη 1 80εκ 
1 40εκ. 

16 Βιτρίνα με τζάμι 2 

17 Τραπεζάκι 100*50*50 1 

18 Υποπόδια γραφείου με μεταλλική 
βάση  

44 

17 Τραπέζι γενικής χρήσης  4 

18 Καρέκλες γενικής χρήσης  40 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
 

ΕΙΔΟΣ:  ΓΡΑΦΕΙΟ  
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 140Χ80Χ72h cm 
 

 
 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 
Αποτελείται από τα εξής μέρη: 
Επιφάνεια Εργασίας (τεμ. 1): Κατασκευάζεται από ινοσανίδα (MDF) ή μοριοσανίδα 
υψηλής πιέσεως 3 στρώσεων, πάχους 25 χιλιοστών, επενδυμένη αμφιπλεύρως με 
μελαμινικό, laminate πάχους 0,3mm.Περιμετρικά, η επιφάνεια εργασίας έχει ταινία 
ABS, πάχους 3mm στρογγυλεμένη σε όλες τις ακμές και γωνίες. 
Από την κάτω όψη της επιφάνειας εργασίας, βρίσκονται ενσωματωμένες, φωλιές με 
σπείρωμα, για τη σύνδεση της επιφάνειας εργασίας με τα μεταλλικά πόδια του 
γραφείου. Η σύνδεση πραγματοποιείται με τη χρήση των κατάλληλων βιδών τύπου 
“allen”. 
Μεταλλικό Πόδι τύπου ανεστραμμένου «Η» (τεμ. 2):  Λυόμενη μεταλλική κατασκευή, 
η οποία αποτελείται από τα εξής μέρη: 
-Βάση μεταλλικού ποδιού: είναι διαστάσεων 680x90hmm περίπου. Κατασκευάζεται 
από χαλύβδινη λαμαρίνα πάχους 2mm διαμορφωμένη καταλλήλως. Εντός της βάσης 
υπάρχουν ενσωματωμένα πέλματα. Το πέλμα είναι υψηλής ανθεκτικότητας PVC με 
αντιολισθητικές και προστατευτικές, για το δάπεδο, ιδιότητες. 
-Κορμός μεταλλικού ποδιού: είναι διαστάσεων 130x35x545hmm περίπου. Αποτελείται 
από την εσωτερική μεταλλική καλύπτρα, η οποία κατασκευάζεται από χαλύβδινη 
λαμαρίνα πάχους 2mm, διαμορφωμένη καταλλήλως. Επί της εσωτερικής μεταλλικής 
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καλύπτρας, υπάρχουν ειδικά διαμορφωμένες οπές, για την είσοδο και έξοδο των 
καλωδίων των ισχυρών και ασθενών ρευμάτων. 
-Άνω τμήμα μεταλλικού ποδιού: Είναι διαστάσεων 480x10h mm περίπου. 
Κατασκευάζεται από χαλύβδινη λαμαρίνα πάχους 2mm, διαμορφωμένη καταλλήλως. 
Τα ανωτέρω τρία τμήματα συναρμολογούνται μεταξύ τους, με τη χρήση καταλλήλων 
βιδών τύπου “allen”. 
Τα τρία μεταλλικά τμήματα του ποδιού μπορούν να έχουν μόνιμη σύνδεση με αφανή 
ηλεκτροσυγκόλληση. 
Τα μεταλλικά πόδια του γραφείου, μπορεί να μην έχουν ισομήκη πέλματα αρκεί να μην 
επηρεάζεται η λειτουργικότητα και η εργονομία τους. 
Καλύπτρα μεταλλικού ποδιού (τεμ. 2): Είναι διαστάσεων 200x623mm περίπου. 
Κατασκευάζεται από χαλύβδινη λαμαρίνα πάχους 0,8mm, διαμορφωμένη καταλλήλως, 
έτσι ώστε να προσαρμόζεται στον κορμό του μεταλλικού ποδιού. Η καλύπτρα του 
μεταλλικού ποδιού μπορεί να αφαιρείται και να επανατοποθετείται πολύ εύκολα, 
χωρίς τη χρήση εργαλείων, έτσι ώστε να είναι δυνατή η εύχερης πρόσβαση στα 
καλώδια που είναι τοποθετημένα εντός του μεταλλικού ποδιού.  
Μετώπη : Κατασκευάζεται από χαλύβδινη λαμαρίνα διαμορφωμένη καταλλήλως. 
Φέρει οπές κατάλληλες για να βιδωθεί στη κάτω όψη της επιφάνειας εργασίας των 
γραφείων.Η ανάρτηση μπορεί να γίνει και με διαφορετικό τρόπο, αρκεί να 
εξασφαλίζεται η ευστάθεια, η ακαμψία και η αισθητική του γραφείου. 
Έχει ομοιογενή βαφή, μη τοξική, υψίστης μηχανικής αντοχής εποξεικής ρητίνης δύο 
συστατικών εφαρμοσμένη με την μέθοδο ηλεκτροστατικού ψεκασμού και στέγνωμα σε 
φούρνο υψηλής θερμοκρασίας. 
Είναι ίδιας βιομηχανικής σειράς με τα ΓΡΑΦΕΙΑ. 
 
 
ΕΙΔΟΣ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΩΝΙΑΚΟ  
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 160x80x72h cm Γωνία 50x180 
 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 
Αποτελείται από τα εξής μέρη: 
Όπως με Γραφείο αλλά με διαφορετικές διαστάσεις και γωνία. 
Η γωνία θα είναι συνδεόμενη ώστε νε μπορεί να αφαιρεθεί ανάλογα με τον χώρο και 
χωρίς να αφήνει ελαττώματα, στην εξωτερική πλευρά  θα έχει ημικυκλική κοπή. Ο 
τρόπος στήριξης θα δημιουργεί άψογο αισθητικό και λειτουργικό αποτέλεσμα . 
 
 
ΕΙΔΟΣ: ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 45Χ60 cm 
 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 
Αποτελείται από τα εξής μέρη: 
Σώμα συρταριέρας (τεμ. 1) Καπάκι: Κατασκευάζεται από ινοσανίδα (MDF) ή 
μοριοσανίδα υψηλής πιέσεως 3 στρώσεων, πάχους 25 χιλιοστών, επενδυμένη στις 
εξωτερικές τουλάχιστον επιφάνειες, αμφιπλεύρως με μελαμινικό, laminate πάχους 
0,3mm. Περιμετρικά, η επιφάνεια εργασίας έχει ταινία ABS, πάχους 3mm 
στρογγυλεμένη σε όλες τις ακμές και γωνίες. Η υφή και το χρώμα της τελικής 
επιφάνειας θα είναι εναρμονισμένη με τα γραφεία.  

ΑΔΑ: ΨΔΣΛ469Η2Ξ-4ΟΡ





  Π14/2018 

 

31 

 

Σώμα συρταριέρας (τεμ. 1) – πλαϊνά, βάση, πλάτη:  Κατασκευάζονται από ινοσανίδα 
(MDF) ή μοριοσανίδα υψηλής πιέσεως  3 στρώσεων, πάχους 18mm, επενδυμένη 
αμφιπλεύρως με μελαμίνη laminate πάχους 0,3mm.  
Υπάρχουν περιμετρικά ταινίες ABS πάχους 0,5mm, στρογγυλεμένες σε όλες τις ακμές 
και γωνίες. Η υφή και το χρώμα της τελικής επιφάνειας θα είναι εναρμονισμένη με τα 
γραφεία.  
Μολυβοθήκη : κατασκευάζεται από ενισχυμένο αντιστατικό μορφοποιημένο 
πολυστυρένιο, με κατάλληλα διαμορφωμένες θήκες για μικροαντικείμενα. 
Εσωτερικό συρταριών (τεμ.4) : Κατασκευάζεται σε δύο βάθη, από λαμαρίνα μαύρη, 
πάχους τουλάχιστον 0,75mm, κατάλληλα κομμένη και μορφοποιημένη σε καλούπι, 
χρωματισμένη με ηλεκτροστατική βαφή φούρνου .  Τα πλαϊνά των συρταριών μεγάλου 
βάθους φέρουν κατάλληλες εγκοπές ανά 20mm  για τοποθέτηση εγκάρσιων 
μεταλλικών διαχωριστικών χρωματισμένων με ηλεκτροστατική βαφή φούρνου. Γίνεται 
αποδεκτή και κατασκευή από πλαστικό χυτοπρεσσαριστό υλικό υψηλής αντοχής. 
Οι οδηγοί των συρταριών είναι «βαρέως τύπου» και κατασκευάζονται από χαλύβδινα 
ελάσματα πάχους 2mm, ανοξείδωτα και διαθέτουν νάυλον ρουλεμάν ολίσθησης, τα 
οποία εξασφαλίζουν τη σταθερή, ομαλή και αθόρυβη λειτουργία των συρταριών. Οι 
οδηγοί των συρταριών βάφονται με εποξειδική ρητίνη σε βαφείο ηλεκτροστατικού 
ψεκασμού. Οι οδηγοί των συρταριών προσφέρουν άνοιγμα του συρταριού κατά 85%. 
Περίπου. 
Η αντοχή σε βάρος των συρταριών είναι ≥30 κιλά για στατικό και μεταφερόμενο 
φορτίο. 
Μετώπες συρταριών (τεμ. 4): Οι μετώπες των συρταριών, περιέχουν  εργονομική 
χειρολαβή.   Οι μετώπες θα έχουν τελική επιφάνεια που θα είναι εναρμονισμένες και 
της ίδιας βιομηχανικής σειράς με τα γραφεία. 
Κεντρική κλειδαριά ασφαλείας (τεμ. 1): Η συρταριέρα διαθέτει κεντρική κλειδαριά 
ασφαλείας, η οποία κλειδώνει συγχρόνως και τη μολυβοθήκη και τα συρτάρια και 
αποτελείται από τα εξής μέρη: τον κύλινδρο ασφαλείας, τη μπάρα αλουμινίου.    
Τροχοί ασφαλείας (τεμ. 4): Δίδυμοι περιστρεφόμενοι τροχοί ασφαλείας, 
κατασκευασμένοι από ανθεκτικό νάϋλον υλικό. Προσαρμόζονται στο σώμα της 
συρταριέρας.  
Είναι ίδιας βιομηχανικής σειράς με τα γραφεία. 
 
 
ΕΙΔΟΣ:ΕΡΜΑΡΙΟ  
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 80x41x80h cm 
 

 
 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 
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Καπάκι (τεμ. 1): Κατασκευάζεται από ινοσανίδα (MDF) ή μοριοσανίδα υψηλής πιέσεως 
τριών στρώσεων, πάχους 25 χιλ., επενδυμένη αμφιπλεύρως με μελαμινικό laminate 
πάχους 0,3χιλ. 
Περιθώρια: Στο μήκος έχει ταινία ABS πάχους 3 χιλ. στρογγυλεμένη σε όλες τις ακμές 
και γωνίες. Στο πλάτος έχει ταινία ABS πάχους 0,5 χιλ. και στις δύο πλευρές, 
στρογγυλεμένες σε όλες τις ακμές και γωνίες. Η υφή και το χρώμα της τελικής 
επιφάνειας θα είναι εναρμονισμένη με τα γραφεία. 
Υποδοχές σύνδεσης: Υπάρχουν όλες οι απαραίτητες οπές για την υποδοχή των 
συνδετικών εξαρτημάτων όπως π.χ. στηρίγματα κινητών ραφιών, μεντεσέδες, οδηγοί 
αρχειοθηκών κ.λπ. 
Πλαϊνά (τεμ. 2): Κατασκευάζονται από ινοσανίδα (MDF) ή μοριοσανίδα υψηλής 
πιέσεως 3 στρώσεων, πάχους 18 χιλ., επενδυμένη αμφιπλεύρως με μελαμίνη laminate  
πάχους 0,3χιλ. Περιθώρια: Με την ίδια τεχνοτροπία υπάρχουν περιμετρικά, ταινίες ABS 
πάχους 0,5χιλ. στρογγυλεμένες σε όλες τις ακμές και γωνίες. Η υφή και το χρώμα της 
τελικής επιφάνειας θα είναι εναρμονισμένη με τα γραφεία . 
Βάση (τεμ. 1): Κατασκευάζεται από ινοσανίδα (MDF) ή μοριοσανίδα υψηλής πιέσεως 3 
στρώσεων, πάχους 18 χιλ., επενδυμένη αμφιπλεύρως με μελαμίνη laminate πάχους 0,3 
χιλ. Περιθώρια: Με την ίδια τεχνοτροπία υπάρχουν περιμετρικά ταινίες ABS πάχους 0,5 
χιλ. στρογγυλεμένες σε όλες τις ακμές και γωνίες. 
Πλάτη (τεμ. 1): Κατασκευάζεται από ινοσανίδα (MDF) ή μοριοσανίδα υψηλής πιέσεως 
τριών στρώσεων, πάχους 18 χιλ., επενδυμένη αμφιπλεύρως με μελαμίνη laminate 
πάχους 0,3. 
Περιθώρια: Με την ίδια τεχνοτροπία υπάρχουν περιμετρικά, ταινίες ABS πάχους 0,5 
χιλ. στρογγυλεμένες με ακτίνα R 0,5 χιλ. σε όλες τις ακμές και γωνίες. 
Ράφι κινητό (τεμ. 2): Κατασκευάζεται από ινοσανίδα (MDF) ή μοριοσανίδα υψηλής 
πιέσεως τριών στρώσεων, πάχους 18 χιλ., επενδυμένη αμφιπλεύρως με μελαμίνη 
laminate πάχους 0,3 χιλ. 
Περιθώρια: Με την ίδια τεχνοτροπία υπάρχουν περιμετρικά, ταινίες ABS πάχους 0,5 
χιλ. στρογγυλεμένες σε όλες τις ακμές και γωνίες. Το κινητό ράφι λόγω της υποδομής 
προδιάτρησης των πλαϊνών των ερμαρίων, έχει δυνατότητα κάθετης μετακίνησης ανά 
32 χιλ, με την χρήση καλαίσθητων ανοξείδωτων μεταλλικών στηριγμάτων. 
 
 
ΕΙΔΟΣ: ΝΤΟΥΛΑΠΑ - ΒΙΤΡΙΝΑ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 80Χ45Χ200(h) 

Νο

Ημερ.Εκδ.

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

2. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

3. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

4. ΥΛΙΚΑ

5. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ

6. ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

7. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Στοιχεία Προδιαγραφής

0036-01

1/1/2000

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΕΡΜΑΡΙΑ 1/2 ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ & 1/2 ΠΟΡΤΕΣ
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:  
Ερμάριο - βιτρίνα από μελαμίνη. Χωρίζεται σε 2 μέρη. Το κάτω μέρος έχει ύψος 75 εκ. 
και το άνω 125 εκ. 
Τρόπος κατασκευής:  
Καπάκι, βάση :Ινοσανίδα (MDF) ή μοριοσανίδα πάχους ≥25 mm επενδεδυμένη 
αμφίπλευρα με μελαμινικό laminate . 
Πλαϊνά :Ινοσανίδα (MDF) ή μοριοσανίδα 18mm επενδεδυμένη αμφίπλευρα με 
μελαμινικό   laminate . Τα πλαϊνά φέρουν εσωτερικά διάτρηση σε όλο τους το ύψος, 
ώστε να είναι δυνατή η εκ των υστέρων προσθήκη ραφιών. 
Πλάτη : Ινοσανίδα (MDF) ή μοριοσανίδα 18mm επενδεδυμένη αμφίπλευρα με 
μελαμινικό   laminate. 
Θυρόφυλλα :Κρυστάλλινα . Δύο (2) στο επάνω μέρος, από φυμέ κρύσταλλο ασφαλείας 
πάχους ≥5mm με επιχρωμιωμένα εξαρτήματα λειτουργίας  
 Δύο (2) στο κάτω μέρος, από ινοσανίδα (MDF) ή μοριοσανίδα πάχους ≥18    mm 
επενδεδυμένη  αμφίπλευρα με μελαμινικό   aminate. 
Έχουν μεταλλικές χειρολαβές και κλειδαριά ασφαλείας. 
Ράφια κινητά :Τρία  στο επάνω και δυο στο κάτω μέρος, από ινοσανίδα (MDF) ή 
μοριοσανίδα πάχους ≥18 mm αμφίπλευρα επενδεδυμένη με μελαμινικό laminate . 
Οριζόντιο σταθερό διαχωριστικό :Ινοσανίδα (MDF) ή μοριοσανίδα πάχους 25 mm 
αμφίπλευρα επενδεδυμένη με  μελαμινικό   laminate. 
 
 
ΕΙΔΟΣ:ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: Φ40cm 170h cm 
 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 
Μεταλλικός κατακόρυφος σωλήνας, που εδράζεται σε κυκλικής μορφής βάση ώστε να 
στέκεται ελεύθερα στο χώρο. Στο άνω άκρο του φέρει τέσσερα ζεύγη γάντζων από 
διαμορφωμένη μεταλλική βέργα υψηλής αντοχής. Κάθε ζεύγος αποτελείται από ένα 
μικρό γάντζο με κλίση προς τα πάνω και ένα μεγάλο (π.χ. σχήμα θηλιάς, κλπ.) για την 
ανάρτηση βαρειών ρούχων. Ο τρόπος στήριξης των γάντζων επί του σωλήνα δεν είναι 
ορατός. 
Στο κάτω μέρος υπάρχει εξάρτημα από προπυλένιο για την τοποθέτηση των ομπρελών. 
 
 
ΕΙΔΟΣ:ΤΡΑΠΕΖΙ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΜΙΚΡΟ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 65χ65χ45Η 
 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 
Τρόπος κατασκευής   
Καπάκι :Ινοσανίδα (MDF) ή μοριοσανίδα πάχους ≥25 mm αμφίπλευρα επενδεδυμένη 
με μελαμινικό laminate με  σόκορα από PVC 
Πόδια : Μεταλλικά, από σωλήνα διατομής Φ 40 mm και συνολικής αντοχής ≥40 
kg/mm2. Χρωματίζονται με ηλεκτροστατική βαφή φούρνου. Εδράζονται πάνω σε 
αντιολισθητικά πέλματα υψηλής αντοχής και ευστάθειας 
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ΕΙΔΟΣ:ΤΡΑΠΕΖΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: Φ120x73h cm 
 

 
 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 
Κατασκευή: Λυόμενη, αποτελείται από τα εξής μέρη: 
Επιφάνεια Εργασίας: Κατασκευάζεται από μοριοσανίδα υψηλής πιέσεως 3 στρώσεων 
πάχους 25 χιλιοστών, επενδυμένη με μελαμινικό laminate 0,3 χιλ. Περιμετρικά η 
επιφάνεια εργασίας έχει ταινία ABS πάχους 3 χιλ. στρογγυλεμένη σε όλες τις ακμές και 
γωνίες. 
Κολώνα μεταλλική με βάση: Αποτελείται από τα εξής μέρη: Δίσκο βάσης Φ550 χιλ., 
περίπου Κολώνα μεταλλική Φ120 χιλ. περίπου Βάση σύνδεσης μεταλλική 300x300 χιλ. 
περίπου. 
Όλα τα ανωτέρω μεταλλικά μέρη κατασκευάζονται από χαλύβδινη λαμαρίνα πάχους 2 
χιλ., διαμορφωμένη καταλλήλως.  
Βαφή μεταλλικών μερών: Υψίστης μηχανικής αντοχής εποξεικής ρητίνης 2 συστατικών 
, εφαρμοσμένη με την μέθοδο ηλεκτροστατικού ψεκασμού και στέγνωμα σε φούρνο 
υψηλής θερμοκρασίας. 
Συνδεσμολογία μεταλλικών μερών: Με χαλύβδινους κοχλίες. 
 
 
ΕΙΔΟΣ: ΚΑΘΙΣΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΜΠΡΑΤΣΑ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: πλάτη 50x50x80h(από έδαφος) cm           

έδρα 50x50x45(από έδαφος) cm 
 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 
Κάθισμα με πλάτη χωρίς μπράτσα που αποτελείται από τα εξής μέρη: 
Έδρα: Εσωτερικός χαλύβδινος σωληνωτός σκελετός, γέμιση πολυουρεθάνης και 
επένδυση υφάσματος στην άνω πλευρά και στα πλαϊνά. Έχει σχήμα στρογγυλεμένου 
τετραγώνου με πλευρά ≥50εκ. 
Πλάτη: Εσωτερικός χαλύβδινος σωληνωτός σκελετός, γέμιση πολυουρεθάνης και 
επένδυση υφάσματος αμφίπλευρα και στα πλαϊνά. Έχει σχήμα τραπεζίου με 
ευθυογενείς ακμές και εργονομική κάμψη στο ύψος της μέσης.  
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Βάση: Σταθερή βάση στήριξης από επιχρωμιωμένο μεταλλικό σωλήνα (τύπου S). 
Στηρίζεται σε 4 πλαστικά αντιολισθητικά πέλματα. 
 
 
ΕΙΔΟΣ:ΚΑΘΙΣΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΟ ΜΕ ΜΠΡΑΤΣΑ ΚΥΛΙΟΜΕΝΟ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: Πλάτος καθίσματος: 62 cm 
Βάθος καθίσματος: 66 cm 
Συνολικό ύψος καθίσματος: 101-129 cm 
Ύψος έδρας από το έδαφος: 45-60cm 
 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:  
Βάση στήριξης: Το υλικό κατασκευής της βάσης στήριξης είναι από μέταλλο βαμμένο 
με βαφή ηλεκτροστατική. Αποτελείται από δύο τμήματα: 
α) μεταλλικός σωλήνας, μέσα στον οποίο υπάρχει αμορτισέρ αερίου   
β) ακτινωτή περιστρεφόμενη βάση με πέντε ακτίνες στήριξης, διαμέτρου 65 cm. Η κάθε 
μία από τις ακτίνες στήριξης φέρει διπλό τροχό από πολυαμίδιο αντοχή σε βάρος 100 
Kg ανά τροχό. 
Έδρα – Πλάτη: Η έδρα και η πλάτη αποτελούν ένα τεμάχιο. Το μαξιλάρι της έδρας – 
πλάτης καλύπτει το μονοκόμματο εξωτερικό μέρος της έδρας – πλάτης (μονοκόμματο 
μαξιλάρι) και κατασκευάζεται από μαλακή πολυουρεθάνη, που είναι μορφοποιημένη 
ώστε να προσδίδει στο κάθισμα πλήρη ανατομική μορφή. 
Το κάθισμα είναι επενδεδυμένο με δερματίνη. 
Μηχανισμοί: Το κάθισμα φέρει μηχανισμό ρύθμισης του ύψους, καθώς επίσης και 
μηχανισμό ανάκλησης RELAX (που επιτρέπει την συνεχή ανάκληση ή την 
σταθεροποίηση του καθίσματος στην θέση εργασίας). Μηχανισμό ρύθμισης 
ανάκλησης ανάλογα με το βάρος του χρήστη. 
Μπράτσα: Κατασκευάζονται από ημίσκληρη πολυουρεθάνη. Τα μπράτσα συνδέονται 
με κατάλληλα συνδετικά στοιχεία πάνω στο εξωτερικό μέρος της έδρας – πλάτης. 
Χρώμα: Επιλογής του εργοδότη. 
 Όλα τα τμήματα εφαρμόζουν μεταξύ τους με τέτοιο τρόπο, ώστε εξασφαλίζεται η 
σταθερή συνοχή τους. 
 
 
ΕΙΔΟΣ: ΚΑΘΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΜΠΡΑΤΣΑ ΚΥΛΙΟΜΕΝΟ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: Επιφάνεια έδρας: 48Χ45 cm 
Επιφάνεια πλάτης: 46Χ50 cm 
Ύψος έδρας από έδαφος (ρυθμιζόμενο): 45-60 cm 
Συνολικό ύψος καθίσματος: 91-101 cm 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 
Πεντακτινωτή βάση: Τροχήλατη από πέντε ισομήκεις ακτίνες κύκλου, ώστε να 
εξασφαλίζεται πλήρως η σταθερότητα του καθίσματος, σχηματίζοντας μεταξύ τους ίσες 
κεντρικές γωνίες. Το υλικό κατασκευής της βάσης είναι από πλαστική ύλη κυψελωτής 
κατασκευής με υψηλή αντοχή σε στατικό και μεταφερόμενο φορτίο. 
Στις συνδέσεις που γίνονται στην βάση του καθίσματος με τα μεταλλικά μέρη, 
χρησιμοποιούνται απαραιτήτως grover. 
Έδρα: Ο σκελετός της έδρας είναι κατασκευασμένος από κόντρα πλακέ 12 mm φύλλο 
οξιάς με επένδυση διογκωμένης πολυουρεθάνης (40 Kg/m³) 40 mm πάχους,  εξωτερική 
επένδυση από δερματίνη αρίστης ποιότητας. Στην κάτω πλευρά της έδρας υπάρχει 
κάλυμμα από πλαστικό κέλυφος. Η τελική επιφάνεια της έδρας έχει την καλύτερη 
δυνατή ανατομική και εργονομική μορφή (ανατομικές καμπύλες). 
Η μεταλλική φλάντζα για την στήριξη του καθίσματος είναι από μονοκόμματο 
μεταλλικό έλασμα. 
Πλάτη: Ο σκελετός της πλάτης είναι κατασκευασμένος από ειδικό PVC ανατομικής 
διατομής με επένδυση διογκωμένης πολυουρεθάνης (40 Kg/m³) 40 mm πάχους, 
εξωτερική επένδυση από δερματίνη. Στο πίσω μέρος της πλάτης υπάρχει κάλυμμα από 
πλαστικό κέλυφος. Η τελική επιφάνεια της πλάτης έχει την καλύτερη δυνατή ανατομική 
και εργονομική μορφή.  
Μηχανισμοί: Η έδρα είναι περιστρεφόμενη και έχει την δυνατότητα κίνησης (ανέβασμα 
– κατέβασμα) καθ’ ύψος. Υπάρχει επίσης δυνατότητα της κίνησης της πλάτης καθ’ ύψος 
και ρυθμίσεις των κλίσεων της πλάτης (RELAX), σταθεροποίηση της πλάτης σε 
διαφορετικές θέσεις. 
Μηχανισμός ανύψωσης της έδρας: Αμορτισέρ αερίου, που δίνει την δυνατότητα στο 
κάθισμα να καλύπτει σε ύψος το διάστημα των 52 cm από το δάπεδο και με διαδρομή 
εμβόλου 11 cm. Ο μηχανισμός ενεργοποιείται με την χρήση μοχλού που είναι κάτω από 
την έδρα. 
Μπράτσα: Μπράτσα από ημίσκληρη πολυουρεθάνη ενισχυμένη με μεταλλικό σκελετό. 
Βιδώνονται στο κέλυφος της έδρας. 
 
 
ΕΙΔΟΣ:ΤΡΑΠΕΖΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ  8 ΑΤΟΜΩΝ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 220Χ100Χ74 
 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 
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Επιφάνεια εργασίας: μοριοσανίδα πάχους 40 mm επενδεδυμένη με καπλαμά , 
χρωματισμένο και βερνικωμένο. Οι  δυο επιμήκεις πλευρές μπορεί να έχουν καμπύλη 
μορφή.  
Πόδια: τα πόδια θα είναι μεταλλικά. Χρωματίζονται όλα με πολυεστερική βαφή 
φούρνου. Η στερέωση με την επιφάνεια θα είναι με τέτοιο τρόπο που δεν θα 
επηρεάζουν το αισθητικό αποτέλεσμα. Η  όλη κατασκευή θα είναι σταθερή και δεν θα 
επιτρέπει την δημιουργία βέλους κάμψης με την πάροδο του χρόνου. 
 
ΤΡΑΠΕΖΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΜΕ ΓΥΑΛΙΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ:     
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 250Χ110Χ74 
 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 

Επιφάνεια εργασίας: Από κρύσταλλο ασφαλείας πάχους 12 mm με επιχρωμιωμένα 
εξαρτήματα λειτουργίας και στερέωσης. 
Πόδια: τα πόδια θα είναι inox. Η στερέωση με την επιφάνεια θα είναι με τέτοιο τρόπο 
που δεν θα επηρεάζουν το αισθητικό αποτέλεσμα. Η  όλη κατασκευή θα είναι απόλυτα 
σταθερή και ασφαλής.  
 
 
ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΕΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΡΤΕΛΩΝ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 50Χ80Χ118Ycm 
 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 
 Συρταροθήκη από μελαμίνη με  τρία συρτάρια μεταλλικά και κλειδαριά ασφαλείας. 
Κιβώτιο συρταριέρας: Κατασκευάζεται από μοριοσανίδα, υψηλής πιέσεως τριών 
στρώσεων και συνεχούς ομοιογενούς διατομής πάχους 18 mm και επενδύεται και από 
τις δύο πλευρές με μελαμίνη πάχους 0,3 mm, όμοιας απόχρωσης με αυτή του 
γραφείου. Όλα τα περιθώρια των επιφανειών που αποτελούν το κιβώτιο είναι με 
στρογγυλεμένες τις ακμές και τις γωνίες. Στο εσωτερικό των πλευρών του κιβωτίου και 
καθ’ όλο το ύψος της ανοίγονται τρύπες για την τοποθέτηση των οδηγών κύλισης των 
συρταριών. Οι οδηγοί, πάνω στους οποίους θα κυλάνε τα συρτάρια, είναι μεγάλης 
ακρίβειας και μεγάλης στερεότητας. Επίσης, οι οδηγοί κύλισης των συρταριών 
εξασφαλίζουν άνοιγμα ίσο με το 80% του συρταριού. 
Πρόσωπα συρταριών: Μοριοσανίδα πάχους 18 mm επενδεδυμένη με μελαμίνη 
απόχρωσης η οποία θα καθοριστεί από την Υπηρεσία, περιθώρια από PVC. 
Συρτάρια: Από λαμαρίνα ειδικά διαμορφωμένη ώστε να δέχεται  φακέλους , μεγάλης 
αντοχής, πάχους 0,8 mm, χρωματισμένη με ηλεκτροστατική βαφή φούρνου. 
Κλειδαριά ασφαλείας: Στην συρταριέρα τοποθετείται χωνευτή κλειδαριά ασφαλείας, η 
οποία είναι απαραβίαστη και κλειδώνει συγχρόνως όλα τα συρτάρια. 
Πόμολα: Εργονομικά σχήματος «Π» από πλαστική ύλη. 
 

ΕΙΔΟΣ:ΝΤΟΥΛΑΠΑ – ΙΜΑΤΙΟΘΗΚΗ ΑΠΟ ΜΕΛΑΜΙΝΗ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 45Χ50Χ200 h cm 
                       80Χ50Χ200 h cm 
 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 
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Καπάκι – Πλαϊνά – Βάση: Μοριοσανίδα πάχους 25 χιλ. επενδεδυμένη με μελαμίνη, 
περιθώρια από PVC. Τα πλαϊνά φέρουν εσωτερικά διάτρηση σε όλο τους το ύψος, ώστε 
να είναι δυνατή η εκ των υστέρων προσθήκη ραφιών. 
Θυρόφυλλα: Μοριοσανίδα πάχους 18 χιλ. επενδεδυμένη αμφίπλευρα με μελαμίνη, 
περιθώρια από PVC. 
Συρτάρια: 2 καθ’ύψος, στο κάτω μέρος μήκους 45 ή 80 εκ. Μοριοσανίδα πάχους 18 χιλ. 
επενδεδυμένη αμφίπλευρα με μελαμίνη, περιθώρια από PVC, με μηχανισμούς 
επαναφοράς. 
Ράγα ανάρτησης κρεμαστρών: Χαλύβδινος σωλήνας επιχρωμιωμένος διαμέτρου 30 
χιλ., αναρτημένος σε δύο υποδοχές από συνθετικό υλικό που βιδώνονται στο επάνω 
μέρος των εσωτερικών παρειών των πλαϊνών. 
Πλάτη: Μοριοσανίδα 8 χιλ. επενδεδυμένη με έγχρωμη μελαμίνη. 
Λυόμενη κατασκευή για ευκολία μεταφοράς, τοποθέτησης, αντικατάστασης 
οποιουδήποτε μέρους. Κλειδαριά ασφαλείας με πόμολο.    
ΕΙΔΟΣ: ΒΙΤΡΙΝΑ ΓΥΑΛΙΝΗ  
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ :50Χ45Χ200 h cm 
 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 
Ερμάριο - βιτρίνα γυάλινη  και γυάλινες πόρτες.  
Τρόπος κατασκευής:  

Όλη η κατασκευή θα είναι γυάλινη από κρύσταλλο ασφαλείας πάχους 5mm με 
επιχρωμιωμένα εξαρτήματα λειτουργίας. Θα  διαθέτει 5 ράφια γυάλινα. Θα έχει  
μεταλλικές χειρολαβές και κλειδαριά ασφαλείας. 
 
ΕΙΔΟΣ: ΤΡΑΠΕΖΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 80Χ80Χ75  
 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 
Τραπέζι με βάση από λευκή ξυλεία μεγάλης σκληρότητας και επιφάνεια εργασίας από 
μοριοσανίδα επενδεδυμένη με φαινοπλαστικά φύλλα. Το είδος πρέπει να πληρεί όλες 
τις απαιτήσεις της σχετικής νομοθεσίας αναφορικά με την ασφάλεια του χρήστη, την 
υψηλή αντοχή σε ποικίλες καταπονήσεις και μακράς διαρκείας χρήση, την μη 
τοξικότητα των χρωμάτων, την σταθερότητα, στρογγυλοποιημένες γωνίες κ.λ.π. Το 
είδος θα είναι βερνικωμένο ή λακαρισμένο. 
 
ΕΙΔΟΣ: ΚΑΡΕΚΛΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: πλάτη 48x81(από το έδαφος) h cm           

          έδρα 45x45 cm 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 
Κάθισμα με σύμμεικτο μεταλλικό και ξύλινο  σκελετό και υπόστρωμα πολυουρεθάνης 
στην έδρα και την πλάτη. Τα ξύλινα στοιχεία μπορούν να αντικατασταθούν από 
ανάλογα στοιχεία από πολυπροπυλένιο. 
Η έδρα: είναι τετράγωνη με μικρή κύρτωση για εργονομικούς λόγους και είναι 
επενδυμένη με πολυουρεθάνη (δερματίνη). Έχει απόσταση από το πάτωμα περίπου 46 
cm  
Η πλάτη: είναι γενικά τετράγωνη με ευθειογενής ακμές και ελαφριά κλίση στο ύψος της 
μέσης και προς τα πίσω για εργονομικούς λόγους. Η άνω ακμή της πλάτης είναι σε ύψος 
περίπου 80 cm και δεν αφήνει κενό με το κάθισμα. Διαθέτει σταθερή σύνδεση με τον 
κορμό της καρέκλας. Τα πόδια είναι από χυτό αλουμίνιο και έχουν εποξειδική βαφή ή 
από χαλύβδινο επινικελωμένο σωλήνα. Καταλήγουν σε πέλματα που διαθέτουν 
προστασία δαπέδου. Οι καρέκλες θα είναι δυνατόν να στοιβαχτούν (stackable). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ) 
{άρθρου 79 παρ. 4ν. 4412/2016 (Α147)} 

 
 

Για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών. 
 

ΜΕΡΟΣ Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή και τη διαδικασία ανάθεσης. 
 

Α. Ονομασία, Διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής 
- Ονομασία 2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ 

- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής/ Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ: 99221499 

- Ταχυδρομική Διεύθυνση / Πόλη / Τ.Κ. : Θηβών 196-198 Άγιος Ιωάννης Ρέντης Τ.Κ. 182 33     

- Αρμόδιος για πληροφορίες: ΤΑΒΛΑΔΩΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ  

- Τηλέφωνο: 213 2004 279 

- Ηλ. Ταχυδρομείο: tavladoraki@2dype.gr 

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (Διεύθυνση δικτυακού τύπου): www.2dype.gr 

Β. Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης ( συμπεριλαμβανομένου του σχετικού 

CPV) : Συνοπτικός Διαγωνισμός, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές για προμήθεια 

ξενοδοχειακού εξοπλισμού γραφείων για τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας της 2ης Υ.Πε. 

Πειραιώς και Αιγαίου 

-Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ ………………………………………………… 

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

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων: Δεν Υφίστανται 

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

Π14/2018 

 
 
 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ. 

 
 

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα. 
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα. 

 

Στοιχεία αναγνώρισης Απάντηση: 

Πλήρης επωνυμία:  

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

εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, 
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αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό ταυτοποίησης 
, εφόσον απαιτείται και υπάρχει 

Ταχυδρομική Διεύθυνση:  

Αρμόδιος ή αρμόδιοι 2  

Τηλέφωνο:  

Ηλ. Ταχυδρομείο:  

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 
δικτυακού τύπου ) (εάν υπάρχει) 

 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή 
ή μεσαία επιχείρηση3 ; 

 

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ’ 
αποκλειστικότητα του άρθρου 20 : Ο 

οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο 
εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»4 ή 
προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο 

πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης 
απασχόλησης 

 
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό 

των εργαζομένων με αναπηρία ή 
μειονεκτούντων εργαζομένων; 

 
Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια 
κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με 

αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων 
ανήκουν οι απασχολούμενοι. 

 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι 
εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/ μητρώο 
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει 
ισοδύναμο πιστοποιητικό ( π.χ. βάσει εθνικού 

συστήματος (προ) επιλογής); 

[] Ναι  []Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 

παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου 
απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος 
μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά 

περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 
συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI. 

α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή 
του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό 

εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 
πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 
 

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 
βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και , 

κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο 
κατάλογο5 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

α) [……….] 
 
 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): […] […] […] […] 
γ) […..] 

 
 
 

δ) [….] 
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___________________ 
 

2 Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 
3 Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαϊου 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 εργαζόμενους 
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 εργαζόμενους 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. 

 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα 
τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 

Εάν όχι: 
Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις 

πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, 
ενότητες Α,Β,Γ, ή Δ κατά περίπτωση 
ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη 

σχετική διακήρυξη ή στα έγγραφα της 
σύμβασης: 

ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να 
προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να 
παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη 
δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον 
αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας 

μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων 
σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 

δωρεάν; 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

δ) [] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 
[…..] [….] [….] [….] 

 

Τρόπος συμμετοχής Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης 

από κοινού με άλλους6 

[] 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) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 

συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας 

 
α) : […..] 

 
 

β): […..] 
 
 

γ) […..] 
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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: 

 

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……..) 

[….] 

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

 

Γ. Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ 7 

Στήριξη: Απάντηση 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 
ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων 

προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 
επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και 

στα (τυχόν)  κριτήρια και κανόνες που 
καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω; 

[]Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα 
με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα 

από τους σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένος και υπογεγραμμένο από τους 
νομίμους εκπροσώπους αυτών. 

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές 
υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι 
υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, 
το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός 

φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης. 
Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο 

οικονομικός φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται 
σύμφωνα με τα μέρη IV & V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς. 

 
 

___________________ 
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 τη 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». 
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Δ. Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται 
ο οικονομικός φορέας. 

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες 
απαιτούνται ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα) 

Υπεργολαβική ανάθεση: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να 
αναθέσει οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης 

σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας; 

[ ] Ναι [ ] Όχι 
 

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 
προτεινόμενων υπεργολάβων και το 

ποσοστό της σύμβασης που θα αναλάβουν 
[….] 

 
 
 

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες ( κατ’ 
εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας 
προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει 
το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, 
επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να 
παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος 
μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο ( ή κατηγορία υπεργολάβων). 

 
 
 

 
Μέρος ΙΙΙ : Λόγοι αποκλεισμού 

Α. Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες8 

 
 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 
1. Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση9 

2. Δωροδοκία 10 11 

3. Απάτη 12 

4. Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 

δραστηριότητες13 

5. Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας 14 

6. Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων 15 

___________________ 

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 δημοσίου 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 (EE L300 της 
11.11.2008, σ. 42) 
 
10 Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β) . Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ ( Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 
αναφέρεται ως «διαφθορά» 
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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 (EE 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 (EE L 192 της 31/7/2003 σ. 54). 
Περιλαμβάνει επίσης της διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), 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. 1β αναφέρεται η κείμενη 
νομοθεσία). 
 
12 Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 Της 27.1101995, σ.48) όπως 
κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/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 ( EE 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 (EE L 309 της 25.11.2005, σ.15) 
που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166Α) «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». 
 

 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές 
καταδίκες : 

Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση εις 
βάρος του οικονομικού φορέα ή 

οποιουδήποτε προσώπου16 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): 

 
[……] […..] [….] […..] 

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, 
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ] 

α) Ημερομηνία [ ] , σημείο – (-α): [ ] , λόγος (-οι): [ 
] 
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γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδικαστική 
απόφαση: 

β) […..] 
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 αξιοπισία του 
παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού («αυτοκάθαρση») 20, 

 

[   ]  Ναι [   ] Όχι 

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν 21. 

[……] 

 
_______________________________ 

 
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 αυτή 
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. 

 
 

Β. Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης 

 
 

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες τις 
υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή 
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης22 , 
στην Ελλάδα και στη χώρα στην οποία είναι 

τυχόν εγκατεστημένος; 

[   ]   Ναι [   ]  Όχι 

 ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

Εάν όχι αναφέρετε: 
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται : 

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό 
γ) Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 

υποχρεώσεων; 
 

α) [……] α) [……] 

 

β) [……] β) [……] 

  
 

γ.1)[] Ναι [] Όχι γ.1)[] Ναι [] Όχι 
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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; Διευκρινίστε: 

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 

[ ] Ναι [ ] Όχι [ ] Ναι [ ] Όχι 

 

[….] [….] 

[….] [….] 
 

  

  
 

γ.2)[     ] γ.2)[……..] 

  
 

δ) […] Ναι [….] Όχι δ) […] Ναι [….] Όχι 

 

[……] […….] 

 

  

  
 

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 

[…..] [….] [….] 

  

 
 
 

_______________________________ 
 

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

παράπτωμα 
____________________ 

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 2016/17) 
27 Άρθρο 73 παρ. 5 
28 Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να 
συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ π.χ. άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα , σύγκρουση 
συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις 
υποχρεώσεις του στους τομείς του περιβαλλοντικού, 

κοινωνικού και εργατικού δικαίου 25 

[] Ναι  [ ] όχι 

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 καταστάσεις26 : 

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, λαμβανομένης υπόψη της εφαρμοστέας 
εθνικής νομοθεσίας και των μέτρων σχετικά με τη 

συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές 
τις περιστάσεις27 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [ ] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- [……………………..] 

- [……………………..] 
 
 
 
 
 
 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [….] [….] [….] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμα 28; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: 
 
 

[ ]  Ναι [ ]  Όχι 
 

[…………………………] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
μέτρα αυτοκάθαρσης; 

[ ]  Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 

που λήφθηκαν: 
[………………] 
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Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με 
άλλους οικονομικούς φορείς με σκοπό τη στρέβλωση του 

ανταγωνισμού; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: 

[] Ναι []Όχι 
 
 

[………] 
 
 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
μέτρα αυτοκάθαρσης; 

[] Ναι [ ] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 

που λήφθηκαν: 
[……] 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν 
σύγκρουσης συμφερόντων29 , λόγω της συμμετοχής του 

στη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: 

[ ] Ναι [ ] Όχι 
 
 
 

[……………….] 

Εάν παράσχει ο οικονομικός φορέας ή επιχείρηση 
συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές στην αναθέτουσα 

αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει άλλο τρόπο 
αναμειχθεί στην προετοιμασία της διαδικασία σύναψης 

της σύμβασης 30; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες : 

[ ]  Ναι  [ ]  Όχι 
 
 
 

[……………] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 
επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια31 κατά την εκτέλεση 
ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης 
δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με 

αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 
παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη 

καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις 
ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: 

[] Ναι []Όχι 
 

[……………..] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
μέτρα αυτοκάθαρσης; 

[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 

που λήφθηκαν: 
[……….] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να επιβεβαιώσει ότι: 
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων 

κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για 
την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή 

την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, 
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 

γ) ήταν σε θέση να υποβάλει χωρίς καθυστέρηση τα 
δικαιολογητικά που απαιτούνται από την αναθέτουσα 

αρχή/ αναθέτουσα φορέα 
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο 
της διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας 

αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 
εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του 
αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία 

ανάθεσης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές  
πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή 

την ανάθεση; 

[] Ναι []Όχι 

 
____________________________ 

29 Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 
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30 Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. Στ παρ. 4 του άρθρου 73 που 
διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ ( Κανονισμός ΕΕ 2016/17) 

 
 

Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 

Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών 
που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις 

Άρθρο 8 παρ. 4 ν. 3310/200532 

Απάντηση 

Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής 
της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 

3310/2005; 

[] Ναι [ ] Όχι 
 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς 

των εγγράφων): [….] [….] [….] 
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός 

φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης; 
[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα 
μέτρα που λήφθηκαν: 

[…………..] 

 
 

____________________________ 
 

32 Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο 
(1.000.000) ευρώ εκτός Φ.Π.Α. (άρθρο 79 παρ. 2) Πρβλ. και άρθρο 375 παρ. 10 

 
Μέρος ΙV : 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 περίπτωση 
που η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή 
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη, ότι ο 
οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα α του Μέρους IV  χωρίς 
να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους IV: 

 

 
 

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 στη διακήρυξη. 

 
 

Καταλληλότητα Απάντηση 
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1.Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος 
στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά 
μητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο 

κράτος μέλος εγκατάστασής33 ; του : 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε : 

[…..] 
 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……] […..] [….] 
 

2. Για συμβάσεις υπηρεσιών: 
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο 

οικονομικός φορέας μέλος συγκεκριμένου 
οργανισμού για να έχει τη δυνατότητα να 

παράσχει τις σχετικές υπηρεσίες στη χώρα 
εγκατάστασής του 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

 
[] Ναι []Όχι 

Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται να 
δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας: 

[…] [] Ναι []Όχι 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [….] 

[…] […] 

 
________________ 

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. 
 

 
Β. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

 

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 στη διακήρυξη. 

 

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια Απάντηση: 

1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος εργασιών του 
οικονομικού φορέα για τον αριθμό του 

οικονομικού φορέα για τον αριθμό οικονομικών 
ετών που απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή 
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης: 

και / ή , 
1β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 

οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών που 
απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης είναι ο 
εξής34 : 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

Έτος : [….] κύκλος εργασιών :[….] […] νόμισμα 
 

Έτος: […]  κύκλος εργασιών : […][…] νόμισμα 
 

Έτος : […] κύκλος εργασιών: [….] […] νόμισμα 
 
 

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών): 
{ 

[…] […] […]  Νόμισμα 
 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

 
[…..] [….] [….] 

2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος εργασιών του 
οικονομικού φορέα στον επιχειρηματικό τομέα 

που καλύπτεται από τη σύμβαση και 
προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης για τον 
αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται είναι ο 

εξής: 
και / ή 

2β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 
οικονομικού φορέα στον τομέα και για τον αριθμό 
ετών που απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή 
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης 

είναι ο εξής35 : 

Έτος : [….] κύκλος εργασιών :[….] […] νόμισμα 
 

Έτος : [….] κύκλος εργασιών :[….] […] νόμισμα 
 

Έτος : [….] κύκλος εργασιών :[….] […] νόμισμα 
 
 
 
 

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών) 
[…] [..] […]  Νόμισμα 
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Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά 
αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

 
[…..] [….] [….] 

 
______________________ 

34 Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της  σύμβασης που 
αναφέρονται στη διακήρυξη. 

35 Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική  διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της  σύμβασης που 
αναφέρονται στη διακήρυξη. 

 

3)Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά με 
τον κύκλο εργασιών ( γενικό ή ειδικό) δεν είναι 

διαθέσιμες για ολόκληρη την απαιτούμενη 
περίοδο, αναφέρετε την ημερομηνία που ιδρύθηκε 

ή άρχισε τις δραστηριότητές του ο οικονομικός 
φορέας: 

[…………………………..] 

4) Όσον αφορά στις χρηματοοικονομικές 

αναλογίες36 που ορίζονται στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 
της σύμβασης , ο οικονομικός φορέας 

δηλώνει ότι οι πραγματικές τιμές των 
απαιτούμενων αναλογιών έχουν ως εξής: 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε : 

( προσδιορισμός της απαιτούμενης αναλογίας 

– αναλογία μεταξύ x & y37- και η αντίστοιχη 

αξία ) 
 

 
 

 

( διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 
[……….] […………] [………..] 

5) Το ασφαλισμένο ποσό στην ασφαλιστική 

κάλυψη επαγγελματικών κινδύνων του 
οικονομικού φορέα είναι το εξής: 

Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[………..] […………] Νόμισμα 

 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 

[……..] [……] [……….] 
6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές ή 

χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, οι 

οποίες (ενδέχεται να) έχουν προσδιοριστεί 
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 

στα έγγραφα της σύμβασης, ο οικονομικός 

φορέας δηλώνει ότι: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση που ενδέχεται να 
έχει προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη ή 

στα έγγραφα της σύμβασης διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[…….] 
 

 
 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 
[……..] [………] [……….] 

 

 
 

 

 
______________________ 

 
36 Π.χ. αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων 
37 Π.χ. αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων 
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Γ. : Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 
 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια 
επιλογής έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη. 

 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση 
1α Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις 

έργων : 
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς38 , 

ο οικονομικός φορέας έχει εκτελέσει τα 

ακόλουθα έργα του είδους που έχει 
προσδιοριστεί: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 
καλή εκτέλεση και ολοκλήρωση των 
σημαντικότερων εργασιών διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Αριθμός ετών ( η περίοδος αυτή 

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

αναφέρονται στην διακήρυξη): 

[….] 
Έργα:[…..] 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 
[…] […..] […..] 

1β  Μόνο για δημόσιες συμβάσεις 

προμηθειών και δημόσιες συμβάσεις 
υπηρεσιών: 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 39 

, ο οικονομικός φορέας έχει προβεί στις 
ακόλουθες κυριότερες παραδόσεις 

αγαθών του είδους που έχει 
προσδιοριστεί ή έχει παράσχει τις 

ακόλουθες κυριότερες υπηρεσίες του 

είδους που έχει προσδιοριστεί: 
Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου 

αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και 
τους παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούς40 . 

Αριθμός ετών ( η περίοδος αυτή 

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

αναφέρονται στη διακήρυξη): 

 
[……….] 

 
Περιγραφή Ποσά Ημερομηνίες Παραλήπτες 

    
 

2. Ο οικονομικός φορέας μπορεί να 

χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές 

υπηρεσίες41 ιδίως τους υπεύθυνους για 
τον έλεγχο της ποιότητας: 

Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων 

έργων, ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 
χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 

προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές 
υπηρεσίες για την εκτέλεση της 

προμήθειας: 

[………………………] 

 
 

 
 

[……………] 

 

 

 

____________________________________ 

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 ΙΙ, ενότητα Γ΄, 
πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ. 
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3. Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον 
ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και λαμβάνει 

τα ακόλουθα μέτρα για τη διασφάλιση της 

ποιότητας και τα μέσα μελέτης και 
έρευνας που διαθέτει είναι τα ακόλουθα: 

[…………..] 

4. Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 

εφαρμόσει τα ακόλουθα συστήματα 
διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού και 

ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της σύμβασης : 

[…………..] 

5. Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που 
θα παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για 
προϊόντα ή υπηρεσίες που πρέπει να 

ανταποκρίνονται σε κάποιον ιδιαίτερο 
σκοπό: 

Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη 

διενέργεια ελέγχων42 όσον αφορά το 

παραγωγικό δυναμικό ή τις τεχνικές 
ικανότητες του οικονομικού φορέα και, 

εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα 
μέσα μελέτης και έρευνας που αυτός 

διαθέτει καθώς και τα μέτρα που λαμβάνει 
για τον έλεγχο της ποιότητας; 

 

 

 
 

 
[ ]  Ναι [ ] Όχι 

6.Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και 

επαγγελματικών προσόντων διατίθενται από : 
α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον 

εργολάβο, 

και/ή ( ανάλογα με τις απαιτήσεις που ορίζονται 
στη σχετική πρόσκληση ή διακήρυξη ή στα 

έγγραφα της σύμβασης) 
β) τα διευθυντικά στελέχη του: 

 

 
α) [………………………………….] 

 

 
 

 
β)  [………………….] 

7.Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 

εφαρμόζει τα ακόλουθα μέτρα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την 

εκτέλεση της σύμβασης: 

[…………………..] 

8.Το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 
δυναμικό του οικονομικού φορέα και ο 

αριθμός των διευθυντικών στελεχών του κατά 
τα τελευταία τρία έτη ήταν τα εξής: 

Έτος, μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 
προσωπικό: 

[………..], […………..] 
[………..], […………..] 

[………..], […………..] 

Έτος, αριθμός διευθυντικών στελεχών: 
[………..], […………..] 

[………..], […………..] 
[………..], […………..] 

  

 
 

______________________________ 
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. 
 
 

9) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεσή 
του τα ακόλουθα μηχανήματα, 

εγκαταστάσεις και τεχνικό εξοπλισμό για 
την εκτέλεση της σύμβασης: 

[….] 

10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να 

αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή 
υπεργολαβίας43 το ακόλουθο τμήμα (δηλ. 

ποσοστό) της σύμβασης. 

[………..] 
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11) Για δημόσιες συμβάσεις 
προμηθειών: 

Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα 

απαιτούμενα δείγματα, περιγραφές ή 
φωτογραφίες των προϊόντων που θα 

προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να 
συνοδεύονται από πιστοποιητικά γνησιότητας 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας 

δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκομίσει τα 
απαιτούμενα πιστοποιητικά γνησιότητας. 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε : 

 
[] Ναι []Όχι 

 

[] Ναι [] Όχι 
 

 
 

 

 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): […..] [….] [….] 

12) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών: 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει 
τα απαιτούμενα πιστοποιητικά που έχουν 

εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου 
ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων 

ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η 

καταλληλότητα των προϊόντων, 
επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές 

προδιαγραφές ή σε πρότυπα, και τα οποία 
ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης 
που αναφέρονται στη διακήρυξη; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και 

αναφέρετε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα 
μπορούν να προσκομιστούν: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

[] Ναι []Όχι 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
[………………………] 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……] [……..] […..] 

 
 

__________________________ 
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. 

 
 

Δ. Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης 

 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα 
διασφάλισης ποιότητας και/ ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν 

ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη 
ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

 
Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και 
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Απάντηση: 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 

από ανεξάρτητους οργανισμούς που 

βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 
συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα 

διασφάλισης ποιότητας, 
συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας για 

άτομα με ειδικές ανάγκες; 

 
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε 

ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 

[]Ναι [] Όχι 
 

 

 
 

 
 

 

[…..] […..] 
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προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα 
διασφάλισης ποιότητας: 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……] [……..] […..] 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 

προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 
από ανεξάρτητους οργανισμούς που 

βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 
συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα 

συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης; 

 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε 
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 

προσκομιστούν όσον αφορά τα συστήματα ή 
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης: 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 
 

 
 

 
 

[……] […..] 

 
 

 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……] [……..] […..] 

 

 
 

Μέρος V : Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής 

υποψηφίων 
 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν η αναθέτουσα 
αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις 
κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού 
των υποψηφίων που θα προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συμμετέχουν 
στον διάλογο. Οι πληροφορίες αυτές, οι οποίες μπορούν να συνοδεύονται από 
απαιτήσεις όσον αφορά τα πιστοποιητικά ( ή το είδος τους) ή τις μορφές 
αποδεικτικών εγγράφων, εφόσον συντρέχει περίπτωση, που θα πρέπει να 
προσκομισθούν, ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 
έγγραφα της σύμβασης. 
 
Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, 
διαδικασίες ανταγωνιστικού διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον: 

 

 
Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 

 

Περιορισμός του αριθμού Απάντηση 
Πληροί τα αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις 

κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να 

εφαρμοστούν για τον περιορισμό του 
αριθμού των υποψηφίων με τον ακόλουθο 

τρόπο: 
Εφόσον ζητούνται ορισμένα πιστοποιητικά ή 

λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων, 

αναφέρετε για καθένα από αυτά αν ο 
οικονομικός φορέας διαθέτει τα απαιτούμενα 

έγγραφα: 
Εάν ορισμένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά 

ή λοιπές μορφές αποδεικτικών στοιχείων 
διατίθενται ηλεκτρονικά 44 , αναφέρετε για το 

καθένα: 

 

[……….] 

 

 
 

[ ] Ναι [ ] Όχι 45 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς 

εγγράφων): [….] [….] […] 46 
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___________________ 

44 Διευκρινίστε ποιο σημείο αφορά η απάντηση 
45 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται 
46 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται 

 

 
 

 

 
Μέρος VI : Τελικές διατάξεις 

 
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει 
σύμφωνα με τα μέρη Ι-IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση 
των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 
 
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαστε σε θέση, κατόπιν αιτήματος 
και χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές 
αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται47 , εκτός εάν: 
 
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας 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 ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά 
έγγραφα. 
 
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ………….[ 
προσδιορισμός της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο 
μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των 
πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλει στ…….[ να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ 
ενότητα/ σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης για τουος 
σκοπούς τ……….[ προσδιορισμός τςη διαδικασίας προμήθειας: ( συνοπτική περιγραφή, 
παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός 
αναφοράς)]. 
 
Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή (-ές): […….] 

 

 
_________________ 

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 ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξη. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική 
συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» 
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΘΗΒΩΝ 196-198 ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗΣ 

  

   

             ΣΥΜΒΑΣΗ Π14/2018 
ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ 2ΗΣ Δ.Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ………………..  
ΓΙΑ ΤΗΝ   ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ 45.000,00€ 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 

ΑΡΘΡΟ 1 ΟΡΙΣΜΟΙ 

ΑΡΘΡΟ 2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΑΡΘΡΟ 3 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ- ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

ΑΡΘΡΟ 4 ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ 

ΑΡΘΡΟ 5 ΑΜΟΙΒΗ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

ΑΡΘΡΟ 6 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

ΑΡΘΡΟ 7 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

ΑΡΘΡΟ 8 ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

ΑΡΘΡΟ 9 ΑΝΑΣΤΟΛΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΑΡΘΡΟ 10 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΑΡΘΡΟ 11 ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

ΑΡΘΡΟ 12 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

 

 

Στον Πειραιά σήμερα την ____________  οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι: 

Αφενός 

Η 2Η Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ που εδρεύει στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη 18233, Θηβών 196 – 198 και 

εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από _______________________________ και η/ο 

οποία/ος στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «η Αναθέτουσα Αρχή» 

 

Και αφετέρου 

Η εταιρεία με την επωνυμία  ____________________________ που εδρεύει στην οδό 

______________________________  έχει αριθμό φορολογικού μητρώου __________ υπάγεται στη ΔΟΥ 

______________ και εκπροσωπείται νόμιμα από ___________________________ της εταιρείας, και η 

οποία στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «ο ανάδοχος». 

 

Λαμβάνοντας υπόψη: 

1. Την Π14/2018 Διακήρυξη  

2.  Την με αρ. πρωτ. ________________ προσφορά του αναδόχου  

3. Την με  αρ. πρωτ. ________________ απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, με την οποία κατακυρώθηκε 

το αποτέλεσμα της Π14/2018 Διακήρυξης 

 

 Συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: 

 

ΑΡΘΡΟ 1ο : ΟΡΙΣΜΟΙ 

Αντίκλητος. Το πρόσωπο που ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ με έγγραφη δήλωσή του, στην οποία περιλαμβάνονται τα 

πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax κλπ.) 

ορίζει ως υπεύθυνο για τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής και του 

Νοσοκομείου με αυτόν και αυτός με υπεύθυνη δήλωσή του αποδέχθηκε το διορισμό αυτό. 
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Διοικητική εντολή: οιαδήποτε οδηγία ή εντολή δίδεται γραπτώς από την Αναθέτουσα Αρχή ή την 

Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής των Ειδών στον Ανάδοχο σχετικά με την υλοποίηση της 

Προμήθειας. 

Έγγραφο:  κάθε χειρόγραφη, δακτυλογραφημένη ή έντυπη ειδοποίηση, εντολή ή οδηγία ή πιστοποιητικό 

που εκδίδεται βάσει της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των τηλετυπιών, των τηλεγραφημάτων και των 

τηλεομοιοτυπιών. 

Έργο «Η προμήθεια ξενοδοχειακού εξοπλισμού γραφείων» 
Συνολικής δαπάνης: __________________ 

Ημερομηνία έναρξης ισχύος της σύμβασης: Η ημερομηνία καταχώρησης της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ 

Ημέρα: Η ημερολογιακή ημέρα 

Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής: Το αρμόδιο συλλογικό όργανο που ορίζεται από τη 

Διοίκηση με βασικές αρμοδιότητες την επίβλεψη για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης . 

Διάρκεια: Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε ένα έτος από την ημερομηνία καταχώρησης της σύμβασης 

στο ΚΗΜΔΗΣ 

Προσφορά: Η με αρ. πρωτ. ________________ προσφορά του Αναδόχου προς την Αναθέτουσα Αρχή. 

Σύμβαση: η παρούσα συμφωνία που συνάπτουν και υπογράφουν τα συμβαλλόμενα μέρη για την εκτέλεση 

της προμήθειας, όπως είναι δυνατό να τροποποιηθεί ή συμπληρωθεί. 

Συμβατικά τεύχη: Τα τεύχη της σύμβασης μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, καθώς και 

όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συμπληρώνουν και περιλαμβάνουν κατά σειρά ισχύος : α) τη 

Σύμβαση, β) τη διακήρυξη, γ) την προσφορά του αναδόχου. 

Συμβατικό τίμημα: το συνολικό συμβατικό αντάλλαγμα για την υλοποίηση των εργασιών. 

 

ΑΡΘΡΟ 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Με την παρούσα, η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει και ο ανάδοχος αναλαμβάνει, έναντι της αμοιβής που 

αναφέρεται πιο κάτω στην προμήθεια ξενοδοχειακού εξοπλισμού γραφείων. 

 Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που αναγράφονται στο 

παράρτημα της Π2/2018 Διακήρυξης η οποία Διακήρυξη αποτελεί  αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.  

Η συνολική αξία των ανωτέρω ανέρχεται στο ποσό των _____________ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  

( _____________ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) 

Οι παραπάνω τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αυξητική αναπροσαρμογή λόγω ανατίμησης στην αγορά ή για 

οποιοδήποτε λόγο ή αιτία. 

 

ΑΡΘΡΟ 3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Η συνολική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε ένα έτος από την ημερομηνία καταχώρησης της 

υπογεγραμμένης σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ. Μέσα στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα θα πρέπει να 

ολοκληρωθεί η προμήθεια.   

 

Η παραλαβή των ειδών θα πραγματοποιηθεί από αρμόδια επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής που 

θα συγκροτηθεί για το σκοπό αυτό και θα εκδίδει σχετικά πρακτικά καλής εκτέλεσης της εργασίας.  

 

Με αιτιολογημένη απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής και ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής 

διενέργειας του διαγωνισμού, ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση 

επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν 

αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση της συμβατικής προμήθειας. Στις περιπτώσεις 

μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 4. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ 

1. Σε περίπτωση που τα υπό προμήθεια είδη δεν παραδοθούν μέσα στα χρονικά όρια που παρέχονται 

στον Ανάδοχο, του επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από το νόμο κυρώσεις. Ο χρόνος παράδοσης 

μπορεί να παραταθεί, ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή, που θα υποβληθεί υποχρεωτικά 

στην Υπηρεσία πριν από την λήξη του συμβατικού χρόνου και σύμφωνα με τα αναφερόμενα σε άρθρο 

217 Ν. 4412/2016.  

2. Κυρώσεις δεν επιβάλλονται εφόσον συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί 

λόγοι αδυναμίας εμπρόθεσμης παράδοσης της συμβατικής προμήθειας, μετατίθεται ανάλογα ο χρόνος 

παράδοσης.  

3. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξή της βαρύνει τον Προμηθευτή, ο οποίος υποχρεούται να 

αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία για τα περιστατικά που συνιστούν την 

ανωτέρα βία, εντός 20 ημερών από τότε που συνέβησαν, συμφώνως άρθρου 204 Ν.4412/2016. 

4. Επίσης, δεν επιβάλλονται κυρώσεις αν υπάρχει υπαιτιότητα της Υπηρεσίας για τη μη υπογραφή 

ή τη μη εκτέλεση της Σύμβασης, καθώς και εάν συντρέχει άλλη εξαιρετική περίπτωση. 

5.  Η παραλαβή των υλικών θα γίνει σύμφωνα με τα άρθρα 208 και 209 του Ν. 4412/2016 
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6. Στον Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται με απόφαση του 

αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου,  το οποίο υποχρεωτικά 

καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 203 παρ. 

4 του Ν.4412/2016. 

7.          Σε περίπτωση διαφωνίας του αναδόχου με τις επιβληθείσες κυρώσεις, αυτός μπορεί να υποβάλει  

προσφυγή στην Αναθέτουσα Αρχή κατά των σχετικών αποφάσεων για λόγους νομιμότητας και ουσίας, 

μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της 

σχετικής απόφασης.   Επί της προσφυγής, αποφασίζει η αναθέτουσα Αρχή, ύστερα από γνωμοδότηση 

του αρμοδίου συλλογικού οργάνου. Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη, 

οποιασδήποτε φύσεως, διοικητική προσφυγή σύμφωνα με το άρθρο 205 του Ν. 4412/2016. 

8.  Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, ο Ανάδοχος ευθύνεται 

και για κάθε ζημία που τυχόν θα προκύψει εις βάρος της 2ης Υ. Πε. Πειραιώς και Αιγαίου από την μη 

εκτέλεση ή την κακή εκτέλεση της σύμβασης. 

 

ΑΡΘΡΟ 5. ΑΜΟΙΒΗ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

1. Η συνολική αμοιβή που θα καταβληθεί από την Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο ανέρχεται στο 

ποσό των ___________________όπως αυτό καταγράφεται στο άρθρο 2 της παρούσας. 

2. Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης θεωρώντας το συμβατικό αντάλλαγμα 

επαρκές, νόμιμο και εύλογο για την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας μετά από συνολική 

έρευνα που πραγματοποίησε πριν την κατάθεση της προσφοράς του. Στο τίμημα περιλαμβάνονται 

όλες οι ενδεχόμενες αμοιβές τρίτων καθώς και οι δαπάνες του Αναδόχου για την εκτέλεση της 

προμήθειας, χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής 

3. Το τίμημα της παρούσας σύμβασης (χωρίς ΦΠΑ), παραμένει σταθερό και δεν υπόκεινται σε καμία 

αναθεώρηση ή αύξηση έως τη συμβατική ημερομηνία ολοκλήρωσης της προμήθειας. 

4. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση 

ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων. 

5. Χρόνος εξόφλησης: Εντός εξήντα (60) ημερών, υπολογιζόμενων από την επομένη της υποβολής 

του τιμολογίου από τον ανάδοχο συνοδευμένο από τα λοιπά νόμιμα δικαιολογητικά. 

6. Η εξόφληση γίνεται με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και τα λοιπά στοιχεία που 

προβλέπονται στο άρθρο 200, Ν.4412/2016 και την ισχύουσα νομοθεσία για την εξόφληση τίτλων 

πληρωμής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. (τιμολόγια, δελτία 

αποστολής, αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, πρωτόκολλα οριστικής 

ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής κ.λ.π.) και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε 

ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή για λογαριασμό 

της Αναθέτουσας Αρχής.  

7. Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται: 

 α. Κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την αποστολή του σχετικού χρηματικού 

εντάλματος πληρωμής στον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και μέχρι τη θεώρηση 

αυτού, 

 β. Κατά το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών διενέξεων. 

Επίσης, δεν προσμετράται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωμής που οφείλεται σε υπαιτιότητα του 

προμηθευτή (μη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών). 

8. Στην αμοιβή του αναδόχου, χωρίς Φ.Π.Α. περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων νόμιμες κρατήσεις, ως 

και κάθε άλλη επιβάρυνση όπως εκάστοτε ισχύουν και σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

9. Κατά την πληρωμή του τιμήματος παρακρατείται ο προβλεπόμενος από το άρθρο 64 του Ν. 

4172/2013 φόρος εισοδήματος 8%. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 6. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Για την καλή εκτέλεση της παρούσας, ο ανάδοχος κατέθεσε στην Αναθέτουσα Αρχή τη με αριθμό 

_______________ εγγυητική επιστολή της ______________ Τράπεζας, ποσού _________________ € 

(__________ €) (5% της συμφωνούμενης με την παρούσα αμοιβής του αναδόχου, χωρίς τον φόρο 

προστιθέμενης αξίας),. 

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής με την έγγραφη 

ειδοποίηση προς την εγγυήτρια τράπεζα και κοινοποίηση προς τον Ανάδοχο σε περίπτωση που ο ανάδοχος 

κηρυχθεί έκπτωτος και σε διάστημα τριών ημερών από την ειδοποίηση αυτής για επικείμενη κατάπτωση. 

 

ΑΡΘΡΟ 7. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

1. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την 

Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με 

την προμήθεια. 
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2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρίσταται σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν την πορεία καλής 

εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης (τακτικές και έκτακτες), παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για 

την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων. 

 

3. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας 

νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της 

σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος 

αυτός προς αποκατάστασή της. 

 

4. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ’ ολοκλήρωση τον Ανάδοχο, ο οποίος 

υποχρεούται μέσα σε είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν 

την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στην υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά 

στοιχεία. 

 

5. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να υλοποιήσει και να παραδώσει τις συμβατικές εργασίες, 

σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα σχετικά άρθρα της παρούσας, εκτελώντας προσηκόντως όλες τις 

επιμέρους εργασίες, ώστε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της σύμβασης. 

 

6. Ο Ανάδοχος εγγυάται και φέρει όλες τις υποχρεώσεις και ευθύνες, που προβλέπονται ή απορρέουν από 

την παρούσα Σύμβαση και το Νόμο. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε 

τρίτους υποχρεούται μόνον αυτός προς αποκατάστασή της. 

 

7. O Ανάδοχος θα ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις που θα 

μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της Αναθέτουσας Αρχής. 

 

8. Απαγορεύεται στον Ανάδοχο να αναθέσει σε τρίτους οποιεσδήποτε υπευθυνότητες και ευθύνες, που 

απορρέουν για αυτόν από την παρούσα. 

 

ΑΡΘΡΟ 8. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο 

μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. 

 

Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που 

εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα 

Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε 

που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται 

να απαντήσει εντός είκοσι (20) περαιτέρω ημερών στο σχετικό αίτημα του Αναδόχου, διαφορετικά, με την 

πάροδο άπρακτης της προθεσμίας, τεκμαίρεται αποδοχή του αιτήματος. 

 

ΑΡΘΡΟ 9. ΑΝΑΣΤΟΛΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η Αναθέτουσα Αρχή έχει τη δυνατότητα τουλάχιστον στις ακόλουθες περιστάσεις και υπό προϋποθέσεις 

που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση αυτή κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της 

εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση η οποία θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης 

δυνάμει του άρθρου 337 του Ν. 4412/2016 

β) εάν ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μία από τις καταστάσεις που 

αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 και του άρθρου 74 του Ν. 4412/2016 και ως εκ τούτου, θα 

έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης δυνάμει του δεύτερου εδαφίου της 

παραγράφου 1 του άρθρου 305 του Ν. 4412/2016 

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που 

υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/25/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωρισθεί με απόφαση του 

Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 ΣΛΕΕ. 

 

Τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης γίνεται  

- Χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 1 και 2 

του άρθρου 337 του Ν.4412/2016  

- Με νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 του 

άρθρου 337 του Ν.4412/2016  

-  

ΑΡΘΡΟ 10. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί όταν παραληφθεί οριστικά η προμήθεια που παραδόθηκε, γίνει 

η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος αφού προηγουμένως επιβληθούν κυρώσεις ή εκπτώσεις, 
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εκπληρωθούν οι τυχόν λοιπές συμβατικές  υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και 

αποδεσμευθούν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα στη σύμβαση. 

 

ΑΡΘΡΟ 11. ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  

Ο Ν.4412/2016, η με αρ. πρωτ……….  κατατεθείσα προσφορά του Αναδόχου αποτελούν συμπληρωματικά 

της παρούσας σύμβασης συμβατικά τεύχη. Σε περίπτωση ασάφειας ή διαφορετικής ρύθμισης μεταξύ των 

συμβατικών τευχών, η σειρά προτεραιότητας και ισχύος είναι η ακόλουθη: 

Α) Η παρούσα σύμβαση 

Β) Ο Ν. 4412/2016 

Γ) Η προσφορά του αναδόχου 

Για τα θέματα που καθορίζονται στην παρούσα κανένα συναφές κείμενο ή έγγραφο ή στοιχείο προϋπάρχον 

αυτής δεν έχει οποιαδήποτε ισχύ ή μπορεί να ληφθεί υπόψη για την ερμηνεία των όρων της παρούσας, 

εκτός αν ρητώς καθορίζεται διαφορετικά στην παρούσα σύμβαση. 

 

Αντίκλητος του Αναδόχου, στον οποίο μπορούν να γίνονται όλες οι κοινοποιήσεις από την Αναθέτουσα 

Αρχή προς τον Ανάδοχο ορίζεται με την παρούσα ο κ…………………………………τ.Κ. 

…………………………τηλ:………………………………..fax …………………………………….. 

 

ΑΡΘΡΟ 12. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ  

Η κοινοποίηση εγγράφων από την Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν κάθε διαφορά που 

τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια της ισχύος της σύμβασης που θα υπογραφεί 

με βάση την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη. 

Επί διαφωνίας κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριμένα τα δικαστήρια 

Πειραιά, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι το Ελληνικό και το κοινοτικό. 

Δεν αποκλείεται ωστόσο για ορισμένες περιπτώσεις εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να προβλεφθεί 

στο σύστημα προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί των δικαστηρίων, σε διαιτησία σύμφωνα πάντα με την 

ελληνική νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία, η 

αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα ελληνικά δικαστήρια κατά τα οριζόμενα στην 

προηγούμενη παράγραφο. 

 

ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ συντάχθηκε το παρόν σε τρία πρωτότυπα, εκ των οποίων δύο έλαβε η 

Αναθέτουσα Αρχή και ένα ο Ανάδοχος.  

 

 

 

 

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

 

 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ             ΓΙΑ ΤΗ 2η Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ  

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ    

 

 

 

 

ΟΛΓΑ ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ   
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