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1.

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής
Επωνυμία

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Ταχυδρομική διεύθυνση

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 306

Πόλη

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Ταχυδρομικός Κωδικός

68132

Χώρα

ΕΛΛΑΔΑ

Κωδικός ΝUTS
Τηλέφωνο

2551064296, 2551064165

Φαξ

2551064125

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

raxenam@alexpolis.gr, mokali@alexpolis.gr

Αρμόδιος για πληροφορίες

Μ. Ραξένα, Α. Μόκαλη

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο (URL)

www.alexpolis.gr

Είδος Αναθέτουσας Αρχής
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Δήμος Αλεξανδρούπολης και ανήκει στην ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση
(Υποτομέας Ο.Τ.Α.)
Κύρια δραστηριότητα Α.Α.
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι οι Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες σε τοπικό επίπεδο.
Εφαρμοστέο δίκαιο
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.4412/2016, οι όροι της παρούσας
Διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.
Η σύμβαση διέπεται από το ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών που ενδεχομένως προκύψουν, σχετικά
με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της σύμβασης ή εξ’ αφορμής της, ο Δήμος/νομικό πρόσωπο
κατά περίπτωση και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική επίλυση τους, σύμφωνα με τους
κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών.
Στοιχεία Επικοινωνίας
α)
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική
πρόσβαση στη διεύθυνση (URL): μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
β)
Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr
γ)
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα διεύθυνση: www.alexpolis.gr

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση
Είδος διαδικασίας
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.
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Χρηματοδότηση της σύμβασης
Η χρηματοδότηση της παρούσας προμήθειας θα γίνει από ιδίους πόρους του Δήμου Αλεξανδρούπολης.
Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τις με:


Κ.Α.: 15.7135.010 με το ποσό των 325.000,00 €

 Κ.Α.: 15.7135.031€ με το ποσό των 15.000,00€
σχετικές πιστώσεις προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2018 του προϋπολογισμού του Δήμου
Αλεξανδρούπολης.

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ‘ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΟΙΚΙΣΚΩΝ’.
Αναλυτικά τα υπό προμήθεια είδη είναι τα εξής:
ΟΙΚΙΣΚΟΣ ΤΥΠΟΥ Α: Μονάδα αίθουσας διδασκαλίας συνολικής επιφάνειας 37,20m2.
OIKΙΣΚΟΣ ΤΥΠΟΥ Β1: Μονάδα αίθουσας εκμάθησης μουσικών οργάνων συνολικής επιφάνειας 8,40m2
ΟΙΚΙΣΚΟΣ ΤΥΠΟΥ Β2: Μονάδα αίθουσας εκμάθησης μουσικών οργάνων μεγάλη συνολικής επιφάνειας 14m2
ΟΙΚΙΣΚΟΣ ΤΥΠΟΥ Γ: Μονάδα αποδυτηρίων ομάδας συνολικής επιφάνειας 24m2
ΟΙΚΙΣΚΟΣ ΤΥΠΟΥ Δ: Μονάδα αποδυτηρίων διαιτητών συνολικής επιφάνειας 18m2
ΟΙΚΙΣΚΟΣ ΤΥΠΟΥ Ε: Μονάδα οικίσκου πολιτιστικού χώρου συνολικής επιφάνειας 66m2
ΟΙΚΙΣΚΟΣ ΤΥΠΟΥ ΣΤ: Μονάδα WC ΑΜΕΑ συνολικής επιφάνειας 6,25m2
ΟΙΚΙΣΚΟΣ ΤΥΠΟΥ Ζ: Μονάδα WC – WC ΑΜΕΑ συνολικής επιφάνειας 25m2

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων
συμβάσεων (CPV) : 44211000-2
Προσφορές υποβάλλονται μόνο για το σύνολο της προμήθειας.
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 337.900,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %
(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 272.500,00 ΦΠΑ : 65.400,00).
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται συνολικά σε τέσσερις (4) μήνες.
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
της παρούσας διακήρυξης.
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει
βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

1.4 Θεσμικό πλαίσιο
Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση
αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:
- του ν 4497/17 (Α΄171) «Τροποποιήσεις του ν.4412/2016 (Α΄147) άρθρο 107
-του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
-

του ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του
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Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό
δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 267)
«Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 2013»,
-

του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,

-

του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων
και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές
ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,

-

της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της
16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,

-

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

-

του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των
μελών τους με κλήρωση»,

-

του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,

-

του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και
άλλες διατάξεις”,

-

του ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010, τ.Α΄) ‘Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης, ΄΄όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

-

του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών

-

του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και
τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,

-

του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων
κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” για τη διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου με
τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., του π.δ/τος 82/1996 (Α' 66) «Ονομαστικοποίηση μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων
Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών
προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και
Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά με τα ‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του
ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το ν.3414/2005’’, καθώς και της απόφασης του Υφυπουργού
Οικονομίας και Οικονομικών με αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 1590) “Καθορισμός χωρών στις
οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες”,

-

του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,

-

του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις” και ιδίως των
άρθρων 7 και 13 έως 15,

-

του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,

-

του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”,

-

του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”

-

της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»
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της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,

-

των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του
συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού
δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται
ρητά παραπάνω.

-

Την υπ’ αρ. 355 /2018 Απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Αλεξανδρούπολης για την έγκριση διενέργειας της εν
λόγω προμήθειας

-

Την υπ’ αρ. 205 /2018 Απόφαση της Ο.Ε. του Δήμου Αλεξανδρούπολης σχετικά με την έγκριση του υπ’ αρ.
18REQ003293392 2018-06-20 πρωτογενούς αιτήματος, τη διάθεση πίστωσης, των τεχνικών
προδιαγραφών και τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης με τη διαδικασία του ανοικτού διεθνούς
ηλεκτρονικού διαγωνισμού

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 17/08/2018 και ώρα 15:00.
Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr ,
την 23/08/2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 .

1.6 Δημοσιότητα
Α.

Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 13/07/2018 στην
Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Β.

Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης
στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό :61871
Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το
άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 και συγκεκριμένα: σε δύο τοπικές ημερήσιες εφημερίδες και μια τοπική
εβδομαδιαία .
Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου
4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/
(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)
Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) :
www.alexpolis.gr στo πεδίο: Διακηρύξεις (http://www.alexpolis.gr/default.asp?static=118) στις / /2018.

Γ.

Έξοδα δημοσιεύσεων
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Η δαπάνη των αρχικών και τυχών επαναληπτικών δημοσιεύσεων στον ελληνικό Τύπο βαρύνει τον Ανάδοχο
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 παρ. 3 & 4 παρ.3 του ν.3548/2007 και 46 του Ν.3801/2009, σε
συνδυασμό με τα άρθρα 377 παρ. 1 περ. 35 και και 379 παρ.12 του ν.4412/2016.

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης
Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:
α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, τις
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και
εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω
υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων
συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και
της αρμοδιότητάς τους
β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης,
αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν
γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν
χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.
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2.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1 Γενικές Πληροφορίες
2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα:
1.
2.

3.

η με αρ.2018/S 135-307515 Προκήρυξη της Σύμβασης (ΑΔΑΜ:18PROC003440242), όπως αυτή έχει
δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής:
 Παράρτημα I) η υπ’ αρ. 85/2018 Μελέτη που αποτελείται από τα τεύχη: α) Τεχνική Περιγραφή,
β) Τεχνικές Προδιαγραφές και γ) Ενδεικτικό Προϋπολογισμό
 Παράρτημα ΙΙ) η Συγγραφή Υποχρεώσεων
 Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ] (Παράρτημα ΙΙΙ)
 Το Φύλλο Συμμόρφωσης (Παράρτημα ΙV)
Οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως σχετικά
με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά.

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και
όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της
Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος.

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο 8 ημέρες πριν την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα, στο πλαίσιο της παρούσας, στη
σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία είναι
προσβάσιμη μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών
πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς,
δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και
κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά
υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το
ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για
την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα
έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για
την παραλαβή των προσφορών, λόγω επισπευσμένης διαδικασίας, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 27
και την παρ. 7 του άρθρου 28 του ν. 4412/2016
β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.
Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών.
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία
κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών.
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2.1.4 Γλώσσα
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.
Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και
δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984
(Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην
ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από
πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή
τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη
της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188).Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα
μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο
αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην
οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.
Τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης (Παρ. 2.2.6-2.2.7) εκδίδονται στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα.

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν
να υποβάλλονται και στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.
Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται
υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.
2.1.5 Εγγυήσεις
Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που
λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη
της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται
από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με
παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο
παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που
λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό
φορέα.
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους
εκδότες της παραπάνω παραγράφου.
Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) τον
εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που
καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του
οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της
ένωσης), ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται
του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της
κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της
εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης
ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο
απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον
τίτλο της σχετικής σύμβασης.
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει
την εγκυρότητά τους.
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2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής
2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα
και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση
καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση
Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς
3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής
2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο
ποσό των 5.450,00 ευρώ.
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου
ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι τουλάχιστον για επτά (7) μήνες από την
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί,
πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια
ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.
2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής
εκτέλεσης.
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα
στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.

2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια
ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 έως 2.2.8, δεν
προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για
υπογραφή της σύμβασης.

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) προσφέρων
οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό
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πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι
από τους ακόλουθους λόγους:
2.2.3.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους
λόγους:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία
ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997,
σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας
Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54),
καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν.
2803/2000 (Α΄ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται,
αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου
2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια
ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές
ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης
Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309
της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και
την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την
αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία
ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215).
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη
καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και IKE
ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στους
διαχειριστές.
Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στον
Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου.
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά
στους νόμιμους εκπροσώπους τους.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη
απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.
2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις :
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α) Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και
δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική
νομοθεσία ή/και όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει
αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
β) Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.
Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων,
κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό
για την καταβολή τους.
ή/και
γ) η Αναθέτουσα Αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε βάρος
του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της
προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά
όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που
χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει,
ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3)
διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του
Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη
εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄
κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.
2.2.3.3
Η Αναθέτουσα Αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε βάρος
του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της
προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά
όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που
χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει,
ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3)
διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του
Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη
εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄
κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.

2.2.3.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσφέρων
οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:
(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,
(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η
αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω
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φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα
για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας,
(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,
δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν
μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού φορέα
κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν.
4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια 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,
(ζ) εάν 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, έχει
αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται
κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2.2.9.2 της παρούσας,
(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας
αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα
στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται
να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,
(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά
του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης
σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.
2.2.3.5. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας
σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του,
είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις
2.2.3.6. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις
παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ) και 2.2.3.4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα
μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος
αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν
αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς
φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού
αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το
σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης
ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του
αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση.
2.2.3.7. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν.
4412/2016.
2.2.3.8. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74
του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία
σύναψης της σύμβασης.

Κριτήρια Επιλογής
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2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να
ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας,
δηλαδή σε εμπορία ή κατασκευή του προσφερόμενου είδους.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να
είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος
εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος
μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες
χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς
συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι
εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα
οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό
Επιμελητήριο.

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς δεν απαιτείται να έχουν εκτελέσει συγκεκριμένο κύκλο εργασιών.

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι
οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν Πιστοποιητικά Συμμόρφωσης


EN-ISO 1090-1:2009



EN-ISO 1090-2:2008



EN –ISO 15614-1:2004



ΕΛΟΤ ΕΝ 14509

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

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να συμμορφώνονται με:


EN ISO 9001:2008 Διασφάλιση Ποιότητας (για αυτοφερόμενες μεταλλικές κατασκευές,
ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, υδραυλικές εγκαταστάσεις)



ΕΛΟΤ EN ISO 14001:2004 Σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης (που αφορά την παραγωγή και
τοποθέτηση αυτοφερόμενων μεταλλικών οικίσκων, τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, και τις
υδραυλικές εγκατaστάσεις)



OHSAS 18001:2007/ΕΛΟΤ 18001:2008 Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία
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2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική
ικανότητα (της παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής
φύσης των δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους
τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των
οποίων στηρίζονται.
2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής
2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις
καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4,
2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό
συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο
Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα IIΙ το οποίο αποτελεί
ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986.
Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος 2
του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με
τις οδηγίες του Παραρτήματος 1. Το ΕΕΕΣ σε επεξεργάσιμη μορφή βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα
της ΕΑΑΔΗΣΥ (www.eaadhsy.gr).
Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), το οποίο
είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ως
προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3.1 της παρούσας για το σύνολο των
φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.
Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το
ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το
αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες
σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο
Σύμβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα
Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως
ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή
των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105
παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016.
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων
φορέων, σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται
υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι
αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά
περίπτωση (παράγραφοι 2.2.4- 2.2.8).
Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται,
εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι
αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4.
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Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν και
στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς
πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της
Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης,
ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε
εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ).
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που έχει
αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν.
Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει
αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή
της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο
προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος
αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή
στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα
αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο 2.2.3.1,
Προκειμένου για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση του ποινικού μητρώου του προσωρινού αναδόχου από την
υπηρεσία διενέργειας της διαγωνιστικής διαδικασίας, υποβάλλεται Υπεύθυνη Δήλωση (θεωρημένη για το
γνήσιο της υπογραφής)
β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή
του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας.
Ειδικότερα για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν
τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε
διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το
πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται από
το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό
εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως
κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη
θέσεως σε εκκαθάριση.
Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστημένους
στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το
έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους
2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να
αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη
βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.
Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται
ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν
καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση
β΄ της παραγράφου 2.2.3.4.
Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού
φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού.
γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση
Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι
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πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο
(2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. Εναλλακτικά ο οικονομικός
φορέας μπορεί να καταθέσει ένορκη βεβαίωση, για την απόδειξη ότι δεν εμπίπτει σε καμία από τις
περιπτώσεις που αναφέρονται στις κυρώσεις που έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ και
αφορούν σε: αα) τρείς (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος
Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την
Υπουργική Απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β266), όπως εκάστοτε ισχύει ως ‘υψηλής’ ή ‘πολύ υψηλής’
σοβαρότητας οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρείς (3) διενεργηθέντες ελέγχους ή ββ) δύο πράξεις
επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις
της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο
(2) διενεργηθέντες ελέγχους.
δ) για την παράγραφο 2.2.3.8. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει εκδοθεί
σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.
B.2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση
επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή
εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος
μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή
εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο
πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που
χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη
βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση
του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου
επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο
οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την
εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο. Τα εν λόγω πιστοποιητικά/βεβαιώσεις πρέπει να έχουν εκδοθεί το
πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού. Το πιστοποιητικό δεν γίνεται
δεκτό εάν έχει μεν εκδοθεί μέσα στο ανωτέρω διάστημα, η διάρκεια ισχύος όμως που τυχόν αναγράφεται σε
αυτό λήγει νωρίτερα από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
Β.3. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν


Πιστοποιητικό συμμόρφωσης EN – ISO 1090-1:2009 αναφορικά με τη σήμανση CE



Πιστοποιητικό συμμόρφωσης EN – ISO 1090-2:2008 για τα γαλβανισμένα μεταλλικά στοιχεία της
βάσης



Πιστοποιητικό συμμόρφωσης EN – ISO 15614-1:2004 για τις συγκολλητές κατασκευές



Πιστοποιητικό συμμόρφωσης ΕΛΟΤ ΕΝ 14509 για τα τοιχώματα των μονάδων

Β.4. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα
περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν:


EN ISO 9001:2008 Διασφάλιση Ποιότητας (για αυτοφερόμενες μεταλλικές κατασκευές,
ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, υδραυλικές εγκαταστάσεις)



ΕΛΟΤ EN ISO 14001:2004 Σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης (που αφορά την παραγωγή και
τοποθέτηση αυτοφερόμενων μεταλλικών οικίσκων, τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, και τις
υδραυλικές εγκαταστάσεις)



OHSAS 18001:2007/ΕΛΟΤ 18001:2008 Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία
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Β.5. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας
είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης
εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα,
σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα
πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα
πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού
(νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία
εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου
εκπροσώπου.
Β.6. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται από τις
εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που
συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό
εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό
πιστοποίησης.
Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω
οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.
Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον
αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την
υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.
Β.7. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά
περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.
Β.8. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων,
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους,
προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης
2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά:
βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει των κάτωθι κριτηρίων:


Διαρρύθμιση οικίσκων – λειτουργικότητα χώρων



Μορφολογική και λειτουργική εναρμόνιση στον περιβάλλοντα χώρο



Επιπλέον προσφερόμενα τεχνικά χαρακτηριστικά πέραν των ελαχίστων που προδιαγράφονται στο
παράρτημα Ι της παρούσας (π.χ. υλικό μόνωσης, θερμομόνωση, φωτιστική επιφάνεια κλπ.)



Προσφερόμενος χρόνος εγγύησης (στην βαθμολογία της εγγύησης θα συνεκτιμηθεί ανάλογα και ο
χρόνος απόκρισης του Αναδόχου σε περίπτωση αποκατάστασης επειγουσών ζημιών – βλαβών λόγω
ακραίων καιρικών φαινομένων ή άλλων αιτιών, ο οποίος δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 24 ώρες
από τη στιγμή ειδοποίησης του).



Προσφερόμενες επισκευές – συντήρηση μετά την εγκατάσταση των οικίσκων (after sale service)
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ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Κ1
Κ2
Κ3
K4
Κ5

Διαρρύθμιση οικίσκων – διάταξη
Αισθητική – εναρμόνιση στον περιβάλλοντα χώρο
Επιπλέον προσφερόμενα τεχνικά χαρακτηριστικά
Προσφερόμενος χρόνος εγγύησης
After sale service - ανταλλακτικά
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

100 - 120
100 - 120
100 - 120
100 - 120
100 - 120

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
10
20
30
20
20
100%

2.3.2 Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών
Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 βαθμούς στην περίπτωση που
ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών, αυξάνεται δε μέχρι τους 120 βαθμούς
όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου.
Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς.
Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόμενο του επιμέρους συντελεστή
βαρύτητας επί τη βαθμολογία του, η δε συνολική βαθμολογία της προσφοράς θα προκύπτει από το
άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων.
Η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω τύπο :
U = σ1χΚ1 + σ2χΚ2 +……+σνχΚν (τύπος 1)
όπου: «σν» είναι ο συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου ανάθεσης Κν και ισχύει
σ1+σ2+..σν=1 (100%)

(τύπος 2)

Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς (ήτοι που δεν καλύπτουν/παρουσιάζουν αποκλίσεις
από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας) επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς.
Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο της
προσφερθείσας τιμής προς την βαθμολογία της (ήτοι αυτή στην οποία το Λ είναι ο μικρότερος αριθμός),
σύμφωνα με τον τύπο που ακολουθεί.
Λ

=

Προσφερθείσα τιμή
Τελική βαθμολογία τεχνικής προσφοράς

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών
2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης για το
σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας ανά είδος /τμήμα.
Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά
είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως
εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της
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συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης,
καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών
2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα
διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν.4412/2016,
ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν
εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται
από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών
πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση
2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α.
56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα
(ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5
της ίδιας Υ.Α.
2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του
συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής
προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή
θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της.
2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:
(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» στον οποίο
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά σύμφωνα με τις
διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα.
(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η οικονομική
προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της
προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν.
4412/16 . Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης
τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου
ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.
Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες
ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την
αξιολόγησή της.
2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας τις
αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στην συνέχεια το σύστημα παράγει τα σχετικά
ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα ηλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα. Τα
στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου
ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη
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περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το
ηλεκτρονικό αρχείο pdf].
Εφόσον απαιτήσεις της διακήρυξης για την τεχνική προσφορά δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολο τους στις
ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει στην τεχνική του προσφορά
ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.
2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Συστήματος,
όπως περιγράφεται παρακάτω:
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία υποβάλλονται από
αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο,
φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση
εγκεκριμένων πιστοποιητικών, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής.
Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται στον
οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και δικαιολογητικών
προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε
σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε
πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η
εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και
δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille).
Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή,
τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να
αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο
κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία όλα ή
ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή
διεξαγωγή της διαδικασίας.

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»
2.4.3.1 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία
περιλαμβάνουν: α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 1 και 3
του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 και β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του
Ν.4412/2016 και τα άρθρα 2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης.
Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ το οποίο έχει αναρτηθεί, σε μορφή αρχείων
τύπου XML και PDF, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο
τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα ΙΙΙ).
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσκομίζεται σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίμων
ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για τις εγγυήσεις
ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), οι οποίες φέρουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάθε
οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.
Επίσης ο φάκελος θα περιλαμβάνει:
[22]
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Υπεύθυνη δήλωση πλήρους αποδοχής των όρων της παρούσας διακήρυξης και της υπ’ αρ. 85/2018
μελέτης



Υπεύθυνη δήλωση αποδοχής του χρόνου ισχύος της προσφοράς



Υπεύθυνη δήλωση ότι η εγκατάσταση των οικίσκων θα γίνει από εξουσιοδοτημένο συνεργείο που
διαθέτει την απαιτούμενη εμπειρία και τον κατάλληλο εξοπλισμό



Υπεύθυνη δήλωση ότι οι εργασίες ηλεκτρικής καλωδίωσης και συνδεσμολογίας θα γίνουν σύμφωνα
με τους ισχύοντες κανονισμούς από αδειούχο εγκαταστάτη ηλεκτρολόγο και ότι κάθε οικίσκος θα
συνοδεύεται από επίσημο πιστοποιητικό ελέγχου εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων



Υπεύθυνη δήλωση ότι η εγκατάσταση – συνδεσμολογία των κλιματιστικών μηχανημάτων θα γίνει
από διπλωματούχο τεχνικό (αδειούχο ψυκτικό), σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.



Υπεύθυνη δήλωση ότι σε περίπτωση αποκατάστασης επειγουσών ζημιών – βλαβών λόγω ακραίων
καιρικών φαινομένων ή άλλων αιτιών (εντός του προσφερόμενου χρόνου εγγύησης), ο Ανάδοχος θα
πρέπει να προβεί στην αποκατάσταση τους εντός 24 ωρών από τη στιγμή ειδοποίησης του



Τα πιστοποιητικά που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.6 και 2.2.7



Τις Υπεύθυνες Δηλώσεις των παραγράφων 4.10 ,4.11 και 4.12 του Παραρτήματος Ι
(ΜΕΛΕΤΗ,ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ,ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ)

2.4.3.2 H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν
τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές” του Παραρτήματος Ι
της Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται.
Συγκεκριμένα:
 Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η
καταλληλότητα των προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς
αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα.
 Επίσης η προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει το Φύλλο Συμμόρφωσης. Ως προς το Φύλλο
Συμμόρφωσης ο οικονομικός φορέας θα το συμπληρώσει, επί ποινή απορρίψεως, σύμφωνα με το
υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙV, θα το υπογράψει ψηφιακά και θα το υποβάλλει στο σύστημα.
Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή
υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν.

2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής
οικονομικών προσφορών
Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης
οικονομικότερης προσφοράς βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 2.3 της παρούσας Διακήρυξης (και στον Ενδεικτικό προϋπολογισμό στο Παράρτημα Ι της διακήρυξης).
Α. Τιμές
Η τιμή του προς προμήθεια υλικού δίνεται σε ευρώ ανά μονάδα.
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με
τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.
[23]
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Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό ΦΠΑ επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής, θα υπολογίζεται αυτόματα
από το σύστημα.
Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται.
Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται
σχέση ΕΥΡΩ με ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της
παραγράφου 4 του άρθρου 102 του ν.4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης
που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή στο Παράρτημα Ι της παρούσας διακήρυξης.
2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα έξι (6) μηνών
από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα
αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο
όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια.
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά
περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι
οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την
προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου
ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με
όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών
H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών,
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:
α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και
συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος
υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς),
2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών
προσφορών), 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2
(Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,
β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση ή
διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την
αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης διακήρυξης,
γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης
προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1.
της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016,
δη οποία είναι εναλλακτική προσφορά,
ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο
περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της παρούσας ( περ. γ΄ της παρ. 4
του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς
και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων.
ζ) η οποία είναι υπό αίρεση,
η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,
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θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσης
διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης.

[25]
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3.

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών
3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών
Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των προσφορών αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας
Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των
φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια:



Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά»
την Πέμπτη 23/08/2018 και ώρα 10:00 .
Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία και
ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 3.1.2 της
παρούσας, κάθε προσφέρων αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά
τους, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς, που έχουν χαρακτηρισθεί ως
εμπιστευτικές.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα
έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή
οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.
3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών
Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην
αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα
λοιπά των κειμένων διατάξεων.
Ειδικότερα :
α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα
αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα
μέλη του οργάνου.
β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση και βαθμολόγηση μόνο των
τεχνικών προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η
αξιολόγηση και βαθμολόγηση γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και συντάσσεται πρακτικό για
την απόρριψη όσων τεχνικών προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών
προδιαγραφών και την αποδοχή και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών, με βάση τα κριτήρια
αξιολόγησης του άρθρου 2.3.1 και 2.3.2 της παρούσας.
Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί να συντάσσεται
ενιαίο πρακτικό, το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της λειτουργικότητας της
«Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή προς έγκριση.
Τα αποτελέσματα των εν λόγω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής» & «Τεχνική Προσφορά»
επικυρώνονται με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται
με επιμέλεια αυτής, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, στους
προσφέροντες. Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο άρθρο 3.4 της παρούσας.
γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών εκείνων
των προσφερόντων που δεν έχουν απορριφθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω.
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δ) Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών που αποσφραγίστηκαν
και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη
των προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου.
Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η αναθέτουσα
αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην
προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την
κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν.
4412/2016.
Στην περίπτωση ισοδύναμων προφορών, δηλαδή προσφορών με την ίδια συνολική τελική βαθμολογία
μεταξύ δύο ή περισσοτέρων προσφερόντων η ανάθεση γίνεται: στην προσφορά με τη χαμηλότερη τιμή.
Αν οι ισοδύναμες προσφορές έχουν την ίδια τιμή η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση
μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισοδύναμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της
Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων.
Τα αποτελέσματα του εν λόγω σταδίου («Οικονομική Προσφορά») επικυρώνονται με απόφαση του
αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής, μέσω της
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, στους προσφέροντες. Κατά της εν λόγω
απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 της παρούσας.

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά
προσωρινού αναδόχου
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική πρόσκληση
μέσω του συστήματος στον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση (‘’προσωρινό
ανάδοχο’’), και τον καλεί να υποβάλλει εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της
σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που
εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.4250/2014 (Α΄74) όλων των δικαιολογητικών που
περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2 της παρούσας διακήρυξης , ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη
συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των
κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4-2.2.7 αυτής.
Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά
μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3)
εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν
ηλεκτρονική υπογραφή.
Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους και
αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση.
Τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης (δικαιολογητικά κατακύρωσης ) θα πρέπει να φέρουν ημερομηνία
έκδοσης προγενέστερη ή έως και της ημερομηνίας διενέργειας της διαγωνιστικής διαδικασίας και σε
περίπτωση λήξης της ισχύος τους, θα πρέπει να προσκομίζονται και επικαιροποιημένα δικαιολογητικά .(Για
το απόσπασμα ποινικού μητρώου προβλέπεται χρόνος ισχύος τριών μηνών. Αν στις ειδικές διατάξεις που
διέπουν την έκδοση τους δεν προβλέπεται χρόνος ισχύος των δικαιολογητικών, θεωρούνται έγκυρα εφόσον
φέρουν ημερομηνία έκδοσης εντός των έξι μηνών που προηγούνται της ημερομηνίας του άρθρου 7. Οι
ένορκες βεβαιώσεις που τυχόν προσκομίζονται για αναπλήρωση δικαιολογητικών πρέπει επίσης να φέρουν
ημερομηνία εντός έξι μηνών που προηγούνται της ημερομηνίας του άρθρου 7).
Αν μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι δεν
έχουν προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον
προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση
σχετικής έγγραφης, μέσω του Συστήματος, ειδοποίησής του. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί αιτιολογημένα να
παρατείνει την ως άνω προθεσμία κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.
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Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που
κατατέθηκαν.
Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση
συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν:
i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης, είναι ψευδή ή ανακριβή, ή
ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των
παραπάνω δικαιολογητικών ή
iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι και
οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 έως 2.2.8 (κριτήρια
ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,
Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις
προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης
ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της
έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου (οψιγενείς
μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του.
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή
περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής
σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού την
Επιτροπή του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας
αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας
είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου.
Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης.

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει αποδεκτή
προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά
μέσω του συστήματος.
Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης σύμφωνα με την
επόμενη παράγραφο 3.4.
Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται
εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι:
α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στην παράγραφο 3.4. της παρούσας
βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις
αναστολών επί αυτών,
β) ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 36 του
ν. 4129/2013,
γ) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός υποβάλει
επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.9.2. και μόνον στην περίπτωση του
προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής και ενδίκων μέσων κατά της απόφασης
κατακύρωσης, έπειτα από σχετική πρόσκληση .
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Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του
προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής
πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα
προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή
συμμετοχής του και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την
αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή
είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά
παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει
προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής,
προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Σε
περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής
προσφυγής είναι:
(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό
φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή
(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν
άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως
(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15)
ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.
Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ
στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική
Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document
Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική
υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα
υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016. Το παράβολο επιστρέφεται
στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του ή σε περίπτωση που, πριν
την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη
πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.
Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της
σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 364 του ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, η
άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν
ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016.
Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ:
• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α του
πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016.
• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β του
πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016.
Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών
ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης, των
ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με απόφασή
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της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα εξέτασης της
προσφυγής.
Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής από την
ΑΕΠΠ.
Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων
βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατά των
εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών.
Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την
έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση της αιτήσεως αναστολής
κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016.
Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο
αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά.

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας
Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία
ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της
αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε
στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, 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.
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4.

ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

4.1 Εγγυήσεις (καλής εκτέλεσης, καλής λειτουργίας)
Εγγύηση καλής εκτέλεσης και εγγύηση καλής λειτουργίας
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72
παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός
ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα
αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της
σχετικής σύμβασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των
όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου,
συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής.
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της
συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική
εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή
ειδικότερα ορίζει.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την ολοκλήρωση της προμήθειας ή
αποδεσμεύεται τμηματικά, κατά το ποσό που αναλογεί στην αξία του μέρους του τμήματος των υλικών
που παραλήφθηκε οριστικά μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της
σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή
υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των
παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.
Για την καλή λειτουργία ή διατήρηση της προμήθειας ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει
εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας χρονικής διάρκειας 5 ετών (όσο η χρονική διάρκεια της εγγύησης
που καλύπτει τα προμηθευόμενα είδη). Η αξία της εγγυητικής επιστολής καλής λειτουργίας ορίζεται σε
ποσοστό 2% της προϋπολογιζόμενης αξίας (χωρίς τον αναλογούντα ΦΠΑ) και συγκεκριμένα σε ποσό:
5.450,00€

4.2 Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας
διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης
4.3.1 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό
δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού
δικαίου.
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές
και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.
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4.4 Υπεργολαβία
4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της
εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του
άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.
4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα
αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι
συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Επιπλέον,
υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη
διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον
οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά
συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με
υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής
στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της
σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή
κατά την ως άνω διαδικασία.
4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, όπως
αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2 της
παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό
μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της
συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του
άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της
σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.
Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να
απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του ν.
4412/2016.

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και
κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης
4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη
σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν.
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία
σύναψης της σύμβασης,
γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που
υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.
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ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

5.

5.1 Τρόπος πληρωμής
5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο:


Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και
κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον
έλεγχο και την πληρωμή.
5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:
α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει)
β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής,
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την
αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και
Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016
γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο
350 παρ. 3 του ν. 4412/2016) .
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου
εισοδήματος αξίας 4% επί του καθαρού ποσού.

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις
5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που
απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου
οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή
συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα
προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 6.1 της παρούσας
Δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν:
α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση.
β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας
Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί
τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις:
α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης.
Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν.4412/2016 αποκλεισμός του
αναδόχου από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων
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5.2.2. Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι
λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται
πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.
Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών,
χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που
παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας
αυτών.
Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή
αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του
αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα
στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος
φόρτωσης - παράδοσης.
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα μέλη
της ένωσης.

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων
Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των
άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών), 6.4.
(Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από
την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο
αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στην περίπτωση β’ της παραγράφου
11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016 οργάνου.
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.
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6.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

6.1 Χρόνος παράδοσης υλικών
6.1.1. Ο χρόνος παράδοσης που θα βεβαιώνεται με Υπεύθυνη Δήλωση (η οποία θα κατατεθεί με τα λοιπά
στοιχεία στον υποφάκελο δικαιολογητικών συμμετοχής - τεχνικής προσφοράς) όπως ορίζεται στη
διακήρυξη είναι:


δύο (2) μήνες για τις σχολικές αίθουσες, τις αίθουσες εκμάθησης μουσικών οργάνων και τις
μεγάλες αίθουσες εκμάθησης μουσικών οργάνων
 τέσσερις (4) μήνες για τους λοιπούς οικίσκους της προμήθειας
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού
συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση
που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι
ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη
παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016.
6.1.2. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν
λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται
έκπτωτος.
6.1.3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια και την επιτροπή
παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες
ημέρες νωρίτερα.
Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει
στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η
ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας
προσκομίστηκε.

6.2 Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών
6.2.1. H προσωρινή παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή. Αυτή θα γίνει
μετά την παράδοση (μετά της εγκατάστασης) των προκατασκευασμένων μονάδων οικίσκων και θα αφορά
την τεχνική, ποσοτική και ποιοτική παραλαβή. Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις
συμβατικές προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει ή την απόρριψη των
παραλαμβανομένων ειδών ή την αποκατάσταση των κατασκευαστικών ή λειτουργικών ανωμαλιών τους. Το
κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο.
6.2.2. Η παραλαβή των οικίσκων και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται
εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία παράδοσης.
Αν η παραλαβή των οικίσκων και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την
επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε
αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση
του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία που παραλαμβάνει
τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα
εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η
πληρωμή του αναδόχου.
Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου,
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με
απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και
τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση
χρόνο.
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Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την
ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι
εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση όλων των
προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.

6.3 Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση
6.3.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με
απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να
εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή
προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.

Σε περίπτωση που μέρος, υποσύνολο ή σύνολο των προμηθευόμενων προκατασκευασμένων οικίσκων
παρουσιάσει βλάβη, αυτή επισκευάζεται από τον προμηθευτή χωρίς καμία επιβάρυνση για το Δήμο
Αλεξανδρούπολης. Για το εύλογο του χρόνο αποκατάστασης ζημιών ορίζονται και γίνονται αποδεκτές 5-10
ημερολογιακές ημέρες, από την έγγραφη ειδοποίηση περί βλάβης.

6.3.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την
αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος
θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και
εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.

6.3.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3
του άρθρου 213 του ν. 4412/2016.

6.4 Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας
Ο χρόνος εγγύησης για την καλή λειτουργία ή διατήρηση της προμήθειας ορίζεται σε πέντε (5) έτη
έναντι φθοράς στο χρόνο, από την ημερομηνία παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή. Η εγγύηση θα
καλύπτει την στατικότητα του οικίσκου, την προστασία έναντι οξείδωσης της μεταλλικής κατασκευής, τα
τοιχώματα και τη στέγη έναντι στεγανότητας, τα κουφώματα και τα κιγκλιδώματα όσον αφορά την εξωτερική
αλλοίωση τους λόγω φυσικών συνθηκών, την ορθή λειτουργία και στεγανότητα του υδραυλικού και
αποχετευτικού δικτύου καθώς και τις διαμορφωμένες βάσεις έδρασης.
Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία του
αντικειμένου της προμήθειας Επίσης, οφείλει κατά το χρόνο της εγγυημένης λειτουργίας να προβαίνει στην
προβλεπόμενη συντήρηση και να αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη με τρόπο και σε χρόνο που
περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές και στα λοιπά τεύχη της σύμβασης. Η υποχρέωση αυτή
αναλαμβάνεται με Υπεύθυνη Δήλωση του προσφέροντος ότι δέχεται την ως άνω δέσμευση, η οποία
κατατίθεται στο σημείο αυτό με τα λοιπά στοιχεία στον φάκελο υποφάκελο δικαιολογητικών συμμετοχής τεχνικής προσφοράς.
Για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου η επιτροπή
παρακολούθησης και παραλαβής, προβαίνει στον απαιτούμενο έλεγχο της συμμόρφωσης του αναδόχου στα
προβλεπόμενα στην σύμβαση για την εγγυημένη λειτουργία καθ’ όλον τον χρόνο ισχύος της τηρώντας
σχετικά πρακτικά. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις,
επιτροπή εισηγείται στο αποφαινόμενο όργανο της σύμβασης την έκπτωση του αναδόχου.
Μέσα σε ένα (1) μήνα από την λήξη του προβλεπόμενου χρόνου της εγγυημένης λειτουργίας η επιτροπή
παρακολούθησης και παραλαβής συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής της εγγυημένης λειτουργίας,
[36]
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στο οποίο αποφαίνεται για την συμμόρφωση του αναδόχου στις απαιτήσεις της σύμβασης. Σε περίπτωση μη
συμμόρφωσης, ολικής ή μερικής, του αναδόχου, το συλλογικό όργανο μπορεί να προτείνει την ολική ή
μερική κατάπτωση της εγγυήσεως καλής λειτουργίας που προβλέπεται στο άρθρο 4.1.2 της παρούσας. Το
πρωτόκολλο εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ

[37]
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της
Σύμβασης (προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΜΕΛΕΤΗ :

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΟΙΚΙΣΚΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
& ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ

Αριθμός Μελέτης : 85/ 2018

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΜΕΛΕΤΗ
« ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΟΙΚΙΣΚΩΝ»

Προϋπολογισμού € 337.900,00

( συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% )

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
3. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Αλεξανδρούπολη, Ιούνιος 2018
[38]
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΜΕΛΕΤΗ :

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΟΙΚΙΣΚΩΝ

ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
& ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

Αριθμός Μελέτης : 85/ 2018

1. Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά στην προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία των
μονάδων ελαφριάς προκατασκευής που θα χρησιμοποιηθούν ως:
 Μία (1) Αίθουσα διδασκαλίας στο 5ο Γυμνάσιο
 Μία (1) Αίθουσα διδασκαλίας στο Μουσικό Λύκειο
 Τρείς (3) αίθουσες εκμάθησης μουσικών οργάνων και δύο (2) μεγάλες αίθουσες εκμάθησης
μουσικών οργάνων στο Μουσικό Λύκειο
 Δύο (2) Αποδυτήρια ομάδων και ένα (1) αποδυτήριο διαιτητών στο γήπεδο της Μάκρης
 Δύο (2) αποδυτήρια ομάδων, ένα (1) αποδυτήριο διαιτητών και ένα (1) WC AMEA στο Θόλο Στέγασης
Αθλητικών Εγκαταστάσεων
 Ένας (1) πολιτιστικός χώρος στον οικισμό της Κίρκης
 Ένα (1) WC-WC AMEA στις Κατασκηνώσεις της Μάκρης
Η εγκατάσταση των οικίσκων θα γίνει στον υπαίθριο χώρο του 5ου Γυμνασίου, του Μουσικού Λυκείου, του
γηπέδου της Μάκρης, του γηπέδου στο Θόλο Στέγασης Αθλητικών Εγκαστάσεων, του οικισμού της Κίρκης και
των Κατασκηνώσεων της Μάκρης αντίστοιχα, πάνω σε κατάλληλα διαμορφωμένες βάσεις έδρασης οι οποίες
θα κατασκευαστούν σύμφωνα με τη στατική μελέτη που θα συνταχθεί με έξοδα και ευθύνη του
προμηθευτή, με τρόπο που θα υποδείξει η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αλεξανδρούπολης.
Ο προϋπολογισμός της προμήθειας είναι € 337.900,00 (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%) και θα
καταλογιστεί στους:


Κ.Α. 15.7135.010



Κ.Α. 15.7135.031

πίστωσης προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2018 του Δήμου Αλεξανδρούπολης.

[39]
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Ισχύουσες διατάξεις:
Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις:
α) του Ν.4412/2016 (Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)
β) Του εν ισχύ Δ.Κ.Κ. (ΦΕΚ τ.Α΄ 114/2006) Ν.3463/06
γ) Τον Ν.3852/2010 ‘’ Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –
Πρόγραμμα Καλλικράτης ‘’, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
δ) Το άρθρο 157 του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/8-8-14 τεύχος Α’).

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΚΑΛΟΠΑΝΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε.

[40]
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 85/2018

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
2. &ΤΥπηρεσίας
Ε Χ Ν Ι ΚΔόμησης
ΕΣ Π

ΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΟΙΚΙΣΚΩΝ»

1.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΓΕΝΙΚΑ

1.1

Οι παρούσες Τεχνικές Προδιαγραφές αναφέρονται στην προμήθεια, μεταφορά και
τοποθέτηση των μονάδων ελαφριάς προκατασκευής που θα χρησιμοποιηθούν:
ως αίθουσα διδασκαλίας στο 5ο Γυμνάσιο
ως αίθουσα διδασκαλίας, αίθουσες εκμάθησης μουσικών οργάνων και μεγάλες αίθουσες
εκμάθησης μουσικών οργάνων στο Μουσικό Λύκειο
ως αποδυτήρια ομάδων και διαιτητών στο γήπεδο της Μάκρης
ως αποδυτήρια ομάδων και διαιτητών στο ‘‘Θόλο Στέγασης Αθλητικών εγκαταστάσεων’’
ως πολιτιστικός χώρος στον οικισμό της Κίρκης
ως WC ΑΜΕΑ στο ‘‘Θόλο Στέγασης Αθλητικών εγκαταστάσεων’’
ως WC – WC ΑΜΕΑ στην κατασκήνωση της Μάκρης









Οι Τεχνικοί όροι των Προδιαγραφών αυτών αποτελούν τις απαιτήσεις (τεχνικές – λειτουργικές –
αισθητικές) για την κατασκευή των μονάδων.
Οι μονάδες αυτές θα χρησιμοποιηθούν για να καλύψουν τις ανάγκες στέγασης και λειτουργίας των
ανωτέρω σχολείων – γηπέδων – οικισμών – κατασκηνώσεων.

Διευκρινίζεται ότι για τη σύνταξη της παρούσας για τις προδιαγραφές των αιθουσών διδασκαλίας
χρησιμοποιήθηκε ως αρχείο αναφοράς η αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Οργανισμού
Σχολικών Κτιρίων Τεχνική Προδιαγραφή για αίθουσες ελαφράς λυόμενης προκατασκευής
(www.osk.gr/UserFiles/File/oikismos_flat _pack_specs.pdf) και η οποία επιδέχθηκε τις
αναγκαίες τροποποιήσεις προκειμένου να ανταποκρίνεται στα δεδομένα της περιοχής
εγκατάστασης.
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1.2.

Oι συμμετέχοντες με την υποβολή της Προσφοράς τους θα καταθέσουν πλήρεις και αναλυτικές
μελέτες

των

μονάδων

(ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

ΜΕΛΕΤΗ,

ΣΤΑΤΙΚΗ

ΜΕΛΕΤΗ,

ΜΕΛΕΤΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ, ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,
ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟΥ, ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΚΕΝΑΚ) 2017 κ.λπ.).
Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου διατηρεί το δικαίωμα βελτιώσεων, με παράλληλη υποχρέωση
αποδοχής τους από τους συμμετέχοντες. Ο ανακηρυχθείς ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση
να παράσχει στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου πλήρεις φακέλους των μελετών αυτών,
υπογεγραμμένων από τους κατά Νόμο μελετητές Μηχανικούς για την έκδοση Οικοδομικής Άδειας
από το Δήμο.
Οι συμμετέχοντες οφείλουν εφ’ όσον τους ζητηθεί, να παρέχουν στοιχεία στην Επιτροπή
Διαγωνισμού για παρόμοια έργα που έχουν κατασκευάσει.
1.3

Θα προταθούν οκτώ (8) τύποι μονάδων:
Τύπος Α: Μονάδα αίθουσας διδασκαλίας
Τύπος Β1: Μονάδα εκμάθησης μουσικών οργάνων
Τύπος Β2: Μονάδα εκμάθησης μουσικών οργάνων μεγάλη
Τύπος Γ: Αποδυτήρια ομάδας
Τύπος Δ: Αποδυτήρια διαιτητών
Τύπος Ε: Πολιτιστικός χώρος
Τύπος ΣΤ: WC για ΑΜΕΑ
Τύπος Ζ: WC – WC ΑΜΕΑ

Οι μονάδες θα είναι μερικώς συναρμολογούμενες στον τόπο του έργου.
Οι τύποι Α, Β2, Γ, Ε θα αποτελούνται από δύο (2) επιμέρους τμήματα ενώ οι τύποι Β1, Δ και ΣΤ, Ζ
από ένα (1) τμήμα.
[42]
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1.4.

Οι προκατασκευασμένες μονάδες θα προκύπτουν, ανάλογα με τη λειτουργία τους, από ακέραια
πολλαπλάσια λειτουργικού κατασκευαστικού κανάβου, ώστε να είναι δυνατή η τοποθέτησή τους
μεμονωμένα ή εν σειρά σε συνδυασμό, ανάλογα με την ιδιομορφία του οικοπέδου ή την
επιδιωκόμενη αρχιτεκτονική διάταξη, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες στέγασης στους
ανωτέρω χώρους. Οι μονάδες θα παρουσιάζουν άρτια και ολοκληρωμένη αισθητική εικόνα
εξωτερικών και εσωτερικών όψεων. Όπου απαιτείται, οι αρμοί θα καλύπτονται με αρμοκάλυπτρα
κατάλληλης διατομής.

1.5

Η θέση της εγκατάστασής των λυόμενων μονάδων μέσα στο χώρο των σχολείων – γηπέδων-οικισμού –
κατασκήνωσης θα ορίζεται από τον Δήμο Αλεξανδρούπολης. Οι οικίσκοι θα τοποθετηθούν πάνω σε
προκατασκευασμένες βάσεις έδρασης από μπετόν, η κατασκευή και η πλήρη διαμόρφωση των
οποίων αποτελούν ευθύνη του αναδόχου.

1.6

Τα χαρακτηριστικά των διαφόρων υλικών - συσκευών που τελικά θα χρησιμοποιηθούν πρέπει να
διαθέτουν πιστοποιητικά σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και θα πρέπει να είναι παρόμοιων
προδιαγραφών με αυτών που αναφέρονται ενδεικτικά.
Οι παρακάτω τύποι δεν αναφέρονται για να δεσμεύσουν την προέλευση των υλικών, συσκευών και
μηχανημάτων, αλλά για να καθορίσουν το επιθυμητό επίπεδο ποιότητας, αποδόσεων και τεχνικών
χαρακτηριστικών.

1.7

Η εταιρεία κατασκευής θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να διαθέτει πιστοποίηση και σήμανση
συμμόρφωσης CE (ΕΛΟΤ ΕΝ 1090 για κατασκευές από χάλυβα και αλουμίνιο).

2.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

2.1.1 ΤΥΠΟΣ Α: ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Η επιφάνεια της αίθουσας διδασκαλίας θα είναι 37,20m2 (ενδεικτικές εξωτερικές διαστάσεις
6x6,20m) με μορφή κατόψεως ορθογωνική. Θα έχει δίρριχτη στέγη με κάλυψη τύπου κεραμίδι και με
χαρακτηριστικά:
α. ελάχιστο εξωτερικό ύψος 3,65m
β. ελάχιστο εσωτερικό ύψος 2,95m
Η φωτιστική επιφάνεια του οικίσκου θα είναι αμφίπλευρη και θα περιλαμβάνει δύο 2-φυλλα
επάλληλα συρόμενα παράθυρα διαστάσεων 2,80x1,30m και 0,80x1,30m στην εμπρόσθια όψη του
κτιρίου, καθώς και δύο φεγγίτες διαστάσεων 1,80x0,60m στην οπίσθια όψη. Εναλλακτικά τα δύο 2φυλλα παράθυρα στην εμπρόσθια όψη μπορεί να είναι συμμετρικά, δηλαδή διαστάσεων
1,80x1,30m.
Ειδικά η μονάδα του οικίσκου που θα εγκατασταθεί στο Μουσικό Λύκειο θα φέρει παραδοσιακή –
νεοκλασική όψη προκειμένου να προσαρμόζεται στον περιβάλλοντα χώρο του παλιού διατηρητέου
σχολείου. Η τελική μορφή της θα προκύψει κατόπιν της πρότασης του Αναδόχου.
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΥΠΟΥ Α: Ο οικίσκος θα παραδοθεί πλήρως εξοπλισμένος (ηλεκτρολογικός
πίνακας, καλωδιώσεις, φωτισμός, αλεξικέραυνο). Θα περιλαμβάνει:
[43]
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Τουλάχιστον δώδεκα (12) επίτοιχες κρεμάστρες στον τοίχο έναντι του πίνακα διδασκαλίας (ή
σύμφωνα με την πρόταση του Αναδόχου)



Φωτισμό με φωτιστικά σώματα led (βλ. Η/Μ προδιαγραφές)



Πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως των 6kg Pa6 (βλ. Η/Μ προδιαγραφές)



Κλιματιστική μονάδα (βλ. Η/Μ προδιαγραφές)



Πίνακα διδασκαλίας



Φωτιστικό σώμα ασφαλείας

2.1.2 ΤΥΠΟΣ Β1: ΜΟΝΑΔΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Η επιφάνεια της αίθουσας εκμάθησης μουσικών οργάνων θα είναι περίπου 8,40 m2 (ενδεικτικές
εξωτερικές διαστάσεις 3x2,80m) με μορφή κατόψεως ορθογωνική. Θα έχει δίρριχτη στέγη με
κάλυψη τύπου κεραμίδι και με χαρακτηριστικά:
α. ελάχιστο εξωτερικό ύψος 3,20m±5cm
β. ελάχιστο εσωτερικό ύψος 2,65m±5cm
Η φωτιστική επιφάνεια του οικίσκου θα είναι αμφίπλευρη και θα περιλαμβάνει ένα 2-φυλλο
επάλληλα συρόμενο παράθυρο διαστάσεων 1,0x1,30m στην εμπρόσθια όψη του κτιρίου καθώς και
ένα φεγγίτη ανοιγόμενο διαστάσεων 1,00x0,60m στην οπίσθια όψη.
Η μονάδα του οικίσκου θα φέρει παραδοσιακή – νεοκλασική όψη προκειμένου να προσαρμόζεται
στον περιβάλλοντα χώρο του παλιού διατηρητέου σχολείου. Η τελική μορφή του θα προκύψει
ύστερα από την πρόταση του Αναδόχου.
Λόγω της χρήσης του ο οικίσκος θα πληροί προδιαγραφές πλήρους ηχομόνωσης σύμφωνα με τις
απαιτήσεις του κτιριοδομικού κανονισμού.
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΥΠΟΥ Β1: Ο οικίσκος θα παραδοθεί πλήρως εξοπλισμένος
(ηλεκτρολογικός πίνακας, καλωδιώσεις, φωτισμός, αλεξικέραυνο). Θα περιλαμβάνει:


Τουλάχιστον τρείς (3) επίτοιχες κρεμάστρες πλησίον της εισόδου



Φωτισμό με φωτιστικά σώματα led (βλ. Η/Μ προδιαγραφές)



Πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως των 6kg Pa6 (βλ. Η/Μ προδιαγραφές)



Κλιματιστική μονάδα (βλ. Η/Μ προδιαγραφές)



Πίνακα διδασκαλίας



Φωτιστικό σώμα ασφαλείας

2.1.3 ΤΥΠΟΣ Β2: ΜΟΝΑΔΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕΓΑΛΗ
Η επιφάνεια της μεγάλης αίθουσας εκμάθησης μουσικών οργάνων θα είναι 14m2 (ενδεικτικές
εξωτερικές διαστάσεις 3,50x4,0m) με μορφή κατόψεως ορθογωνική. Θα έχει δίρριχτη στέγη με
κάλυψη τύπου κεραμίδι και με χαρακτηριστικά:
α. ελάχιστο εξωτερικό ύψος 3,65m
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β. ελάχιστο εσωτερικό ύψος 2,95m±5cm
Η φωτιστική επιφάνεια του οικίσκου θα είναι αμφίπλευρη και θα περιλαμβάνει δύο 2-φυλλα
επάλληλα συρόμενα παράθυρα διαστάσεων 1,00x1,30m στην εμπρόσθια όψη του κτιρίου καθώς
και ένα φεγγίτη ανοιγόμενο διαστάσεων 1,00x0,60m στην οπίσθια όψη.
Η μονάδα του οικίσκου θα φέρει παραδοσιακή – νεοκλασική όψη προκειμένου να προσαρμόζεται
στον περιβάλλοντα χώρο του παλιού διατηρητέου σχολείου. Η τελική μορφή της θα προκύψει
κατόπιν της πρότασης του Αναδόχου.
Λόγω της χρήσης του ο οικίσκος θα πληροί προδιαγραφές πλήρους ηχομόνωσης σύμφωνα με τις
απαιτήσεις του κτιροδομικού κανονισμού.
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΥΠΟΥ Β2: Ο οικίσκος θα παραδοθεί πλήρως εξοπλισμένος
(ηλεκτρολογικός πίνακας, καλωδιώσεις, φωτισμός, αλεξικέραυνο). Θα περιλαμβάνει:


Τουλάχιστον πέντε (5) επίτοιχες κρεμάστρες πλησίον της εισόδου



Φωτισμό με φωτιστικά σώματα led (βλ. Η/Μ προδιαγραφές)



Πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως των 6kg Pa6 (βλ. Η/Μ προδιαγραφές)



Κλιματιστική μονάδα (βλ. Η/Μ προδιαγραφές)



Πίνακα διδασκαλίας



Φωτιστικό σώμα ασφαλείας

2.1.4 ΤΥΠΟΣ Γ: ΟΙΚΙΣΚΟΣ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
Ο οικίσκος περιλαμβάνει χώρο στέγασης συνολικής επιφάνειας 24m2 (ενδεικτικές εξωτερικές
διαστάσεις 4,0x6,0m) με μορφή κατόψεως ορθογωνική.
Θα έχει δίρριχτη οροφή με ελάχιστο εξωτερικό ύψος 3,65m/±5cm.
Ο οικίσκος θα αποτελείται από τρείς επιμέρους χώρους· το χώρο ένδυσης, το WC και το χώρο των
καταιονιστήρων. Θα είναι εφοδιασμένος με δύο μονόφυλλες εσωτερικές πόρτες οι οποίες θα
απομονώνουν τους χώρους υγιεινής από τον υπόλοιπο χώρο. Συγκεκριμένα, θα τοποθετηθεί μια
ανοιγόμενη πόρτα διαστάσεων 0,75x2,10m (περίπου) στην είσοδο του αποχωρητηρίου και μια
ανοιγόμενη πόρτα διαστάσεων 0,75x2,10m (περίπου) στην είσοδο του χώρου των καταιονιστήρων.
Η φωτιστική επιφάνεια του οικίσκου θα περιλαμβάνει δύο παράθυρα 2-φυλλα επάλληλα συρόμενα
διαστάσεων 2,0x0,45m στο χώρο ένδυσης και στο χώρο των καταιονιστήρων αντίστοιχα, καθώς και
έναν ανοιγόμενο φεγγίτη διαστάσεων 0,60x0,60m o οποίος θα τοποθετηθεί στο χώρο του WC.
Στους υγρούς εσωτερικούς χώρους θα πρέπει να υπάρχουν ανθυγρά τελειώματα (οριζόντια και
κατακόρυφα) σε όλες τις επιφάνειες ώστε να εξασφαλίζεται η πλήρης προστασία από την εσωτερική
υγρασία.
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΥΠΟΥ Γ: Ο οικίσκος θα παραδοθεί πλήρως εξοπλισμένος (ηλεκτρολογικός
πίνακας, καλωδιώσεις, φωτισμός, αλεξικέραυνο). Θα περιλαμβάνει:


Τουλάχιστον δώδεκα (12) επίτοιχες κρεμάστρες πλησίον της εισόδου



Φωτισμό με κατάλληλα φωτιστικά σώματα (βλ. Η/Μ προδιαγραφές)



Πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως των 6kg Pa6 (βλ. Η/Μ προδιαγραφές)



Κλιματιστική μονάδα (βλ. Η/Μ προδιαγραφές)



Φωτιστικό σώμα ασφαλείας
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Εξοπλισμό χώρων WC – καταιονιστήρων (βλ. Η/Μ προδιαγραφές)

2.1.5 ΤΥΠΟΣ Δ: ΟΙΚΙΣΚΟΣ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ
Ο οικίσκος περιλαμβάνει χώρο στέγασης συνολικής επιφάνειας 18m2 (εξωτερικές διαστάσεις
3,0x6,0m) με μορφή κατόψεως ορθογωνική. Θα αποτελείται από τρείς επιμέρους χώρους· το χώρο
ένδυσης, το WC και το χώρο των καταιονιστήρων.
Θα έχει δίρριχτη οροφή με ελάχιστο εξωτερικό ύψος 3,65m/±5cm
Η φωτιστική επιφάνεια του οικίσκου θα περιλαμβάνει ένα παράθυρο ανοιγόμενο ή φεγγίτη
διαστάσεων 1,0x0,45m το οποίο θα τοποθετηθεί στην εμπρόσθια όψη του κτιρίου καθώς και δύο
ανοιγόμενους φεγγίτες διαστάσεων 0,90x0,45m οι οποίοι θα τοποθετηθούν στο χώρο του WC και
των καταιονιστήρων αντίστοιχα.
Ο οικίσκος θα είναι εφοδιασμένος με δύο μονόφυλλες εσωτερικές πόρτες οι οποίες θα
απομονώνουν τους χώρους υγιεινής από τον υπόλοιπο χώρο. Συγκεκριμένα, θα τοποθετηθεί μια
ανοιγόμενη πόρτα διαστάσεων 0,75x2,10m (περίπου) στην είσοδο του αποχωρητηρίου και μια
ανοιγόμενη πόρτα διαστάσεων 0,75x2,10m (περίπου) στην είσοδο του χώρου των καταιονιστήρων.
Στους υγρούς εσωτερικούς χώρους θα πρέπει να υπάρχουν ανθυγρά τελειώματα σε όλες τις
επιφάνειες (οριζόντια και κατακόρυφα) ώστε να εξασφαλίζεται η πλήρης προστασία από την
εσωτερική υγρασία.
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΥΠΟΥ Δ: Ο οικίσκος θα παραδοθεί πλήρως εξοπλισμένος (ηλεκτρολογικός
πίνακας, καλωδιώσεις, φωτισμός, αλεξικέραυνο). Θα περιλαμβάνει:


Τουλάχιστον τέσσερις (4) επίτοιχες κρεμάστρες πλησίον της εισόδου



Φωτισμό με κατάλληλα φωτιστικά σώματα (βλ. Η/Μ προδιαγραφές)



Πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως των 6kg Pa6 (βλ. Η/Μ προδιαγραφές)



Κλιματιστική μονάδα (βλ. Η/Μ προδιαγραφές)



Φωτιστικό σώμα ασφαλείας



Εξοπλισμό χώρων WC – καταιονιστήρων (βλ. Η/Μ προδιαγραφές)

2.1.6 ΤΥΠΟΣ Ε: ΟΙΚΙΣΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
Η επιφάνεια του οικίσκου θα είναι 66m2 (ενδεικτικές εξωτερικές διαστάσεις 11,0x6,0m) με μορφή
κατόψεως ορθογωνική. Θα έχει δίρριχτη στέγη με κάλυψη τύπου κεραμίδι με χαρακτηριστικά:
α. ελάχιστο εξωτερικό ύψος 3,65m
β. ελάχιστο εσωτερικό ελεύθερο ύψος 2,95m
Θα αποτελείται από δύο επιμέρους χώρους· τον κυρίως χώρο και τον χώρο του WC στον οποίο η
λεκάνη και ο νιπτήρας θα απομονώνονται με εσωτερική πόρτα για να υπάρχει αυτονομία. Επιπλέον
στον κυρίως χώρο θα βρίσκεται διαμορφωμένο μικρό κουζινάκι, με νεροχύτη.
Η φωτιστική επιφάνεια του οικίσκου θα είναι αμφίπλευρη και θα περιλαμβάνει τρία 4-φυλλα
σταθερά - συρόμενα παράθυρα διαστάσεων 3,80x1,00m (εκ των οποίων τα δύο θα τοποθετηθούν
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στην εμπρόσθια και το άλλο στην οπίσθια όψη του οικίσκου), καθώς και ένα ανοιγόμενο φεγγίτη
διαστάσεων 0,60x0,60m που θα τοποθετηθεί στο χώρο του WC.
Ο οικίσκος θα είναι εφοδιασμένος με δύο μονόφυλλες εσωτερικές πόρτες οι οποίες θα
απομονώνουν τους χώρους υγιεινής από τον υπόλοιπο χώρο. Συγκεκριμένα, θα τοποθετηθεί μια
ανοιγόμενη πόρτα διαστάσεων 0,80x2,10m (περίπου) στην είσοδο του αποχωρητηρίου και μια
ανοιγόμενη πόρτα διαστάσεων 0,80x2,10m (περίπου) στην είσοδο του χώρου του νιπτήρα.
Η μονάδα του οικίσκου θα φέρει παραδοσιακή όψη προκειμένου να προσαρμόζεται στον
περιβάλλοντα χώρο του οικισμού της Κίρκης, σύμφωνα με την πρόταση του Αναδόχου.
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΥΠΟΥ Ε: Ο οικίσκος θα παραδοθεί πλήρως εξοπλισμένος (ηλεκτρολογικός
πίνακας, καλωδιώσεις, φωτισμός, αλεξικέραυνο). Θα περιλαμβάνει:


Τουλάχιστον δέκα (10) επίτοιχες κρεμάστρες πλησίον της εισόδου



Φωτισμό με κατάλληλα φωτιστικά σώματα (βλ. Η/Μ προδιαγραφές)



Πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως των 6kg Pa6 (βλ. Η/Μ προδιαγραφές)



Κλιματιστική μονάδα (βλ. Η/Μ προδιαγραφές)



Φωτιστικό σώμα ασφαλείας



Εξοπλισμό χώρου WC (βλ. Η/Μ προδιαγραφές)



Εξοπλισμό κουζίνας, αποτελούμενος κατ’ ελάχιστο από: πάγκο διαστάσεων 1,20x0,60m,
INOX νεροχύτη, μπαταρία κουζίνας, τέσσερα συρτάρια και διπλό ντουλάπι κάτω από τον
νεροχύτη και ντουλάπια διαστάσεων 1,20x0,30m άνωθεν του πάγκου, σύμφωνα με την
πρόταση του Αναδόχου.

2.1.7 ΤΥΠΟΣ ΣΤ: ΟΙΚΙΣΚΟΣ WC ΑΜΕΑ
Ο οικίσκος θα περιλαμβάνει χώρο στέγασης συνολικής επιφάνειας 6,25m2 (ενδεικτικές εξωτερικές
διαστάσεις 2,50x2,50m) με μορφή κατόψεως ορθογωνική. Θα έχει κεκλιμένη οροφή με ελάχιστο
εξωτερικό ύψος 2,95m ±5cm.
O οικίσκος θα φέρει όλον τον απαιτούμενο εξοπλισμό για πρόσβαση και χρήση από ΑΜΕΑ, σύμφωνα
με την ισχύουσα νομοθεσία. Θα διαθέτει εργονομική διαρρύθμιση ώστε να επιτρέπεται η άνετη
κίνηση του ατόμου που βρίσκεται σε αναπηρικό αμαξίδιο (δυνατότητα πλήρους περιστροφής κατά
360ο).
Η φωτιστική επιφάνεια του οικίσκου θα περιλαμβάνει έναν ανοιγόμενο φεγγίτη ενδεικτικών
διαστάσεων 0,70x0,45m.
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΥΠΟΥ ΣΤ: Ο οικίσκος θα παραδοθεί πλήρως εξοπλισμένος
(ηλεκτρολογικός πίνακας, καλωδιώσεις, φωτισμός, αλεξικέραυνο). Θα περιλαμβάνει:


Τουλάχιστον μία (1) επίτοιχη κρεμάστρα πλησίον της εισόδου



Φωτισμό με κατάλληλα φωτιστικά σώματα (βλ. Η/Μ προδιαγραφές)



Φωτιστικό σώμα ασφαλείας



Εξοπλισμό WC ΑΜΕΑ
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2.1.8 ΤΥΠΟΣ Ζ: ΟΙΚΙΣΚΟΣ WC – WC ΑΜΕΑ
Ο οικίσκος περιλαμβάνει χώρο στέγασης συνολικής επιφάνειας περίπου 25m2 (ενδεικτικές
εξωτερικές διαστάσεις 8,20x3,10m) με μορφή κατόψεως ορθογωνική. Θα έχει κεκλιμένη οροφή με
ελάχιστο εξωτερικό ύψος 2,85m±5cm.
Ο οικίσκος θα περιλαμβάνει 3 αυτόνομους χώρους:


3 WC ανδρών



2 WC γυναικών



1 WC ΑΜΕΑ,

Ο οικίσκος θα φέρει τρείς εξωτερικές πόρτες για αυτόνομη πρόσβαση σε κάθε έναν από τους
παραπάνω χώρους. Επιπλέον ο οικίσκος θα είναι εφοδιασμένος με μονόφυλλες εσωτερικές πόρτες
διαστάσεων 0,75x2,10m (περίπου) και συγκεκριμένα:


2 εσωτερικές πόρτες στο χώρο υγιεινής των γυναικών



3 εσωτερικές πόρτες στο χώρο υγιεινής των ανδρών

οι οποίες θα διαχωρίζουν τον χώρο των αποχωρητηρίων από τον υπόλοιπο χώρο των νιπτήρων.
Το WC των ΑΜΕΑ θα φέρει όλον τον απαιτούμενο εξοπλισμό για πρόσβαση και χρήση από ΑΜΕΑ,
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Θα διαθέτει εργονομική διαρρύθμιση ώστε να επιτρέπεται η
άνετη κίνηση του ατόμου που βρίσκεται σε αναπηρικό αμαξίδιο (δυνατότητα πλήρους περιστροφής
κατά 360ο).
Η φωτιστική επιφάνεια του οικίσκου θα περιλαμβάνει κατ΄ελάχιστο τρείς ανοιγόμενους φεγγίτες οι
οποίοι θα τοποθετηθούν σε κάθε ένα από τα αναφερόμενα WC (ανδρών, γυναικών, ΑΜΕΑ),
σύμφωνα με την πρόταση του Αναδόχου.
Στους υγρούς εσωτερικούς χώρους θα πρέπει να υπάρχουν ανθυγρά τελειώματα (οριζόντια και
κατακόρυφα) σε όλες τις επιφάνειες ώστε να εξασφαλίζεται πλήρης προστασία από την εσωτερική
υγρασία.
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΥΠΟΥ Ζ: Ο οικίσκος θα παραδοθεί πλήρως εξοπλισμένος (ηλεκτρολογικός
πίνακας, καλωδιώσεις, φωτισμός, αλεξικέραυνο). Θα περιλαμβάνει:

2.2.



Τουλάχιστον μία (1) επίτοιχη κρεμάστρα πλησίον της εισόδου σε κάθε ένα από τα
αναφερόμενα WC (ανδρών, γυναικών, ΑΜΕΑ)



Φωτισμό με κατάλληλα φωτιστικά σώματα (βλ. Η/Μ προδιαγραφές)



Πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως των 6kg Pa6 (βλ. Η/Μ προδιαγραφές)



Φωτιστικό σώμα ασφαλείας σε κάθε μία από τις εξόδους.



Εξοπλισμός χώρων WC



Εξοπλισμός χώρων WC AMEA

Οι μονάδες θα μεταφερθούν συναρμολογημένες από την βιομηχανία παραγωγής (σε μεγάλα
τμήματα) ώστε να γίνουν οι κατά το δυνατόν λιγότερες συνδέσεις επί τόπου του έργου, προκειμένου
σε περίπτωση μετεγκατάστασής τους να απαιτούνται οι λιγότερες δυνατόν εργατοώρες. (βλ. παρ.
1.3)
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Οι συνδέσεις θα γίνονται στο άνω και κάτω μέρος των μεταλλικών υποστυλωμάτων, καθώς και στο
πλαίσιο της οροφής, ενώ ο αριθμός των συνδέσεων θα προκύψει από τη στατική μελέτη. H όλη
κατασκευή θα εξασφαλίζει πλήρη ακαμψία και δεν θα επιτρέπει ταλαντώσεις από δυναμικές
φορτίσεις. To κινητό φορτίο δαπέδων θα είναι τουλάχιστον 350 kg/m2 . Το δάπεδο των μονάδων θα
απέχει 20 cm από τη βάση έδρασης και το τυχόν δημιουργούμενο κενό θα κλείνει εν μέρει
περιμετρικά επιτρέποντας την διέλευση των όμβριων υδάτων καθώς και τον ανεμπόδιστο αερισμό.
2.3.

Όλα τα μεταλλικά στοιχεία που θα χρησιμοποιηθούν για τη κατασκευή της βάσης θα είναι πλήρως
γαλβανισμένα σύμφωνα με τις απαιτήσεις του EN-ISO 1090-2. Η διαστασιολόγηση, κατασκευή και
τοποθέτηση της μεταλλικής βάσης, του μεταλλικού σκελετού υποστυλωμάτων και ζευκτών, με
ενισχυμένους κοιλοδοκούς και των δοκίδων θα γίνει σύμφωνα με τη στατική μελέτη. Η ακαμψία της
όλης κατασκευής θα εξασφαλίζεται με τις κατάληλες διαμήκεις και εγκάρσιες κοιλοδοκούς. Οι
συγκολλήσεις θα πληρούν τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ ISO 15614-1 για συγκολλητές
κατασκευές.
Το πλαίσιο του δαπέδου θα φέρει (από κάτω προς τα πάνω) θερμομονωτικό πανέλο πάχους 8cm
(σύμφωνα με την πρόταση του Αναδόχου), κόντρα πλακέ θαλάσσης 20mm και στο τέλος επένδυση
με πλαστικό δάπεδο πάχους 3mm, κατηγορίας χρήσης 34 (βαρύ επαγγελματικό), αντιολισθηρό και
ακαυστότητας τουλάχιστον Cfl-s1 (βραδύκαυστο). Περιμετρικά του δαπέδου θα τοποθετηθούν τα
αντίστοιχα από πλαστικό δάπεδο σοβατεπιά ή άλλο υλικό της έγκρισης της Υπηρεσίας, ύψους 5cm.

Στους υγρούς χώρους των οικίσκων θα τοποθετηθεί στο δάπεδο ελαφρομπετόν με κλίση
1,5%, οπλισμένο με πλέγμα Τ94 και επένδυση εκ πλακιδίων πορσελάνης αντιολισθηρών ,
σύμφωνα με τα λεπτομερή σχέδια και τη μελέτη του Αναδόχου.

2.4.

Η οροφή της κάθε μονάδας θα αποτελείται από μεταλλικό πλαίσιο κοιλοδοκών βαμμένων με
εποξειδικό χρώμα για αντιδιαβρωτική προστασία. Οι διαστάσεις των κοιλοδοκών θα υπολογιστούν
βάσει στατικής μελέτης. Όλες οι οροφές θα είναι σε θέση να παραλαμβάνουν κατανεμημένο φορτίο
150 kgr/m2 και φορτία ανεμοπίεσης και χιονιού σύμφωνα με τον κανονισμό φορτίσεων.

Να ληφθεί επίσης υπόψη κατά τους στατικούς υπολογισμούς σχετικά με τις οροφές των
τριών οικίσκων (ΤΥΠΟΣ Γ, Δ στο γήπεδο Μάκρης και στο Θόλο Στέγασης αθλητικών εγκαταστάσεων)
που διαθέτουν παροχή ζεστού νερού, ότι ο κάθε οικίσκος ανεξάρτητα θα μπορεί να φέρει
στην οροφή του ηλιακό θερμοσίφωνα χωρητικότητας 300 λίτρων.
2.5.

Τα δύο πλαίσια (οροφής και δαπέδου) θα συνδέονται μεταξύ τους με κοιλοδοκούς (κατακόρυφα
στοιχεία) σύμφωνα με την Στατική μελέτη.

2.6. Τοιχώματα μονάδων: Ειδικά για την σχολική αίθουσα και τις αίθουσες εκμάθησης μουσικών οργάνων,
στο 5ο Γυμνάσιο και στο Μουσικό Λύκειο (ΤΥΠΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Α, Β1, Β2) τα τοιχώματα
κατασκευάζονται από θερμομονωτικά πανέλα πετροβάμβακα με μεταλλική κάλυψη και από τις δύο
όψεις.
Για τους λοιπούς τύπους μονάδων τα πανέλα θα είναι από κατάλληλου πάχους πετροβάμβακα ή
πολυουρεθάνη ώστε να καλύπτονται οι απαιτήσεις της μελέτης πυροπροστασίας.
Τα χαρακτηριστικά των πανέλων θα πρέπει να καλύπτουν την θερμομονωτική επάρκεια των
στοιχείων σύμφωνα με τον ΚΕΝΑΚ . Η παραγωγή τους θα πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις του
προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 14509. Στις ενώσεις των μονάδων ή των επί μέρους στοιχείων τους, όπου
απαιτείται, τοποθετούνται καλαίσθητα αρμοκάλυπτρα, χωρίς μόνιμες συνδέσεις, για να είναι
εύκολη η αφαίρεση και επαναχρησιμοποίησή τους.
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2.7. Οι οροφές των μονάδων:


Για τις μονάδες τύπου Α, Β1, Β2, στο 5ο Γυμνάσιο και στο Μουσικό Λύκειο αντίστοιχα (αίθουσα
διδασκαλίας και αίθουσες εκμάθησης μουσικών οργάνων) θα αποτελούνται από ανάλογα των
τοιχωμάτων πάνελ πολυουρεθάνης πάχους τουλάχιστον 5cm και θα φέρουν επιπλέον
ψευδοροφή από πάνελ πετροβάμβακα πάχους τουλάχιστον 5cm, σύμφωνα με τον ΚΕΝΑΚ.
Εναλλακτικά δύναται να αποτελούνται μόνο από πάνελ πετροβάμβακα πάχους τουλάχιστον
8cm (χωρίς δηλαδή την ύπαρξη ψευδοροφής), και πάντα σύμφωνα με τον ΚΕΝΑΚ.



Για τις υπόλοιπες μονάδες τύπου Γ,Δ, Ε,ΣΤ,Ζ οι οροφές θα αποτελούνται από ανάλογα των
τοιχωμάτων πάνελ πολυουρεθάνης πάχους τουλάχιστον 5cm και πάντως σύμφωνα με τον
ΚΕΝΑΚ.

Όλες οι οροφές θα είναι πλήρως υδατοστεγείς και θα περιλαμβάνουν μεταλλική κάλυψη και από τις δύο
όψεις (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 14509). Στις απολήξεις (κορφιάδες, σόκορα κλπ.) θα τοποθετηθούν ειδικά εξαρτήματα
ώστε οι οροφές των μονάδων να είναι πλήρως υδατοστεγείς. Η στερέωση των στοιχείων της τόσο επί του
φέροντος οργανισμού των μονάδων όσο και μεταξύ τους γίνεται με τρόπο που εξασφαλίζει σταθερότητα,
στερεότητα και στεγανότητα.
2.8.

Οι μονάδες των οικίσκων θα καλύπτουν τις απαιτήσεις του Κανονισμού θερμομόνωσης ζώνης Γ
(σύμφωνα με τον νέο κανονισμό ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων).

2.9.

Σε όλα τα εξωτερικά κουφώματα (και στους έξι τύπους οικίσκων) στις θέσεις των υαλοπινάκων
(παράθυρα) τοποθετούνται κιγκλιδώματα ασφαλείας, χαλύβδινα, με εποξειδικό χρώμα. Τα
υαλοκρύσταλλα είναι διπλά, θερμομονωτικά πάχους 5mm έκαστο, με διάκενο > 6mm.
Ειδικά για τη μονάδα της σχολικής αίθουσας και τις αίθουσες εκμάθησης μουσικών οργάνων (ΤΥΠΟΣ
Α,Β1,Β2) η φωτιστική επιφάνεια θα πρέπει να είναι αμφίπλευρη επιτυγχάνοντας παράλληλα το φυσικό
αερισμό του οικίσκου. Επιπλέον, για αυτούς τους τύπους οικίσκων, οι φωτιστικές επιφάνειες των
παραθύρων θα είναι τουλάχιστον το 1/5 της επιφάνειας του δαπέδου.
Διευκρινίζεται ότι για όλους τους οικίσκους, παραπλήσιες διαστάσεις ανοιγμάτων με συνολικό εμβαδό
ίδιο με αυτό που προδιαγράφεται στις παρούσες Τεχνικές Προδιαγραφές γίνονται δεκτές και θα
αξιολογηθούν ανάλογα από την Επιτροπή Διαγωνισμού.

2.10. Όλα τα εξωτερικά κουφώματα θα είναι κατασκευασμένα από αλουμίνιο ηλεκτροστατικής βαφής λευκού
χρώματος. Τα παράθυρα θα είναι μόνιμα καλυμμένα με σήτα κατάλληλης διατομής για να εμποδίζεται η
είσοδος των εντόμων (σύμφωνα και με τα οριζόμενα στην παρ. στ’, αρ. 6 της ΚΥΑ 46596/ΦΕΚ 1793/6-122004 αναφορικά με τα αποδυτήρια των γηπέδων).

2.11. Οι διατομές (προφίλ) των αλουμινίων των παραθύρων θα αντιστοιχούν στις παρακάτω ενδεικτικές
σειρές.
ΕΤΕΜ

2.12.

- σειρά Ε 2200

(συρόμενα)

Alousystem

- σειρά

100

(

»

)

EUROPA

- σειρά

hybrid 6000 (

»

)

ALUMIL

- σειρά 9000

»

)

(

Οι εξωτερικές πόρτες θα είναι διαστάσεων 1,00Χ2,10 m και θα ανοίγουν προς τα έξω. Θα φέρουν
κλειδαριά ασφαλείας τύπου DOMUS και χειρολαβή, με δυνατότητα περιστροφής κατά 180ο
σταθεροποιούμενες στην ανοιχτή θέση με κατάλληλο ασφαλή τρόπο χωρίς να προεξέχουν από την
αίθουσα.
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Οι εξώπορτες θα έχουν ταμπλά πλήρη, που θα κατασκευαστεί από αλουμίνιο πάχους 1,00 mm
τουλάχιστον με ηλεκτροστατική βαφή. Οι πόρτες θα έχουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία –
εξαρτήματα (όπως π.χ. λάστιχα, βουρτσάκια, παρεμβύσματα κ.λ.π.) όπου απαιτείται, για την άρτια
λειτουργία τους.
Η μορφή και τα χαρακτηριστικά των θυρών είναι σε αντιστοιχία με τις σειρές των παραθύρων που θα
χρησιμοποιηθούν.
Οι εσωτερικές πόρτες θα είναι διαστάσεων 0,75-0,80 x 2,10m (περίπου) και θα περιστρέφονται κατά
90ο κατ’ ελάχιστον. Οι εσωτερικές πόρτες θα έχουν πλήρη ταμπλά, που θα κατασκευαστεί από
αλουμίνιο πάχους 1mm τουλάχιστον με ηλεκτροστατική βαφή. Θα έχουν όλα τα απαραίτητα
στοιχεία – εξαρτήματα (όπως π.χ. λάστιχα, βουρτσάκια, παρεμβύσματα κ.λ.π.) όπου απαιτείται για
την άρτια λειτουργία τους.
Οι εσωτερικές πόρτες των αποδυτηρίων (ΤΥΠΟΣ Γ,Δ) θα ανοίγουν προς τα μέσα και θα κλείνουν
αυτόματα με ειδικό μηχανισμό όπως ορίζεται στο άρθρο ιστ παρ. 6 της ΚΥΑ 46596 (ΦΕΚ 1793/6-122004).

3.

ΒΑΦΕΣ

3.1.

Ο μεταλλικός σκελετός καθώς και κάθε άλλη γαλβανισμένη μεταλλική επιφάνεια θα προστατεύονται
με βαφή.

3.2

Όλα τα ειδικά τεμάχια όπως αρμοκάλυπτρα κλπ. θα είναι γαλβανισμένα εν θερμώ και κατάλληλα
βαμμένα.
Όλα τα χρώματα θα είναι οικολογικά και τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν (σιλικόνες, στόκοι,
μαστίχες κ.λ.π.) θα είναι μη τοξικά & οικολογικά .

4.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

4.1.

Όλα τα φέροντα δομικά στοιχεία πρέπει να έχουν δείκτη πυραντίστασης τουλάχιστον 30 λεπτών,
σύμφωνα με την παρ. 3.1 του άρθρου 6 του Π.Δ. 71/88.

4.2.

Δεν χρησιμοποιούνται υλικά που περιέχουν αμίαντο ή άλλες καρκινογόνες και τοξικές ουσίες, όλα δε
τα χρησιμοποιούμενα υλικά θα συνοδεύονται με πιστοποιητικά έλεγχου καταλληλότητας, σύμφωνα
με τα διεθνή πρότυπα.

4.3

Όλες οι μονάδες θα στερεώνονται με ασφαλείς αγκυρώσεις στις βάσεις έδρασης που θα
κατασκευαστούν σύμφωνα με τη Στατική Μελέτη που θα συνταχθεί.

4.4.

Οι βάσεις επί των οποίων θα εδράζονται οι μονάδες θα έχουν διαστάσεις ενός μέτρου
περισσότερο σε κάθε κατεύθυνση από τις διαστάσεις του κάθε οικίσκου. Θα αποτελούνται
από πλάκα εκ beton C 20/25 πάχους 30 εκ. οπλισμένη με διπλό πλέγμα Τ131 (Β500c) (άνω- κάτω),
εκ των οποίων 10 εκ. θα βρίσκονται εντός του εδάφους και 20 εκ. υπεράνω αυτού.

4.5.

Η κατασκευή του φέροντος οργανισμού των μονάδων, εξασφαλίζει πλήρη ακαμψία των φορέων και
λοιπών στοιχείων τους έναντι των καταπονήσεων κατά την μεταφορά, φόρτωση, εκφόρτωση,
εγκατάσταση, μετεγκατάσταση κ.λπ. Η ακαμψία προσδιορίζεται αναλυτικά και αποτελεί χωριστό
κεφάλαιο της Στατικής Μελέτης που θα συνταχθεί από τον ανάδοχο.

[51]

18PROC003440896 2018-07-18
4.6.

Όλες γενικά οι μεταλλικές κατασκευές αποτελούνται από δομικό χάλυβα όπως αναφέρεται στην
παρ. 2.3, με άριστης ποιότητας βαφή κατόπιν της ενδεδειγμένης προετοιμασίας για την προστασία
έναντι οξείδωσης, έχουν δε καταλλήλως επεξεργασμένες τις ακμές τους ώστε να μην παρουσιάζουν
γρέζια, εξογκώματα, κακότεχνα διαμορφωμένες απολήξεις κ.λπ. για λόγους ασφαλείας.

4.7.

Όλες οι συγκολλήσεις των μεταλλικών στοιχείων μεταξύ τους γίνονται σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ
15614-1.

4.8.

Στην οροφή των μονάδων υπάρχουν κατάλληλα άγκιστρα ώστε να μην καταστρέφονται οι μονάδες
κατά την τοποθέτηση και ανύψωση. Αυτά είναι αναπόσπαστα στοιχεία των μονάδων για περαιτέρω
μεταφορά και επανεγκατάσταση. Επίσης στη βάση τους υπάρχουν κατάλληλα άγκιστρα ή οπές με
υποδοχή ασφαλείας για την μεταφορά των μονάδων με πλατφόρμες και περονοφόρα,
απαγορευμένης πάσης προεξοχής για λόγους ασφαλείας.

4.9.

Οι συνδέσεις των μονάδων των οικίσκων με την ηλεκτρική παροχή προς το δίκτυο της ΔΕΗ, δεν
αποτελούν μέρος της παρούσας Προμήθειας, αλλά υποχρέωση του Δήμου Αλεξανδρούπολης.

4.10.

Ο προμηθευτής υποχρεούται να εγγυηθεί την καλή λειτουργία του υπό προμήθεια είδους για
τουλάχιστον πεντε (5) έτη έναντι φθοράς στο χρόνο, από την παραλαβή του. Η εγγύηση θα καλύπτει
την στατικότητα του οικίσκου, την προστασία έναντι οξείδωσης της μεταλλικής κατασκευής, τα
τοιχώματα και την οροφή έναντι στεγανότητας, τα κουφώματα και τα κιγκλιδώματα όσον αφορά την
εξωτερική αλλοίωση τους λόγω έκθεσης στο φυσικό περιβάλλον καθώς και τις διαμορφωμένες
βάσεις έδρασης. Κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης, η αναθέτουσα αρχή δε θα ευθύνεται για
οποιαδήποτε βλάβη του υπό προμήθεια είδους προερχόμενη από τη συνήθη και ορθή χρήση του
και δεν θα επιβαρύνεται με κανένα ποσό για εργατικά, ανταλλακτικά, υλικά και λοιπά έξοδα
αποκατάστασης της βλάβης εκτός των αναλώσιμων υλικών. Εκεί που απαιτείται, περιλαμβάνεται
στην πλήρη εγγύηση και η υποχρέωση του προμηθευτή για προληπτικό έλεγχο συντήρησης, σε
τακτικά χρονικά διαστήματα, ώστε το υπό προμήθεια είδος να είναι σε κατάσταση καλής λειτουργίας
και ετοιμότητας. Η υποχρέωση αυτή αναλαμβάνεται με Υπεύθυνη Δήλωση του προσφέροντος ότι
δέχεται την ως άνω δέσμευση, η οποία κατατίθεται στο σημείο αυτό με τα λοιπά στοιχεία στον
φάκελο υποφάκελο δικαιολογητικών συμμετοχής - τεχνικής προσφοράς.
Ειδικά για το σύστημα παραγωγής ζεστού νερού χρήσης και τα κλιματιστικά μηχανήματα η διάρκεια
της εγγύησης η οποία θα δηλώνεται είτε με εργοστασιακή εγγύηση είτε με Υπεύθυνη Δήλωση και
θα κατατεθεί με τα λοιπά στοιχεία στον υποφάκελο δικαιολογητικών συμμετοχής - τεχνικής
προσφοράς , ορίζεται σε δύο (2) χρόνια.

4.11

Ο χρόνος παράδοσης που θα βεβαιώνεται με Υπεύθυνη Δήλωση (η οποία θα κατατεθεί με τα λοιπά
στοιχεία στον υποφάκελο δικαιολογητικών συμμετοχής - τεχνικής προσφοράς) όπως ορίζεται στη
διακήρυξη είναι:



4.12

δύο (2) μήνες για τις σχολικές αίθουσες, τις αίθουσες εκμάθησης μουσικών οργάνων και τις
μεγάλες αίθουσες εκμάθησης μουσικών οργάνων
τέσσερις (4) μήνες για τους λοιπούς οικίσκους της προμήθειας

Ο προμηθευτής υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως (Υπεύθυνη Δήλωση η οποία θα κατατεθεί με τα
λοιπά στοιχεία στον υποφάκελο δικαιολογητικών συμμετοχής - τεχνικής προσφοράς) ότι
αναλαμβάνει την υποχρέωση να διαθέτει στην Υπηρεσία ανταλλακτικά του προσφερόμενου είδους.
Να αναφερθούν α) ο προσφερμόμενος χρόνος υποστήριξης σε stock ανταλλακτικών β) ο χρόνος
ανταπόκρισης σε περίπτωση βλάβης γ) η υποδομή του προμηθευτή ( ή του εκπροσώπου του στην
Ελλάδα ) όσον αφορά στην παροχή υποστήριξης ( SERVICE – ανταλλακτικά )
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4.13

Δύναται να ζητηθεί οποιοσδήποτε εργαστηριακός έλεγχος για να διαπιστωθεί ότι τα υλικά πληρούν
τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών.

5. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
5.1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΣΚΟΥΣ
Γενικά
Οι Τεχνικές Προδιαγραφές που ακολουθούν, αφορούν τα υλικά, τις συσκευές και τα μηχανήματα του
εμπορίου που χρησιμοποιούνται στην Προμήθεια και τα οποία πρέπει να είναι καινούρια και αρίστης
κατασκευής.
Τα χαρακτηριστικά των διαφόρων υλικών - συσκευών που τελικά θα χρησιμοποιηθούν πρέπει να είναι
όμοιων προδιαγραφών με αυτών που αναφέρονται ενδεικτικά.
Οι παρακάτω τύποι δεν αναφέρονται για να δεσμεύσουν την προέλευση των υλικών, συσκευών και
μηχανημάτων, αλλά για να καθορίσουν το επιθυμητό επίπεδο ποιότητας, αποδόσεων και τεχνικών
χαρακτηριστικών.
Όπου αναφέρονται μεγέθη που αφορούν την ασφάλεια ή την διάρκεια ζωής της εγκατάστασης, οι
αναγραφόμενες τιμές είναι οι ελάχιστες επιτρεπόμενες. Επιπλέον, τα υλικά και οι συσκευές που δεν
καλύπτουν τις απαιτήσεις αυτές απορρίπτονται αμέσως από την Επιτροπή Αξιολόγησης των προσφορών ή
την επιτροπή Παραλαβής της προμήθειας.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

5.2 ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

5.2.1. ΔΙΚΤΥΟ ΟΜΒΡΙΩΝ
Η απορροή των όμβριων υδάτων θα γίνεται:




Στην περίπτωση του οικίσκου με κεκλιμένη οροφή, θα γίνεται με ελεύθερη ροή από την οροφή, από
την πίσω όψη του οικίσκου. Για το λόγο αυτό η οροφή θα έχει κλίση σύμφωνα με την πρόταση
του Αναδόχου.
Στην περίπτωση του οικίσκου με δίρριχτη στέγη, θα γίνεται: α) με ελεύθερη απορροή στην πίσω όψη
του και β) με υδρορροή οριζόντια ανοικτού τύπου που καταλήγει σε κατακόρυφη κυκλική υδρορροή
με απόληψη καμπύλης στη στάθμη της βάσης, για την εμπρόσθια όψη του οικίσκου.

5.2.2 ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
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Στους τύπους οικίσκων Γ, Δ, Ε, ΣΤ και Ζ, θα υπάρχει πλήρης υδραυλική εγκατάσταση για την ορθή λειτουργία
των νιπτήρων, των WC και των καταιονιστήρων. Το υδραυλικό δίκτυο θα κατασκευαστεί από σωλήνα
πολυαιθυλενίου PE.
Οι απολήξεις των σωληνώσεων τόσο για τους νιπτήρες όσο και για τα WC και τους καταιονιστήρες θα είναι
διακριτές και κατάλληλης διατομής (Φ40 και Φ100 αντίστοιχα) από σκληρό PVC. Θα υπάρχει ανάλογος
αριθμός σιφωνίων τόσο για τη σύνδεση των αποχετεύσεων των νιπτήρων, όσο και για την απορροή των
υδάτων του δαπέδου. Οι συνδέσεις των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης με την υδραυλική εγκατάσταση
του οικίσκου θα γίνει σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και τις υποδείξεις της τεχνικής Υπηρεσίας του
Δήμου.

5.2.3 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

Στον οικίσκο τύπου Γ στο χώρο του WC θα υπάρχουν:




Μία (1) λεκάνη
Ένας (1) νιπτήρας
έξι (6) καταιονιστήρες με τις αντίστοιχες μπαταρίες ψυχρού – θερμού νερού

Στον οικίσκο τύπου Δ στο χώρο του WC θα υπάρχουν:




μία (1) λεκάνη,
ένας (1) νιπτήρας
ένας (1) καταιονιστήρας με την αντίστοιχη μπαταρία ψυχρού – θερμού νερού

Στον οικίσκο τύπου Ε στο χώρο του WC υπάρχουν:



μία (1) λεκάνη,
ένας (1) νιπτήρας

Στον οικίσκο τύπου ΣΤ στο χώρο του WC υπάρχουν:



μία (1) λεκάνη ΑΜΕΑ,
ένας (1) νιπτήρας ΑΜΕΑ

Στον οικίσκο τύπου Ζ στους χώρους του WC υπάρχουν:
i)


ii)


iii)


Στο WC ανδρών:
Τρείς (3) λεκάνες
Τρείς (3) νιπτήρες
Στο WC γυναικών:
Δύο (2) λεκάνες
Δύο (2) νιπτήρες
Στο WC AMEA
Μία (1) λεκάνη ΑΜΕΑ
Ένας (1) νιπτήρας ΑΜΕΑ

Αναλυτικά, οι τεχνικές προδιαγραφές του εξοπλισμού είναι οι εξής:

5.2.4 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
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Η λεκάνη θα είναι ευρωπαϊκού τύπου από πορσελάνη, πλήρης με καπάκι και δοχείο πλύσης
επικαθήμενου τύπου. Δίπλα σε κάθε λεκάνη θα τοποθετηθεί χαρτοθήκη.
Ο νιπτήρας θα έχει κολώνα, θα είναι από πορσελάνη, τοποθετημένος 0,80 m πάνω από το δάπεδο
και θα φέρει μπαταρία νερού. Πάνω από κάθε νιπτήρα θα τοποθετηθεί καθρέπτης κατάλληλων
Ο καταιονιστήρας θα φέρει μπαταρία για ντουζ θερμού – ψυχρού νερού με τηλέφωνο και κολώνα
και δίπλα του θα υπάρχουν έξι τουλάχιστον άγκυστρα για το κρέμασμα των πετσετών.

5.2.5 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ WC AMEA

Το WC των ΑΜΕΑ θα φέρει όλο τον απαιτούμενο εξοπλισμό που ορίζεται στη σχετική νομοθεσία και
συγκεκριμένα θα πρέπει να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον:
1. Ανακλινόμενη χειρολαβή, που να διαθέτει μηχανισμό αυτόματης ασφάλισης στην κατακόρυφη θέση.
Θα δέχεται κάθετο φορτίο στην άκρη της τουλάχιστον 150 κιλά. Στο επάνω μέρος θα φέρει
ανατομικό, πλαστικό στήριγμα των χεριών
2. Χαρτοθήκη, που θα στερεώνεται στη μία ανακλινόμενη χειρολαβή
3. Νιπτήρα ΑΜΕΑ πορσελάνης, με σιφόνι αποχέτευσης και ρυθμιζόμενο σε ύψος πνευματικό στήριγμα.
Ύψος τοποθέτησης 80 cm
4. Καθρέπτη κοινό 67x120cm (πλάτος x ύψος). Απόσταση κάτω πλευράς 90cm από το δάπεδο
5. Λεκάνη ΑΜΕΑ πορσελάνης λευκή, οριζόντιας αποχέτευσης 65x36cm ή κάθετης αποχέτευσης
65x36cm, η οποία θα συνδυάζεται με καζανάκι χαμηλής πίεσης με μηχανισμό λειτουργίας αέρα. Το
χειριστήριο για το καζανάκι θα τοποθετείται στην ανακλινόμενη χειρολαβή ή στον πλησιέστερο τοίχο
για τη διευκόλυνση του καθήμενου χρήση
6. Μπαταρία νιπτήρα: α) με μακρύ μοχλό και μακρύ ρουξούνι
7. Σαπωνοθήκη με μεγάλο μοχλό

5.2.6 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ
(για αποδυτήρια ομάδων – διαιτητών ΤΥΠΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Γ,Δ)

Προκειμένου να καλυφθούν οι απαιτήσεις για ζεστό νερό χρήσης στους χώρους των καταιονιστήρων, θα
τοποθετηθεί σύστημα παραγωγής ζεστού νερού στην οροφή ενός από τους οικίσκους της κατηγορίας Γ ή Δ,
που θα τοποθετηθούν συνδυαστικά στο γήπεδο Μάκρης και στο Θόλο Στέγασης Αθλητικών εγκαταστάσεων.

ΟΙΚΙΣΚΟΣ ΤΥΠΟΥ Γ ή Δ: Στην οροφή του ενός από τους τρείς οικίσκους θα εγκατασταθεί ηλιακός συλλέκτης
θέρμανσης νερού χωρητικότητας 300 λίτρων με επιφάνεια συλλεκτών 6m2 περίπου, σε χώρο που να είναι
εύκολα προσβάσιμος ώστε να εκτελούνται μελλοντικά οι εργασίες συντήρησης. Οι συλλέκτες πρέπει να
τοποθετηθούν σε κατάλληλη μεταλλική βάση η οποία θα βιδωθεί στο δάπεδο της οροφής με αντίστοιχα
εξαρτήματα. Ο προσανατολισμός τους να είναι νότιος (ή έστω ανατολικός) για να επιτυγχάνεται η μέγιστη
δυνατή εκμετάλλευση της ηλιοφάνειας. Στο κύκλωμα του ηλιακού θερμοσίφωνα πρέπει να τοποθετηθεί
ασφαλιστική βαλβίδα και αυτόματο εξαεριστικό για την παραλαβή των υπερπιέσεων. Στην είσοδο του
ψυχρού νερού και στην έξοδο του ζεστού πρέπει να τοποθετηθεί βάνα για την απομόνωση του δικτύου σε
περίπτωση εργασιών συντήρησης ή επισκευής. Οι σωληνώσεις εξόδου του ζεστού & του κρύου νερού
χρήσης θα καλυφθούν με μονωτικό περίβλημα.
Τo δοχείο αποθήκευσης του ζεστού νερού θα είναι κατασκευασμένο από χάλυβα καλής ποιότητας και
εσωτερικά θα φέρει επίστρωση για την αποφυγή της οξείδωσης. Επίσης θα φέρει ενσωματωμένη ηλεκτρική
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αντίσταση που θα της παρέχει τη δυνατότητα λειτουργίας και μέσω ηλεκτρικού ρεύματος. Στο δοχείο θα
υπάρχει εσωτερικά τοποθετημένη ράβδος μαγνησίου για ηλεκτροχημική προστασία.

6. ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΓΕΝΙΚΑ

Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις των οικίσκων θα γίνουν σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό εσωτερικών
ηλεκτρικών εγκαταστάσεων κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 και της σχετικής νομοθεσίας, τους κανόνες της
τέχνης και της επιστήμης, τους κανονισμούς της ΔΕΗ και του Ν.Ο.Κ. καθώς και τις ευρωπαϊκές
προδιαγραφές.
Όλα

τα

χρησιμοποιούμενα

υλικά

θα

είναι

πιστοποιημένα

με

διεθνή

Standards

ποιότητας.

6.1 ΠΑΡΟΧΕΣ

Έξω από κάθε οικίσκο, σε υψηλό σημείο θα υπάρχει στεγανό κουτί διακλαδώσεως με αναμονή ηλεκτρικού
σωλήνα για σύνδεση της παροχικής γραμμής του υποπίνακα. Θα είναι μονοφασική 3x6mm2 τουλάχιστον
(σύμφωνα με τον υπολογισμό των ηλεκτρικών φορτίων) και θα συνοδεύεται από επίσημο πιστοποιητικό
ελέγχου εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. Ειδικά στον οικίσκο που θα βρίσκεται ο ηλιακός
θερμοσίφωνας καθώς και στον οικίσκο του πολιτιστικού χώρου Κίρκης η παροχή θα είναι τριφασική 5x6mm2
και 5x10mm2 αντίστοιχα.

6.2 ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ

Σε κάθε οικίσκο θα υπάρχουν επαρκή φωτιστικά σώματα led τύπου πάνελ, σύμφωνα με την φωτοτεχνική
μελέτη, τα οποία πρέπει να έχουν επαρκή στερεότητα και διαστάσεις, ώστε να μην παραμορφώνονται με
αποτέλεσμα την κακή προσαρμογή του λαμπτήρα στις λυχνιολαβές του. Τα φωτιστικά σώματα θα είναι
χωνευτού ή εμφανούς τύπου, οροφής.
Η βάση κάθε φωτιστικού σώματος θα έχει μια ηλεκτρική επαφή για την γείωσή του, οπές στήριξης και οπές
για την είσοδο των τροφοδοτικών καλωδίων από επάνω.
Ειδικά για τους χώρους των WC και των καταιονιστήρων θα τοποθετηθούν στεγανές αρματούρες με
λαμπτήρα led ισχύος 11W τουλάχιστον, προστασίας IP65.

6.3 ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ – ΣΗΜΕΙΑ ΛΗΨΗΣ

Οι ρευματοδότες θα είναι 16 Α, 250 V με πλευρικές επαφές για την γείωση, τύπου ΣΟΥΚΟ με καπάκι.
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Στις σχολικές αίθουσες (ΤΥΠΟΣ Α, Β1, Β2) θα υπάρχουν δύο ανεξάρτητα κυκλώματα ρευματοδοτών
16Α με καλώδιο 3x2,5mm2 με τουλάχιστον τέσσερις ρευματοδότες συνολικά για την κάθε αίθουσα.
Αντίστοιχα θα υπάρχουν τρείς ρευματοδότες συνολικά για τις αίθουσες εκμάθησης μουσικών οργάνων.
 Στον πολιτιστικό χώρο της Κίρκης θα υπάρχουν τουλάχιστον:
α) τρία ανεξάρτητα κυκλώματα ρευματοδοτών με καλώδιο ΝΥΜ 3x2,5mm2 και τουλάχιστον έξι ρευματοδότες
β) ένα κύκλωμα με καλώδιο 3x6mm2 για την κουζίνα
 Σε κάθε οικίσκο αποδυτηρίων ομάδων θα υπάρχουν δύο ανεξάρτητα κυκλώματα ρευματοδοτών 16Α
με 2 τουλάχιστον ρευματοδότες το κάθε κύκλωμα
 Σε κάθε οικίσκο αποδυτηρίων διαιτητών θα υπάρχει ένα ανεξάρτητο κύκλωμα ρευματοδοτών 16Α με
2 τουλάχιστον ρευματοδότες.
 Στον οικίσκο των WC – WC AMEA της κατασκήνωσης Μάκρης θα υπάρχει ένας ρευματοδότης ράγας
εντός του στεγανού πίνακα

6.4 ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ

Οι διακόπτες θα είναι επίτοιχοι εξωτερικοί εξαιρετικής κατασκευής 10 Α, 250 V.
Στους χώρους υγιεινής θα τοποθετηθούν στεγανοί διακόπτες θα είναι 10 Α, 250 V, κατάλληλοι για στεγανή
εγκατάσταση χωνευτή.

6.5 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

Κάθε οικίσκος θα διαθέτει ένα ηλεκτρικό πίνακα επίτοιχο, μεταλλικό, κατασκευασμένο από λαμαρίνα
ψυχρής εξέλασης για την τοποθέτηση των οργάνων του πίνακα σε φορείς διπλού Π, με μεταλλική πόρτα και
με προστασία ΙΡ 30.
Στους οικίσκους των WC (ΤΥΠΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Ζ) θα τοποθετηθεί στεγανός πίνακας.
Θα φέρει μεταλλικό πλαίσιο που τοποθετείται στο εμπρόσθιο μέρος του πίνακα, πάνω στο οποίο
στερεώνεται η πόρτα του πίνακα, η οποία κλειδώνει με μεταλλική κλειδαριά.
Η πόρτα θα είναι μονόφυλλη. Πλάκα στο εμπρόσθιο μέρος, πάνω στην οποία θα ανοιχθούν οι κατάλληλες
κάθε φορά τρύπες για τα όργανα του πίνακα. Στην πλάκα αυτή θα υπάρχουν πινακίδες από ζελατίνη με
επινικελωμένο πλαίσιο για την αναγραφή των κυκλωμάτων (π.χ. φωτισμός Αίθουσας). Η πλάκα αυτή θα
προσαρμόζεται στο πλαίσιο με τέσσερις επινικελωμένες ανοξείδωτες βίδες, που θα μπορούν να βγαίνουν
χωρίς να υπάρχει ανάγκη να βγαίνει και η πόρτα του πίνακα.
Το πάχος της λαμαρίνας του ερμαρίου του πλαισίου και της πλάκας της πόρτας θα είναι τουλάχιστον 0,75
mm.
Οι πίνακες θα βαφούν με δύο στρώσεις αντιδιαβρωτικής βαφής και μία τελική στρώση από βερνίκι.
Η κατασκευή των πινάκων θα είναι τέτοια, ώστε τα διάφορα όργανα για διακοπή, χειρισμό, ασφάλιση,
ενδείξεις κ.τ.λ. να είναι προσιτά με ευκολία μετά την αφαίρεση των εμπρόσθιων
καλυμμάτων των πινάκων, να είναι τοποθετημένα σε κανονικές θέσεις και να είναι δυνατή η άνετη
αφαίρεση, η επισκευή και η επανατοποθέτησή τους, χωρίς να επηρεάζονται τα υπόλοιπα όργανα που
βρίσκονται κοντά.
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Οι ζυγοί των πινάκων πρέπει να είναι κατάλληλοι για την στερέωση ασφαλειών και μικροαυτομάτων για
την προσαγωγή και απαγωγή του ρεύματος. Η επιτρεπόμενη ένταση θα είναι τουλάχιστον ίδια με αυτή που
επιτρέπεται για τον διακόπτη του πίνακα. Όλοι οι ζυγοί θα φέρουν και συλλεκτήριο ζυγό από χαλκό για τη
γείωση και ζυγό για τις φάσεις και τον ουδέτερο.
Οι πίνακες θα συναρμολογηθούν στο εργοστάσιο κατασκευής και θα παρέχουν άνεση χώρου για την
σύνδεση των
κυκλωμάτων.
Δίνεται ιδιαίτερη σημασία στην καλή και σύμμετρη εμφάνιση των πινάκων, γι’ αυτό θα τηρηθούν οι εξής
αρχές :
Τα στοιχεία προσαγωγής των πινάκων θα βρίσκονται στο κάτω μέρος του πίνακα.
Τα γενικά στοιχεία του πίνακα (διακόπτες, ασφάλειες) θα τοποθετηθούν συμμετρικά ως προς τον
κατακόρυφο άξονα του πίνακα.
Τα υπόλοιπα στοιχεία θα είναι διατεταγμένα σε κανονικές οριζόντιες σειρές, συμμετρικά επίσης προς τον
κατακόρυφο άξονα του πίνακα.
Στο επάνω μέρος των πινάκων και σε συνεχή οριζόντια σειρά ή σειρές θα υπάρχουν κλέμενς, στα οποία θα
έχουν οδηγηθεί οι φάσεις, οι ουδέτεροι και οι γειώσεις κάθε γραμμής, με τέτοιο τρόπο ώστε κάθε γραμμή
που εισέρχεται στον πίνακα να συνδέεται με όλους τους αγωγούς μόνο στο κλέμενς. Οι σειρές των κλέμενς
θα βρίσκονται σε τέτοια απόσταση μεταξύ τους ώστε κάθε σειρά που είναι πιο κάτω να βρίσκεται σε
μεγαλύτερη απόσταση από το βάθος του πίνακα από ότι η προηγούμενη σειρά.
Οι εσωτερικές συρματώσεις θα οδηγούνται προς το κλέμενς από πίσω έτσι ώστε η επάνω επιφάνειά τους να
είναι
ελεύθερη,
για
την
εύκολη
σύνδεση
των
εξωτερικών
καλωδίων.
Οι γραμμές που χαρακτηρίζονται στα σχέδια σαν εφεδρικές θα είναι πλήρεις και συνεχείς μέχρι τα κλέμενς.
Η εσωτερική συνδεσμολογία των πινάκων θα είναι άριστη από τεχνική και αισθητική άποψη, δηλαδή τα
καλώδια θα ακολουθούν ομαδικά ή ξεχωριστά ευθείες και σύντομες διαδρομές. Στα άκρα τους θα είναι καλά
προσαρμοσμένα και σφιγμένα με κατάλληλες βίδες και περικόχλια, δεν θα παρουσιάζουν αδικαιολόγητες
διασταυρώσεις και στα άκρα θα φέρουν αριθμούς. Με μεγάλη επίσης προσοχή θα γίνει και η πρόσδεση των
καλωδίων σε ομάδες, όπου αυτό είναι αναγκαίο.
Οι ζυγοί θα είναι χάλκινοι, επικασσιτερωμένοι, σε τυποποιημένες διατομές.
Οι διατομές των καλωδίων και των χάλκινων τεμαχίων εσωτερικής συνδεσμολογίας θα είναι επαρκείς και θα
συμφωνούν κατ' ελάχιστον προς αυτές που αναγράφονται στα σχέδια για τις αντίστοιχες γραμμές άφιξης και
αναχώρησης.
Ο ελάχιστος εξοπλισμός του ηλεκτρικού πίνακα θα είναι :
 ΤΥΠΟΣ Α: ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Θα τοποθετηθεί ηλεκτρικός πίνακας 12 θέσεων, μονοφασικής παροχής. Ο εξοπλισμός του ηλεκτρικού πίνακα
θα είναι:

1 διακόπτης φορτίου 40 Α
1 γενική ασφάλεια 25 A
1 ρελαί διαρροής 30mA - 40 Α
2 αυτόματες ασφάλειες 16 Α για τα κυκλώματα των ρευματοδοτών
1 αυτόματη ασφάλεια 10 Α για το κύκλωμα φωτισμού
1 ενδεικτική λυχνία led
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ΤΥΠΟΣ Β1,Β2: ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Θα τοποθετηθεί ηλεκτρικός πίνακας 12 θέσεων, μονοφασικής παροχής. Ο εξοπλισμός του ηλεκτρικού πίνακα
θα είναι:

1 διακόπτης φορτίου 40 Α
1 γενική ασφάλεια 25 A
1 ρελαί διαρροής 30mA - 40 Α
2 αυτόματες ασφάλειες 16 Α για τα κυκλώματα των ρευματοδοτών
1 αυτόματη ασφάλεια 10 Α για το κύκλωμα φωτισμού
1 ενδεικτική λυχνία led


ΤΥΠΟΣ Γ: ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ ΟΜΑΔΩΝ

Θα τοποθετηθεί ηλεκτρικός πίνακας 12 θέσεων, μονοφασικής παροχής. Ο εξοπλισμός του ηλεκτρικού πίνακα
θα είναι:

1 διακόπτης φορτίου 40 Α
1 γενική ασφάλεια 25 A
1 ρελαί διαρροής 30mA - 40 Α
2 αυτόματες ασφάλειες 16 Α για τα κυκλώματα των ρευματοδοτών
1 αυτόματη ασφάλεια 10 Α για το κύκλωμα φωτισμού
1 ενδεικτική λυχνία led



ΤΥΠΟΣ Δ: ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ

Στον οικίσκο τύπου Δ θα τοποθετηθεί ο κεντρικός πίνακας τριφασικής παροχής 30 τουλάχιστον θέσεων. Ο
ελάχιστος εξοπλισμός του ηλεκτρικού πίνακα θα είναι :










1 διακόπτης φορτίου 3X40 Α
1 γενική ασφάλεια 3X35 A
1 ρελαί διαρροής 30mA - 40Α τριφασικό
1 αυτόματη ασφάλεια 16 Α για το κύκλωμα των ρευματοδοτών
1 αυτόματη ασφάλεια 10 Α για το κύκλωμα φωτισμού
1 διπολικός διακόπτης 2Χ40Α για τον ηλιακό θερμοσίφωνα
1 αυτόματη ασφάλεια 1Χ20Α για τον ηλιακό θερμοσίφωνα
ενδεικτικές λυχνίες led



ΤΥΠΟΣ Ε: ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΚΙΡΚΗΣ
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Στον οικίσκο τύπου Ε θα τοποθετηθεί ο κεντρικός πίνακας τριφασικής παροχής 30 τουλάχιστον θέσεων. Ο
ελάχιστος εξοπλισμός του ηλεκτρικού πίνακα θα είναι :









1 διακόπτης φορτίου 3X40 Α
1 γενική ασφάλεια 3X35 A
1 ρελαί διαρροής 30mA - 40Α τριφασικό
2 αυτόματες ασφάλειες 16 Α για το κύκλωμα των ρευματοδοτών
1 αυτόματη ασφάλεια 10 Α για το κύκλωμα φωτισμού
1 αυτόματη ασφάλεια 2Χ25Α για την ηλεκτρική κουζίνα
ενδεικτικές λυχνίες led



ΤΥΠΟΣ ΣΤ: WC ΑΜΕΑ ΓΗΠΕΔΟ ΜΠΑΛΟΝΙ

Δεν θα διαθέτει δικό του ηλεκτρικό πίνακα. Η τροφοδοσία του φωτισμού θα γίνεται από τον παρακείμενο
οικίσκο.



ΤΥΠΟΣ Ζ: WC – WC ΑΜΕΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΜΑΚΡΗΣ

Θα τοποθετηθεί στεγανός ηλεκτρικός πίνακας 12 θέσεων, μονοφασικής παροχής. Ο εξοπλισμός του
ηλεκτρικού πίνακα κατ΄ ελάχιστο θα περιλαμβάνει:

1 διακόπτη φορτίου 40 Α
1 γενική ασφάλεια 20 A
1 ρελαί διαρροής 30mA - 40 Α
1 αυτόματη ασφάλεια 16 Α για το κύκλωμα ρευματοδότη
1 αυτόματη ασφάλεια 10 Α για το κύκλωμα φωτισμού
1 ρευματοδότη ράγας ή εξωτερικό επίτοιχο στεγανό
1 ενδεικτική λυχνία led

Ο πλήρης εξοπλισμός του πίνακα κάθε οικίσκου θα προκύπτει από τη ηλεκτρολογική μελέτη που θα
εκπονηθεί από τους συμμετέχοντες .

6.6 ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΙΣ
2

Οι ηλεκτρικές καλωδιώσεις θα είναι ΝΥΜ 3X1.5mm2, 3X2.5mm2, 3Χ4mm , 3x6mm2 για τον φωτισμό, τα
κυκλώματα ρευματοδοτών, τον ηλιακό θερμοσίφωνα και την κουζίνα αντίστοιχα και θα τοποθετηθούν σε
πλαστικό κανάλι ή πλαστική σωλήνα βαρέως τύπου ανάλογης διατομής διαιρούμενου τύπου, ενώ τα κουτιά
των διακοπτών και διακλαδώσεων θα είναι πλαστικά στεγανά. Οι ηλεκτρικές γραμμές θα είναι επίτοιχες.
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Ύστερα από έγκριση της επίβλεψης, οι γραμμές στην οροφή μπορεί να μην είναι ορατές αλλά τοποθετημένες
με εύκαμπτους σωλήνες τύπου SIBI ή με κανάλια.
Στις διελεύσεις των ηλεκτρικών γραμμών από τα μεταλλικά στοιχεία της κατασκευής και τα πάνελ θα
τοποθετηθούν ελαστικοί δακτύλιοι για λόγους ασφαλείας.

Διευκρινίζεται ότι αν προκύψουν αυξημένα ηλεκτρικά φορτία από τη μελέτη της θέρμανσης τότε ο
ηλεκτρικός πίνακας και η παροχή κάθε οικίσκου θα προσαρμοστούν αντίστοιχα.

7. ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ

Κάθε οικίσκος (εκτός των τύπων ΣΤ,Ζ) θα φέρει inverter κλιματιστικό τύπου split θέρμανσης - ψύξης,
ενεργειακής κλάσης Α+ τουλάχιστον, ψυκτικής και θερμικής απόδοσης σύμφωνα με τον ΚΕΝΑΚ, με χαμηλή
στάθμη ηχητικής ισχύος της εσωτερικής μονάδας (σύμφωνα με την Οδηγία eco design 2012/206/EE). Το
εύρος λειτουργίας του στην εξωτερική θερμοκρασία περιβάλλοντος θα κυμαίνεται από 0 έως 48 °C στην
ψύξη (+/- 10%) και αντίστοιχα -15 έως 24 °C στη θέρμανση (+/- 10%). Τα κλιματιστικά θα διαθέτουν ψυκτικό
υγρό οικολογικό τύπου ΟDΡ (ozone depletion potential). Ειδικά για τον οικίσκο ΤΥΠΟΥ Ε θα τοποθετηθούν
δύο κλιματιστικές μονάδες.

Η εγκατάσταση – συνδεσμολογία των κλιματιστικών μηχανημάτων θα πρέπει να γίνει από
διπλωματούχο τεχνικό (αδειούχο ψυκτικό) και σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, με
τρόπο που να επιτυγχάνεται η μέγιστη απόδοση τους. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην
αποστράγγιση του συμπυκνώματος το οποίο θα πρέπει να απομακρύνεται εύκολα μέσω του
εύκαμπτου σωλήνα καθώς επίσης και στην τήρηση των απαιτούμενων αποστάσεων προκειμένου να
μην παρεμποδίζεται η είσοδος και η έξοδος του αέρα. Οι ψυκτικές σωληνώσεις θα είναι από
χαλκοσωλήνες κατάλληλης διατομής ανάλογα με την απόδοση του κλιματιστικού μηχανήματος.
Οι εργασίες ηλεκτρικής καλωδίωσης και η συνδεσμολογία πρέπει να εκτελεστούν σύμφωνα με
τους ισχύοντες κανονισμούς. Επιπλέον πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη γείωση της
συσκευής.
Κάθε κλιματιστικό θα διαθέτει δικό του ασύρματο τηλεχειριστήριο. Η εξωτερική μονάδα θα τοποθετηθεί σε
κατάλληλη βάση (επίτοιχη ή επιδαπέδια ανάλογα με την εγκατάσταση) από γαλβανιζέ λαμαρίνα με
ηλεκτροστατική βαφή. Η εγγύηση του κατασκευαστή θα είναι τουλάχιστον για δύο (2) έτη. Τα υπό
προμήθεια κλιματιστικά θα πρέπει να φέρουν πιστοποίηση και σήμανση CE και θα συνοδεύονται από
εγχειρίδιο λειτουργίας στην ελληνική γλώσσα.

8. ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟ - ΓΕΙΩΣΗ
Η εγκατάσταση του αλεξικέραυνου και της γείωσης θα γίνει σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 1197.
Η εγκατάσταση θα περιλαμβάνει τους αγωγούς συλλογής (πλέγμα αγωγών στην οροφή), τους αγωγούς
καθόδου και τη γείωση (μετά των αντίστοιχων στηριγμάτων) και θα δημιουργεί θωράκιση τύπου κλωβού με
το οποίο θα συνδεθούν τα μεταλλικά μέρη (θα υπολογιστεί αναλυτικά μέσω αντίστοιχης μελέτης). Τα
ενσωματούμενα υλικά θα είναι από κράμα αλουμινίου (ΑlMgSi) ή χαλύβδινα θερμά επιψευδαργυρωμένα, ή
αλουμινίου ή ανοξείδωτα.
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Η προστασία θα γίνει για κάθε μεμονωμένo οικίσκο ή για συστοιχία οικίσκων. Τυχόν υπερυψωμένες
κατασκευές θα προστατεύονται ιδιαίτερα με ακίδες. Σε κάθε οικίσκο θα πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον
δύο αγωγοί καθόδου.
Η στήριξη των αγωγών θα γίνεται με κατάλληλα στηρίγματα στις απαιτούμενες αποστάσεις. Σε κάθε αλλαγή
κατεύθυνσης του αγωγού θα τοποθετείται ένα στήριγμα προ και ένα μετά την αλλαγή. Τα στηρίγματα θα
είναι κατασκευασμένα από υλικό ανθεκτικό στην ηλιακή ακτινοβολία και στον παγετό. Κατά την τοποθέτηση
τους θα αποφεύγεται η διάτρηση της μόνωσης. Εάν αυτό είναι αναπόφευκτο, τότε θα λαμβάνονται μέτρα
για την αποκατάσταση της στεγανότητας στο σημείο όπου τοποθετήθηκε το στήριγμα.
Τα στηρίγματα θα είναι από το ίδιο υλικό με εκείνο των αγωγών του συλλεκτηρίου συστήματος για την
αποφυγή ηλεκτροχημικής διάβρωσης. Εάν δεν είναι δυνατή η χρήση ιδίου υλικού, τότε θα παρεμβάλλεται
διμεταλλικό εξάρτημα μεταξύ των δύο ανόμοιων υλικών ή θα χρησιμοποιείται εξάρτημα από υλικό συμβατό
με αμφότερα τα υλικά.
Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης γείωσης ο προμηθευτής υποχρεούται, με ειδικό γειωσόμετρο να
ελέγξει την αντίσταση που δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 1 Ω. Με την παραλαβή ο προμηθευτής θα
βεβαιώσει εγγράφως ότι η αντίσταση δεν υπερβαίνει 1 Ω.

9.ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ – ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

9.1 ΓΕΝΙΚΑ

Θα τοποθετηθεί ο απαιτούμενος εξοπλισμός πυροπροστασίας από τον Ανάδοχο, σύμφωνα με τη μελέτη
Πυροπροστασίας που θα συνταθεί από τον ίδιο αφού ληφθεί υπόψη ο Κανονισμός Πυροπροστασίας
Κτιρίων Π.Δ. 71/1988 (ΦΕΚ 32 Τ.Α. της 17/2/1988) όπως συμπληρώθηκε από την Πυροσβεστική Διάταξη
3/2015 (Απόφαση 14980.700.5 ΦΕΚ 529 Β΄/3-4-2015) ή νεότερη νομοθεσία, οι σχετικοί κανονισμοί του ΕΛΟΤ.
Η όλη κατασκευή των οικίσκων (υλικά, οδεύσεις κλπ.) θα είναι τέτοια σύμφωνα με τη μελέτη παθητικής –
δομικής πυροπροστασίας που θα συνταχθεί από τον ανάδοχο.

Κατ΄ ελάχιστο θα τοποθετηθούν τα κάτωθι:

9.1.α ΦΟΡΗΤΑ ΜΕΣΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ

Θα τοποθετηθούν δύο (2) πυροσβεστήρες PA 6 kgr ξηράς κόνεως σε κάθε οικίσκο, κοντά στην έξοδο. Οι
υπεύθυνοι των σχολείων, των αθλητικών συλλόγων και του πολιτιστικού συλλόγου Κίρκης αντίστοιχα
αναλαμβάνουν την ευθύνη για την εκπαίδευση του προσωπικού στη χρήση και στην κατάλληλη συντήρησή
τους.

9.1.β ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
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Σε κάθε ανεξάρτητο χώρο του οικίσκου θα τοποθετηθεί κατ΄ ελάχιστο ένα φωτιστικό ασφαλείας led
εσωτερικού χώρου με ένδειξη εξόδου κινδύνου πάνω από την πόρτα εξόδου, φωτεινότητας >70lm με
διάρκεια λειτουργίας μπαταρίας >1 ½ ώρες.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Αλεξ/πολη, 29/6/2018
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
& ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ

ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΚΑΛΟΠΑΝΑ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΛΛΗΣ

Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.

α.α
ΝΕΣΤΟΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ :

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΟΙΚΙΣΚΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
& ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ

Αριθμός Μελέτης : 85/ 2018

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
α/α

Περιγραφή

CPV

Ποσότητα

Τιμή
μονάδος

Δαπάνη

ΦΠΑ

Συνολική
Δαπάνη

Κ.Α. 15.7135.010

1

Προκατασκευασμένος
μεταλλικός οικίσκος
ΤΥΠΟΣ Α

44211000-2

2

28.000,00

56.000,00

13.440,00

69.440,00

2

Προκατασκευασμένος
μεταλλικός οικίσκος
ΤΥΠΟΣ Β1

44211000-2

3

7.000,00

21.000,00

5.040,00

26.040,00

3

Προκατασκευασμένος
μεταλλικός οικίσκος
ΤΥΠΟΣ Β2

44211000-2

2

11.000,00

22.000,00

5.280,00

27.280,00

44211000-2

4

18.500,00

74.000,00

17.760,00

91.760,00

4

Προκατασκευασμένος
μεταλλικός οικίσκος
ΤΥΠΟΣ Γ

5

Προκατασκευασμένος
μεταλλικός οικίσκος
ΤΥΠΟΣ Δ

44211000-2

2

15.000,00

30.000,00

7.200,00

37.200,00

6

Προκατασκευασμένος
μεταλλικός οικίσκος
ΤΥΠΟΣ Ε

44211000-2

1

52.000,00

52.000,00

12.480,00

64.480,00

7

Προκατασκευασμένος
μεταλλικός οικίσκος
ΤΥΠΟΣ ΣΤ

44211000-2

1

5.500,00

5.500,00

1.320,00

6.820,00

15

137.000,00

260.500,00

62.520,00

323.020,00

ΣΥΝΟΛΟ
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Κ.Α.: 15.7135.031
8

Προκατασκευασμένος
μεταλλικός οικίσκος
ΤΥΠΟΣ Ζ

44112000-2

ΣΥΝΟΛΟ

1

12.000,00

12.000,00

2.880,00

14.880,00

16

149.000,00

272.500,00

65.400,00

337.900,00

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ

337.900,00

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ, 29/6/ 2018

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΚΑΛΟΠΑΝΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΤΕ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
& ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

α.α
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΕΣΤΟΡΑΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –
Αναθέτουσα Αρχή)

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (προσαρμοσμένο από την

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΜΕΛΕΤΗ :

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΟΙΚΙΣΚΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ

& ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ
Αριθμός Μελέτης : 85/ 2018

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Άρθρο 1ο: Αντικείμενο συγγραφής
Η παρούσα αποτελεί την ειδική και γενική συγγραφή υποχρεώσεων για την προμήθεια 16 (δεκαέξι)
προκατασκευασμένων οικίσκων για την κάλυψη των αναγκών στέγασης του Δήμου Αλεξανδρούπολης,
συνολικού προϋπολογισμού 272.500,00€ πλέον ΦΠΑ 65.400,00€, ήτοι σύνολο 337.900,00 €. Η δαπάνη θα
βαρύνει τους:
 Κ.Α. 15.7135.010
 Κ.Α 15.7135.031
πίστωσης προϋπολογισμού του Δήμου Αλεξανδρούπολης, οικονομικού έτους 2018.
Άρθρο 2ο : Ισχύουσες διατάξεις
Η προμήθεια διέπεται από τις διατάξεις:

1. Του Ν.4412/2016 (Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)
2. Του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α) «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας»
3. Του Ν. 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –
Πρόγραμμα Καλλικράτης.
4. Του άρθρου 157 του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/8-8-14 τεύχος Α’)

Άρθρο 3ο: Συμβατικά Στοιχεία
Τα συμβατικά στοιχεία εκτέλεσης της προμήθειας κατά σειρά ισχύος είναι :
α) Η σύμβαση
β) Η διακήρυξη του διαγωνισμού
γ) Οι Τεχνικές προδιαγραφές
δ) Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της μελέτης
ε) Το τιμολόγιο προσφοράς
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Άρθρο 4ο: Προθεσμία παράδοσης της προμήθειας

Η προθεσμία περαίωσης της προμήθειας μετά της εγκατάστασής της ορίζεται σε:


Δύο (2) μήνες για τις σχολικές αίθουσες, τις αίθουσες εκμάθησης μουσικών οργάνων και τις
μεγάλες αίθουσες εκμάθησης μουσικών οργάνων
 Τέσσερις (4) μήνες για τους λοιπούς οικίσκους της προμήθειας,
από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν προβεί στην εκτέλεση της προμήθειας ή των χορηγηθεισών
παρατάσεων μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/2016.
Άρθρο 5ο: Υποχρεώσεις του προμηθευτή

Οι οικίσκοι που θα παραδώσει ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας και να
ανταποκρίνονται πλήρως στις τεχνικές προδιαγραφές της Υπηρεσίας. Η ποσότητα και η ποιότητα
ελέγχονται από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής.
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές, ο
Ανάδοχος υποχρεούται σε αντικατάστασή τους ή τροποποίηση τους. Σε αντίθετη περίπτωση ο Δήμος
Αλεξανδρούπολης δικαιούται κατά την απόλυτη κρίση του να προβεί στην απόρριψη τους άνευ ουδεμίας
αποζημιώσεως.

Οι τιμές μονάδας της προσφοράς του ΑΝΑΔΟΧΟΥ είναι σταθερές και αμετάβλητες καθ’ όλη τη διάρκεια
της εκτέλεσης της προμήθειας και δεν αναθεωρούνται για κανένα λόγο.

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ και το προσωπικό του δεν τελούν σε σχέση προστήσεως με τον Δήμο Αλεξανδρούπολης.

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ, ανεξαρτήτως των υποχρεώσεων και ευθυνών του, φροντίζει για την πρόληψη
ατυχημάτων στο προσωπικό του και σε κάθε τρίτο, καθώς και για την παροχή πρώτων βοηθειών προς
αυτούς και δεν δικαιολογείται για την άγνοια του χώρου. Επίσης, ευθύνεται προσωπικά αυτός μόνο – Ο
ΑΝΑΔΟΧΟΣ – αποκλειόμενης ρητώς και απολύτως κάθε ευθύνης του Δήμου Αλεξανδρούπολης για τα κατά
τη διάρκεια της εκτέλεσης της προμήθειας - εγκατάστασης ατυχήματα που μπορεί να συμβούν στο πάσης
φύσεως προσωπικό του ή σε τρίτους από οποιοδήποτε λόγο ή αιτία.

O ΑΝΑΔΟΧΟΣ βαρύνεται με τις πάσης φύσεως αποδοχές του προσωπικού του, για την καταβολή των
εισφορών στους οικείους οργανισμούς και για την τήρηση των διατάξεων της Εργατικής Νομοθεσίας.

Στην αξία των προμηθευόμενων υλικών, εκτός του ΦΠΑ, διενεργούνται όλες οι νόμιμες προβλεπόμενες
κρατήσεις, οι οποίες βαρύνουν τον προμηθευτή.
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Άρθρο 6ο: Ανωτέρα βία

Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να προβλεφθεί έστω
και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του καταβλήθηκε υπερβολική επιμέλεια και
επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας βίας είναι: εξαιρετικά και απρόβλεπτα
φυσικά γεγονότα, πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό γεγονός ή σε περιστάσεις για τις οποίες ο
εντολοδόχος ή ο εντολέας είναι ανυπαίτιοι, αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού, πόλεμος, ατύχημα,
αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού του εντολοδόχου κ.α. Στην περίπτωση κατά την οποία υπάρξει λόγος
ανωτέρας βίας, ο εντολοδόχος οφείλει να ειδοποιήσει αμελλητί τον εντολέα και να καταβάλει κάθε
δυνατή προσπάθεια σε συνεργασία με το άλλο μέρος για να υπερβεί τις συνέπειες και τα προβλήματα
που προέκυψαν λόγω της ανωτέρας βίας.
Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρμόζεται αντίστοιχα και για τον εντολέα προσαρμοσμένος ανάλογα.
Άρθρο 7ο: Φόροι – Τέλη – Κρατήσεις

Ο Ανάδοχος πρέπει να γνωρίζει ότι υπόκειται σε όλους ανεξαιρέτως τους βάσει των κείμενων νόμων
φόρους, τέλη και κρατήσεις που ισχύουν κατά τη μέρα διενέργειας του διαγωνισμού, πλην του ΦΠΑ με
τον οποίο βαρύνεται ο Δήμος. Στο ποσό της πληρωμής συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον
εντολοδόχο φόροι και βάρη. Αν μετά την ημερομηνία αυτή επιβληθούν φόροι, τέλη και κρατήσεις ή
καταργηθούν αυτοί που ισχύουν, το αντίστοιχο ποσό πληρώνεται επί πλέον ή εκπίπτει αντίστοιχα από
τους λογαριασμούς του Αναδόχου.
Επίσης ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ βαρύνεται με τα έξοδα δημοσίευσης (αρχικού και επαναληπτικού διαγωνισμού αν
απαιτηθεί).
Άρθρο 8ο: Χρόνος εγγυήσεως

Ο χρόνος εγγυήσεως για την καλή ποιότητα της προμήθειας ορίζεται σε πέντε (5) έτη έναντι φθοράς στο
χρόνο, από την ημερομηνία παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή. Η εγγύηση θα καλύπτει την
στατικότητα του οικίσκου, την προστασία έναντι οξείδωσης της μεταλλικής κατασκευής, τα τοιχώματα και
τη στέγη έναντι στεγανότητας, τα κουφώματα και τα κιγκλιδώματα όσον αφορά την εξωτερική αλλοίωση
τους λόγω φυσικών συνθηκών, την ορθή λειτουργία και στεγανότητα του υδραυλικού και αποχετευτικού
δικτύου καθώς και τις διαμορφωμένες βάσεις έδρασης.
Κατά τη διάρκεια του χρόνου τούτου, ο ανάδοχος ευθύνεται για κάθε ατέλεια, βλάβη ή αδικαιολόγητη
φθορά της προμήθειας και της βάσης έδρασης που θα κατασκευάσει, εκτός εάν αυτή προέρχεται από
ανωτέρα βία ή κακή χρήση οπότε εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
Για τους ηλιακούς θερμοσίφωνες και τα κλιματιστικά μηχανήματα η διάρκεια της εγγύησης ορίζεται σε
δύο (2) έτη.
Για την καλή λειτουργία της προμήθειας ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει εγγυητική επιστολή
ποσού 5.450,00 € χρονικής ισχύος 5 ετών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.2 αρ. 72 του Ν.4412/2016.
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Άρθρο 9ο: Πληρωμές
Η πληρωμή του αναδόχου γίνεται μετά την οριστική παραλαβή των οικίσκων με την έκδοση του σχετικού
χρηματικού εντάλματος από τον ΟΤΑ, ύστερα από την σύνταξη του πρωτοκόλλου παραλαβής της
προμήθειας από την αρμόδια επιτροπή του Δήμου.
Άρθρο 10ο : Αναθεώρηση τιμών
Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά παραμένουν
σταθερές και αμετάβλητες καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της εντολής και καμία αμφισβήτηση δεν είναι
δυνατό να προκύψει ή ενδεχόμενη απαίτηση για επιπλέον καταβολή αποζημίωσης.
Άρθρο 11ο: Εκπόνηση μελετών

Oι συμμετέχοντες με την υποβολή της Προσφοράς τους θα καταθέσουν πλήρεις και αναλυτικές μελέτες
των μονάδων (ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ, ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ, ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ, ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟΥ, ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ
ΑΠΟΔΟΣΗΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΚΕΝΑΚ) 2017, κ.λπ.) υπογεγραμμένες από τους κατά Νόμο
μελετητές μηχανικούς.
Άρθρο 12ο: Επίλυση διαφορών

Ο Ανάδοχος της προμήθειας και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε
διαφορά, που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος της σύμβασης
που θα υπογραφεί. Οι τυχούσες διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης,
επιλύονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ, 29/6/2018
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
& ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

ΚΑΛΟΠΑΝΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε.

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

α.α
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΕΣΤΟΡΑΣ
ΤΡΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – ΕΕΕΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – Ε.Ε.Ε.Σ. (Προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή)

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Ε.Ε.Ε.Σ.)
[άρθρου 79 παρ. 1 και παρ. 3 ν. 4412/2016 (Α 147)]
για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης άνω των ορίων των οδηγιών
……………………………..
………………………………………
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Φύλλο Συμμόρφωσης
ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΟΙΚΙ ΣΚΩΝ»
Σκοπός
Το παρόν έχει σκοπό να βοηθήσει την επιτροπή αξιολόγησης για την εξακρίβωση των ελάχιστων
απαιτήσεων για την εν λόγω προμήθεια, όπως περιγράφονται παρακάτω:
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
1. Τα Φύλλα Συμμόρφωσης συμπληρώνονται ώστε οι διαγωνιζόμενοι να τεκμηριώνουν τις απαιτήσεις
στις ζητούμενες προδιαγραφές με παραπομπές σε σχετικά κείμενα, τεχνικά έγγραφα και σε
εγκεκριμένα εγχειρίδια του κατασκευαστικού οίκου.
2. Το Φύλλο Συμμόρφωσης Τεχνικών Προδιαγραφών ακολουθεί την μορφή πίνακα ώστε να
διευκολυνθεί το έργο της αξιολόγησης. Οι διαγωνιζόμενοι υποβάλλουν κατά συνέπεια, υποχρεωτικά
και με ποινή αποκλεισμού, τα φύλλα συμπληρωμένα και με πλήρεις παραπομπές στη σελίδα / σελίδες
του επιμέρους φακέλου τεχνικής προσφοράς (στην αναλυτική τεχνική περιγραφή είτε στα συνημμένα
σχετικά κείμενα ή εγχειρίδια ή έγγραφα ή prospectus / manuals κλπ).
3. Κάθε τεχνική προσφορά πρέπει να περιέχει όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά, τυχόν πιστοποιητικά,
prospectus, εγχειρίδια και φωτογραφίες, δηλώσεις, πιστοποιητικά, σχέδια, υπολογισμο ύς κλπ. των
προσφερομένων ειδών, εφόσον αυτές δεν ενυπάρχουν στα τεχνικά φυλλάδια. Στην τελευταία
περίπτωση θα πρέπει να προσδιορίζεται η ακριβής θέση των φωτογραφιών των προσφερόμενων
ειδών εντός του τεχνικού φυλλαδίου.
Για τη συμπλήρωση του Φύλλου Συμμόρφωσης ισχύουν τα παρακάτω:
Στη Στήλη ‘ΝΑΙ/ΟΧΙ’ συμπληρώνεται μονολεκτικά η απαίτηση εφόσον πληρούνται οι αντίστοιχες
απαιτήσεις
Στη Στήλη ‘ΣΧΟΛΙΑ’ θα καταγραφεί απόν τον διαγωνιζόμενο η σαφής παραπομπή (με αριθμό
σελίδας/σελίδων) στην αναλυτική τεχνική περιγραφή ή/και στα απαραίτητα τεχνικά φυλλάδια,
prospectus, εγχειρίδια κλπ. που αυτός έχει συμπεριλάβει στον επιμέρους φάκελο τεχνικής προσφοράς
ή στον τυχόν επιπλέον φάκελο με τα τεχνικά στοιχεία που συνοδεύει τον κυρίως φάκελο, που κατά
την κρίση του διαγωνιζόμενου τεκμηριώνουν τα στοιχεία του Φύλλου Συμμόρφωσης.
Το προσφερόμενο υλικό θα τηρεί πλήρως τις παρακάτω ελάχιστες τεχνικές Προδιαγραφές
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ΤΥΠΟΣ Α. : ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Τεχνικές και Λειτουργικές Προδιαγραφές
(κατ’ ελάχιστο)

Απαίτηση /
Υποχρεωτικά

Επιφάνεια οικίσκου 37,20m2

ΝΑΙ

Ελάχιστο εξωτερικό ύψος 3,65m
Ελάχιστο εσωτερικό ύψος 2,95m

ΝΑΙ

Με δίρριχτη στέγη με κάλυψη τύπου κεραμμίδι

ΝΑΙ

Αμφίπλευρη φωτιστική επιφάνεια τουλάχιστον το 1/5 της
επιφάνειας του δαπέδου

ΝΑΙ

Εξοπλισμός σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές

ΝΑΙ

Τοιχώματα και οροφές από θερμομονωτικά πανέλα
πετροβάμβακα
Ειδικά ο οικίσκος του Μουσικού Λυκείου θα φέρει
νεοκλασική παραδοσιακή όψη – υποβολή πρότασης
Αναδόχου
Πλήρεις και αναλυτικές μελέτες της μονάδας
(Αρχιτεκτονική, Στατική, Η/Μ εγκαταστάσεων, ΚΕΝΑΚ,
Θερμομόνωσης, Πυροπροστασίας, Αλεξικέραυνου, κλπ)

ΝΑΙ /
Σχόλια
ΟΧΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΤΥΠΟΣ Β1. : ΜΟΝΑΔΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Τεχνικές και Λειτουργικές Προδιαγραφές
(κατ’ ελάχιστο)

Απαίτηση /
Υποχρεωτικά

Επιφάνεια οικίσκου 8,40m2

ΝΑΙ

Ελάχιστο εξωτερικό ύψος 3,20m±5cm
Ελάχιστο εσωτερικό ύψος 2,65m±5cm

ΝΑΙ

Με δίρριχτη στέγη με κάλυψη τύπου κεραμίδι

ΝΑΙ

Αμφίπλευρη φωτιστική επιφάνεια τουλάχιστον το 1/5 της
επιφάνειας του δαπέδου

ΝΑΙ

Εξοπλισμός σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές

ΝΑΙ

Τοιχώματα και οροφές από θερμομονωτικά πανέλα
πετροβάμβακα
O οικίσκος θα έχει νεοκλασική παραδοσιακή όψη –
υποβολή πρότασης Αναδόχου
Πλήρεις και αναλυτικές μελέτες της μονάδας
(Αρχιτεκτονική, Στατική, Η/Μ εγκαταστάσεων, ΚΕΝΑΚ,
Θερμομόνωσης, Πυροπροστασίας, Αλεξικέραυνου, κλπ)
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ΤΥΠΟΣ Β2. : ΜΕΓΑΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Τεχνικές και Λειτουργικές Προδιαγραφές
(κατ’ ελάχιστο)

Απαίτηση /
Υποχρεωτικά

Επιφάνεια οικίσκου 14m2

ΝΑΙ

Ελάχιστο εξωτερικό ύψος 3,65m
Ελάχιστο εσωτερικό ύψος 2,95m±5cm

ΝΑΙ

Με δίρριχτη στέγη με κάλυψη τύπου κεραμίδι

ΝΑΙ

Αμφίπλευρη φωτιστική επιφάνεια τουλάχιστον το 1/5 της
επιφάνειας του δαπέδου

ΝΑΙ

Εξοπλισμός σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές

ΝΑΙ

Τοιχώματα και οροφές από θερμομονωτικά πανέλα
πετροβάμβακα
Ο οικίσκος θα φέρει νεοκλασική παραδοσιακή όψη –
υποβολή πρότασης Αναδόχου
Πλήρεις και αναλυτικές μελέτες της μονάδας
(Αρχιτεκτονική, Στατική, Η/Μ εγκαταστάσεων, ΚΕΝΑΚ,
Θερμομόνωσης, Πυροπροστασίας, Αλεξικέραυνου, κλπ)

ΝΑΙ /
Σχόλια
ΟΧΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΤΥΠΟΣ Γ. : ΟΙΚΙΣΚΟΣ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
Τεχνικές και Λειτουργικές Προδιαγραφές
(κατ’ ελάχιστο)

Απαίτηση /
Υποχρεωτικά

Επιφάνεια οικίσκου 24 m2

ΝΑΙ

Θα έχει δίρριχτη οροφή με ελάχιστο εξωτερικό ύψος
3,65m/±5cm
Θα διαθέτει δύο παράθυρα 2-φυλλα επάλληλα συρόμενα
2,0x0,45m και ένα φεγγίτη 0,60x0,60m στο χώρο του WC

ΝΑΙ
ΝΑΙ

Θα αποτελείται από 3 επιμέρους χώρους· χώρο ένδυσης,
WC, χώρο καταιονιστήρων χωριζόμενους με πόρτα

ΝΑΙ

Εξοπλισμός σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές

ΝΑΙ

Τοιχώματα
από
κατάλληλου
πάχους
πανέλα
πετροβάμβακα ή πολυουρεθάνη. Τοιχώματα οροφής από
ανάλογα των τοιχωμάτων πάνελ πολυουρεθάνης
τουλάχιστον 5cm
Πλήρεις και αναλυτικές μελέτες της μονάδας
(Αρχιτεκτονική, Στατική, Η/Μ εγκαταστάσεων, ΚΕΝΑΚ,
Θερμομόνωσης, Πυροπροστασίας, Αλεξικέραυνου, κλπ)
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ΤΥΠΟΣ Δ. : ΟΙΚΙΣΚΟΣ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ
Τεχνικές και Λειτουργικές Προδιαγραφές
(κατ’ ελάχιστο)

Απαίτηση /
Υποχρεωτικά

Επιφάνεια οικίσκου 18 m2
Θα έχει δίρριχτη οροφή με
3,65m/±5cm

ΝΑΙ
ελάχιστο εξωτερικό ύψος

ΝΑΙ

Θα διαθέτει ένα παράθυρο ανοιγόμενο ή φεγγίτη
1,0x0,45m στην εμπρόσθια όψη και δύο ανοιγόμενους
ΝΑΙ
φεγγίτες 0,90x0,45m στο χώρο του WC
και των
καταιονιστήρων
Θα αποτελείται από 3 επιμέρους χώρους· χώρο ένδυσης,
ΝΑΙ
WC, χώρο καταιονιστήρων χωριζόμενους με πόρτα
Εξοπλισμός σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές

ΝΑΙ

Τοιχώματα
από
κατάλληλου
πάχους
πανέλα
πετροβάμβακα ή πολυουρεθάνη. Τοιχώματα οροφής από
ΝΑΙ
ανάλογα των τοιχωμάτων πάνελ πολυουρεθάνης
τουλάχιστον 5cm
Πλήρεις και αναλυτικές μελέτες της μονάδας
(Αρχιτεκτονική, Στατική, Η/Μ εγκαταστάσεων, ΚΕΝΑΚ, ΝΑΙ
Θερμομόνωσης, Πυροπροστασίας, Αλεξικέραυνου, κλπ)
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ΝΑΙ /
Σχόλια
ΟΧΙ

18PROC003440896 2018-07-18
ΤΥΠΟΣ Ε : ΟΙΚΙΣΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
Τεχνικές και Λειτουργικές Προδιαγραφές
(κατ’ ελάχιστο)

Απαίτηση /
Υποχρεωτικά

Επιφάνεια οικίσκου 66 m2

ΝΑΙ

Ελάχιστο εξωτερικό ύψος 3,65m
Ελάχιστο εσωτερικό ελεύθερο ύψος 2,95m

ΝΑΙ

Με δίρριχτη στέγη με κάλυψη τύπου κεραμίδι

ΝΑΙ

Θα διαθέτει αμφίπλευρη φωτιστική επιφάνεια με τρία 4φυλλα σταθερά - συρόμενα παράθυρα 3,80x1,00m και ένα
φεγγίτη 0,60x0,60m στο χώρο του WC

ΝΑΙ

Θα αποτελείται από 2 επιμέρους χώρους· τον κυρίως χώρο
και το WC χωριζόμενους με πόρτα

ΝΑΙ

Θα διαθέτει διαμορφωμένο κουζινάκι με νεροχύτη και
πάγκο

ΝΑΙ

Εξοπλισμός σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές

ΝΑΙ

Τοιχώματα
από
κατάλληλου
πάχους
πανέλα
πετροβάμβακα ή πολυουρεθάνη. Τοιχώματα οροφής από
ανάλογα των τοιχωμάτων πάνελ πολυουρεθάνης
τουλάχιστον 5cm

ΝΑΙ

Ο οικίσκος θα έχει παραδοσιακή όψη – υποβολή πρότασης
Αναδόχου
Πλήρεις και αναλυτικές μελέτες της μονάδας
(Αρχιτεκτονική, Στατική, Η/Μ εγκαταστάσεων, ΚΕΝΑΚ,
Θερμομόνωσης, Πυροπροστασίας, Αλεξικέραυνου, κλπ.)
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ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ /
Σχόλια
ΟΧΙ

18PROC003440896 2018-07-18
ΤΥΠΟΣ ΣΤ : ΟΙΚΙΣΚΟΣ WC ΑΜΕΑ
Τεχνικές και Λειτουργικές Προδιαγραφές
(κατ’ ελάχιστο)

Απαίτηση /
Υποχρεωτικά

Επιφάνεια οικίσκου 6,25 m2

ΝΑΙ

Κεκλιμένη οροφή με ελάχιστο εξωτερικό ύψος 2,95m±5cm

ΝΑΙ

Θα διαθέτει ανοιγόμενο φεγγίτη 0,70x0,45m

ΝΑΙ

Εξοπλισμός ΑΜΕΑ σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές

ΝΑΙ

Τοιχώματα
από
κατάλληλου
πάχους
πανέλα
πετροβάμβακα ή πολυουρεθάνη. Τοιχώματα οροφής από
ανάλογα των τοιχωμάτων πάνελ πολυουρεθάνης
τουλάχιστον 5cm
Πλήρεις και αναλυτικές μελέτες της μονάδας
(Αρχιτεκτονική, Στατική, Η/Μ εγκαταστάσεων, ΚΕΝΑΚ,
Θερμομόνωσης, Πυροπροστασίας, Αλεξικέραυνου, κλπ)

ΝΑΙ /
Σχόλια
ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΤΥΠΟΣ Ζ : ΟΙΚΙΣΚΟΣ WC-WC ΑΜΕΑ
Τεχνικές και Λειτουργικές Προδιαγραφές
(κατ’ ελάχιστο)

Απαίτηση /
Υποχρεωτικά

Επιφάνεια οικίσκου 25 m2

ΝΑΙ

Κεκλιμένη οροφή με ελάχιστο εξωτερικό ύψος 2,85m±5cm

ΝΑΙ

Θα αποτελείται από 3 αυτόνομους χώρους· WC ανδρών,
WC γυναικών, WC AMEA

ΝΑΙ

Με ξεχωριστή εξωτερική πόρτα για κάθε αυτόνομο χώρο

ΝΑΙ

Θα διαθέτει ανοιγόμενο φεγγίτη σε κάθε έναν από τους
επιμέρους χώρους (WC ανδρών, γυναικών, ΑΜΕΑ)

ΝΑΙ

Εξοπλισμός σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές

ΝΑΙ

Τοιχώματα
από
κατάλληλου
πάχους
πανέλα
πετροβάμβακα ή πολυουρεθάνη. Τοιχώματα οροφής από
ανάλογα των τοιχωμάτων πάνελ πολυουρεθάνης
τουλάχιστον 5cm
Πλήρεις και αναλυτικές μελέτες της μονάδας
(Αρχιτεκτονική, Στατική, Η/Μ εγκαταστάσεων, ΚΕΝΑΚ,
Θερμομόνωσης, Πυροπροστασίας, Αλεξικέραυνου, κλπ)

ΝΑΙ

ΝΑΙ

(Τόπος – Ημερομηνία)
Σφραγίδα – Υπογραφή
Νόμιμου Εκπροσώπου
Σελίδα 76

ΝΑΙ /
Σχόλια
ΟΧΙ

