
 

 ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜ∆ΗΣ 
 Α∆ΑΜ:  
Α∆ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΚΟΙΝΟ 
   
ΠΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 
 Ε΄ ΚΛΑ∆ΟΣ 
 ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε2 
 ΤΜΗΜΑ ΙΙ 
 Τηλεφ.210 6551691 
ΚΟΙΝ: 

Πίνακας Αποδεκτών 

Φ.602.2/ 26 / 280180 
  Σ. 91 

ΘΕΜΑ: ∆ιακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού ∆ιαγωνισµού µε 
Αντικείµενο την Προµήθεια Οκτακοσίων (800) Οικίσκων  προς Κάλυψη Αναγκών 
ΥΜΕΠΟ, οι Οποίοι Προορίζονται για Αποθήκευση και Μελλοντική Χρήση σε ∆οµές 
Φιλοξενίας Προσφύγων/Μεταναστών,  Έναντι Εκτιµώµενης Αξίας 8.870.967,74€ 
µη Συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ. 
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Συστηµικός Αριθµός (Α/Α) 
ΕΣΗ∆ΗΣ 

68350 

Αναθέτουσα Αρχή 

(Κεντρική Κυβερνητική Αρχή, µε 
κύρια δραστηριότητα:  Άµυνα) 

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε2 

www.helenicnavy.gr 
email: gen_e2ii@navy.mil.gr 

fax: 210 6551691 
Μεσογείων 229 Χολαργός, Τ.Κ. 15 561 

Επιχειρησιακός Φορέας 
ΓΕΝ/Ε1 

τηλ. 210-6557233 

Υπηρεσία που διενεργεί το 
διαγωνισµό και στην οποία 

κατατίθενται τα δικαιολογητικά 
(όποια απαιτούνται) σε έντυπη 

µορφή 

ΑΕΠ/ΚΕΦΝ 
Παπαρρηγοπούλου 2 – Πλατεία 
Κλαυθµώνος, Τ.Κ. 10 561, Αθήνα 

Είδος διαγωνισµού Ανοικτός Ηλεκτρονικός Μειοδοτικός 

Κριτήριο ανάθεσης / κατακύρωσης 

Η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 
προσφορά µε βάση την τιµή (Χαµηλότερη 
τιµή) και για τους 2 τύπους οικίσκων, ανά 

δοµή. 

∆ιαδικτυακή πύλη διενέργειας 
διαγωνισµού 

www.promitheus.gov.gr  
του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ 

Τόπος Παράδοσης 
Σύµφωνα µε την προσθήκη «Ι» 

παραρτήµατος «Α» της παρούσας 

Εκτιµώµενη Αξία (άνευ ΦΠΑ) 8.870.967,74€ 

Χρηµατοδότηση  
Λογαριασµός 2410989899 / Ε.Φ. 

1011.701.00.000.00 

Αντικείµενο διαγωνισµού Προµήθεια 800 Οικίσκων για αποθήκευση και 
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µελλοντική χρήση σε ∆οµές Φιλοξενίας 
προσφύγων / µεταναστών 

Κωδικός CPV 44211000-2 

∆ιάρκεια της Σύµβασης 
Ως απαιτήσεις παραρτήµατος «Γ» και «Ε» 

της παρούσας 

Ηµεροµηνία αποστολής για 
δηµοσίευση στην ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α 

ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ 
KΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 

15 Iαν 19 

Ηµεροµηνία ανάρτησης όλης της 
διακήρυξης (παρέχεται ελεύθερη, 

πλήρης, άµεση και δωρεάν 
ηλεκτρονική πρόσβαση) στο 

ΕΣΗ∆ΗΣ  

17 Ιαν 19 

Ηµεροµηνία δηµοσίευσης στο 
ΚΗΜ∆ΗΣ  

17 Ιαν 19 

Ηµεροµηνία και ώρα έναρξης 
υποβολής προσφορών στο 

ΕΣΗ∆ΗΣ 
 11 Φεβ 19, ώρα 07:00 πµ 

Καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα 
υποβολής προσφορών στο 

ΕΣΗ∆ΗΣ 
18 Φεβ 19, ώρα 11:00 πµ 

Ηµεροµηνία αποσφράγισης 
προσφορών µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ 

22 Φεβ 19, ώρα 9:00 πµ 

 Έχοντας υπόψη: 

 α. Το Νοµοθετικό ∆ιάταγµα 721/70 «Περί Οικονοµικής Μερίµνης και 
Λογιστικού των Ε.∆»,(ΦΕΚ 251Α/70), όπως τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις του 
Ν.3257/2004 «Ρυθµίσεις θεµάτων προσωπικού των Ενόπλων ∆υνάµεων και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 143). 

 β. Το Νοµοθετικό ∆ιάταγµα 1400/73 «Περί καταστάσεως Αξιωµατικών». 

 γ. Το ν.2690/99 «Κύρωση Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 45) όπως έχει τροποποιήθηκε και ισχύει µε το Π∆ 28/15. 

 δ. Το ν.2859/00 «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας (ΦΕΚ Α΄ 
248) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει». 

 ε. Το Ν.3861/10 (ΦΕΚ Α΄ 112) «Ενίσχυση της ∆ιαφάνειας µε την 
Υποχρεωτική Ανάρτηση Νόµων και Πράξεων των Κυβερνητικών, ∆ιοικητικών και 
Αυτοδιοίκητων Οργάνων στο ∆ιαδίκτυο (Πρόγραµµα ∆ιαύγεια) και Άλλες 
∆ιατάξεις». 

 στ. Το Ν.4013/11 (ΦΕΚ Α΄ 204) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 204), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 ζ. Το Ν.4129/2013 (Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό 
Συνέδριο» (ΦΕΚ Α΄ 52), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
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 η. Το Ν.4152/13 «Επείγοντα µέτρα εφαρµογής των νόµων 4046/2012, 
4093/2012 και 4127/2013», ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ζ΄ «ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ Ο∆ΗΓΙΑ 2011/7 ΤΗΣ 16ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΤΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ 
ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ». 

 θ. Το Ν.4270/14 «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − ∆ηµόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις», 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 ι. Το Ν.4412/16 (ΦΕΚ Α΄ 147) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών 
και Υπηρεσιών», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

 ια. Το Π∆ 82/96 (ΦΕΚ 66Α/96) «Ονοµαστικοποίηση των Μετόχων 
Ελληνικών Ανωνύµων Εταιρειών», όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν µε 
τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.3310/05 και του άρθρου 8 του Ν. 3414/05. 

 ιβ. Το Π∆ 80/16 (ΦΕΚ Α΄ 145) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους 
∆ιατάκτες». 

 ιγ. Την υπ’ αρ. Φ.800/133/134893 (ΦΕΚ ΄Β 2300/3-12-07) ‘’Μεταβίβαση 
Οικονοµικής Εξουσίας των ΥΦΕΘΑ σε Κεντρικά και Περιφερειακά Όργανα τις 
∆ιοίκησης των Ε.∆ .κλπ‘’ όπως συµπληρώθηκε και τροποποιήθηκε µε την υπ’ 
αριθµ Φ.800/88/131798/Σ.2063/25-7-08 (ΦΕΚ Β΄ 1753/2-9-08) Υπουργική 
απόφαση και Αρ 250298/06-07-12 (ΦΕΚ Β 2130/12) 

 ιδ. Το Π∆ 38/17 (ΦΕΚ Α΄ 63/4.5.2017) «Κανονισµός Λειτουργίας της Αρχής 
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών». 

 ιε. Το Π∆ 39/17 (ΦΕΚ Α΄ 64/4.5.2017) «Κανονισµός εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών». 

 ιστ. Την ΥΑ 1191/14.3.2017 (ΦΕΚ Β΄ 969/22.3.2017) «Καθορισµός του 
χρόνου, τρόπου υπολογισµού της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της 
κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 
(Α.Ε.Π.Π.), καθώς και των λοιπών λεπτοµερειών εφαρµογής της παραγράφου 3, 
του άρθρου 350 του Ν.4412/16 (Α΄ 147).». 

 ιζ. Την ΥΑ 57654/22.5.2017 (ΦΕΚ Β΄ 1781/23.5.2017) «Ρύθµιση 
ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 
Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ) του Υπουργείου Οικονοµίας και 
Ανάπτυξης». 

 ιη. Την ΥΑ 56902/215//19.5.2017 (ΦΕΚ Β΄ 1924/2.6.2017) «Τεχνικές 
λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών 
∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)» 

 ιθ.  ΕΠ Φ. 604/06/280179/14 Ιαν 19/ΓΕΝ/Ε1-ΙΙ(Εντολή ∆ιενέργειας 
Προµήθειας). 

 κ.  Αρ. Πρωτ. 815.1/1/125001/Σ.1/14 Ιαν 19/ΓΕΝ/∆ΟΥ/ΟΕΠΝ(ΑΑΥ) 
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Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε  

 1. Ανοικτό Ηλεκτρονικό Μειοδοτικό ∆ιαγωνισµό, µε αντικείµενο την 
προµήθεια οκτακοσίων (800) Οικίσκων για αποθήκευση και µελλοντική χρήση σε 
∆οµές Φιλοξενίας προσφύγων / µεταναστών και µε κριτήριο κατακύρωσης την 
πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά µε βάση την τιµή 
και για τους δύο τύπους οικίσκων, ανά περιοχή (ήτοι τη χαµηλότερη τιµή 
έκαστης περιοχής φιλοξενίας).  Η τιµή των παρεχόµενων ειδών  θα 
προσφέρεται σε ΕΥΡΩ χωρίς ΦΠΑ. Αντιπροσφορές δεν θα γίνονται δεκτές. 

 2. α. Τεχνικές προδιαγραφές: Ως περιγράφονται και αναλύονται στο 
Παράρτηµα «Ε» παρούσης. 

  β. ∆είγµα φορέα: ∆εν υφίσταται. 

  γ. Κατάθεση δείγµατος από τον υποψήφιο προµηθευτή: ∆εν 
απαιτείται. 

  δ. Ηµεροµηνία αποστολής για δηµοσίευση στην Εφηµερίδα της Ε.Ε.: 
15 Ιαν 19 

  ε. Ηµεροµηνία ανάρτησης όλων των εγγράφων της διακήρυξης στη 
διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗ∆ΗΣ: 17 Ιαν 19 

  στ. Ηµεροµηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών µέσω 
ΕΣΗ∆ΗΣ: 11 Φεβ 19, 07:00. Η συγκεκριµένη ηµεροµηνία δεν κωλύει την 
δηµιουργία και διαµόρφωση της προσφοράς του υποψηφίου προµηθευτή στο 
ΕΣΗ∆ΗΣ, ο οποίος δύναται να εισέλθει στο Σύστηµα, να δηµιουργήσει την 
προσφορά του και να την αποθηκεύσει ως προσχέδιο. Απλώς, η υποβολή της 
προσφοράς του θα είναι δυνατή µόνο µετά την εν λόγω ηµεροµηνία. Η 
συγκεκριµένη τεχνική ενέργεια στο ΕΣΗ∆ΗΣ, πραγµατοποιείται, προκειµένου ο 
κάθε υποψήφιος οικονοµικός φορέας, πριν την υποβολή της προσφοράς του, να 
έχει λάβει υπόψη του όλες τις τυχόν διευκρινήσεις που έχουν ζητηθεί και 
ανακοινωθεί από την Αναθέτουσα Αρχή και να διαθέτει έτσι όλες τις απαιτούµενες 
(διευκρινισµένες και µη) πληροφορίες του διαγωνισµού. 

  ζ. Καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα υποβολής προσφορών στο 
ΕΣΗ∆ΗΣ: 18 Φεβ 19, 11:00. 

 3. Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε τη χρήση της πλατφόρµας του 
Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήµατος, ύστερα από 
κανονική προθεσµία τουλάχιστον τριάντα δύο (32) ηµερών από την εποµένη 
ηµέρα της ηµεροµηνίας ηλεκτρονικής αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία 
Επισήµων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 4. α. Τόπος διενέργειας του διαγωνισµού: ∆ιαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ. 

  β. Ηµεροµηνία διενέργειας / διεξαγωγής του διαγωνισµού (ηλεκτρονική 
αποσφράγιση του φακέλου δικαιολογητικών συµµετοχής και τεχνικών προσφορών 
µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ): 22 Φεβ 19. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται ηλεκτρονικά 
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από το αρµόδιο συλλογικό όργανο την τέταρτη εργάσιµη ηµέρα από την 
καταληκτική ηµεροµηνία ηλεκτρονικής κατάθεσης των προσφορών, όπως 
αναλυτικά περιγράφεται στο Παράρτηµα «Β» της παρούσης. 

 5. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας υποβολής 
προσφορών στο ΕΣΗ∆ΗΣ, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο 
Σύστηµα. 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 6 της ΥΑ Π1-
2390/2013 «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 
Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)». Η 
αποσφράγιση των προσφορών γίνεται σύµφωνα µε τη διαδικασία που 
περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β». 

 6. Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται καθ' οιονδήποτε άλλο 
τρόπο διαφορετικό από την διαδικασία της ανωτέρω παραγράφου και µετά την 
παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα, θεωρούνται εκπρόθεσµες και είτε επιστρέφονται 
χωρίς να αποσφραγιστούν εφόσον αποσταλούν αποκλειστικά εγγράφως, είτε δεν 
γίνονται αποδεκτές µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ εφόσον αποσταλούν ηλεκτρονικά. 

 7. Οι απαιτούµενες για την προµήθεια πιστώσεις θα ανέλθουν µέχρι του 
ποσού των 8.870.967,14€ (άνευ ΦΠΑ και συµπεριλαµβανοµένων κρατήσεων 
∆ηµοσίου και Ταµείων). Οι πιστώσεις θα διατεθούν από λογαριασµό 2410989899 
ΕΦ 1011.701.00.000.00, ως σχετικό (κ). 

 8. ∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν φυσικά ή νοµικά που 
σύµφωνα µε τα άρθρα 19 και 25 του Ν.4412/16 (ΦΕΚ Α΄ 147). Οι συµµετέχοντες 
θα πρέπει να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από τις διατάξεις 
της παρούσας διακήρυξης. Η συµµετοχή των ανωτέρω στο διαγωνισµό µπορεί να 
γίνει απευθείας ή µε νόµιµο εκπρόσωπό τους ή µέσω εµπορικών αντιπροσώπων 
τους στην Ελλάδα. 

 9. Για την συµµετοχή στο διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί 
φορείς (Προµηθευτές) απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούµενη 
από πιστοποιηµένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο 
ηλεκτρονικό σύστηµα (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.) - (∆ιαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) 
ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής, σύµφωνα µε τις παρεχόµενες στην εν 
λόγω ιστοσελίδα οδηγίες. 

 10. Οι Γενικοί / Ειδικοί Όροι του διαγωνισµού καθώς και η Τεχνική 
Προδιαγραφή καθορίζουν τις επιµέρους υποχρεώσεις και απαιτήσεις των 
συµµετεχόντων το διαγωνισµό. 

 11. Η ισχύς των προσφορών θα είναι τουλάχιστον δέκα (10) µήνες από την 
εποµένη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού. Προσφορά που ορίζει 
χρόνο ισχύος µικρότερο του προβλεποµένου από την διακήρυξη, απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. Αναφορικά µε τυχόν παράταση της προσφοράς, ισχύουν τα 
οριζόµενα στο άρθρο 97 του Ν.4412/16. 

 12. Εφ όσον από τους ενδιαφερόµενους προµηθευτές ζητηθούν εγκαίρως 
πρόσθετες πληροφορίες σχετικά µε τον διαγωνισµό, ήτοι τουλάχιστον εννέα (9) 
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ηµέρες πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών, αυτές 
παρέχονται το αργότερο έως έξι (6) ηµέρες πριν από την εν λόγω καταληκτική 
ηµεροµηνία, σύµφωνα και µε τα καθοριζόµενα στο άρθρο 60 του Ν.4412/16. 

 13. Κανένας υποψήφιος δεν µπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να 
επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ µέρους της Υπηρεσίας σχετικά µε τους 
όρους της παρούσας διακήρυξης. 

 14. Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δηµοσιευτεί: 

  α. Στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.hellenicnavy.gr 

  β. Στην Κεντρική Ένωση Επιµελητηρίων Ελλάδος, για ευρεία 
κοινοποίηση στα µέλη της. 

 15. Ολόκληρο το κείµενο της παρούσης διακήρυξης, θα δηµοσιευτεί: 

  α. στον ιστοχώρο του ΚΗΜ∆ΗΣ 

  β. στον ιστοχώρο του ΕΣΗ∆ΗΣ µε α/α 68350 

 16. Η προκήρυξη του διαγωνισµού θα σταλεί µε ηλεκτρονικά µέσα στην 
ΥΕΕ της ΕΕ και θα αναρτηθεί εντός 48 ωρών από την ηµεροµηνία βεβαίωσης 
παραλαβής της προκήρυξης από την ΥΕΕ της ΕΕ  στη διαδικτυακή πύλη 
http://www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ και στη διαδικτυακή πύλη του 
Κ.Η.Μ.∆.Η.Σ (όπου θα παρέχεται η δυνατότητα της ελεύθερης, άµεσης, πλήρους 
και δωρεάν ηλεκτρονικής πρόσβασης σε όλα τα έγγραφα του διαγωνισµού). 

 17. Κατά τα λοιπά, ο διαγωνισµός θα γίνει σύµφωνα µε τα παραρτήµατα και 
τις προσθήκες αυτών, της παρούσης διακήρυξης τα οποία αποτελούν 
αναπόσπαστο µέρος αυτής. 

 18. Όλες οι πληροφορίες που περιέχονται στην ∆ιακήρυξη και τα 
δικαιώµατα επί αυτής ανήκουν στην Αναθέτουσα Αρχή και η χρήση της 
∆ιακήρυξης από τους υποψηφίους προσφέροντες επιτρέπεται µόνο για τις 
ανάγκες προετοιµασίας των προσφορών τους. 

 19. Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια των διαγωνισµών και τη 
συµµετοχή σ’ αυτούς, συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα, πλην των τεχνικών 
εγχειριδίων που δύνανται να είναι και στην αγγλική γλώσσα. 

 20. Η πλαισίωση της ΑΕΠ µε δύο (2) συµπληρωτικά µέλη 
εµπειρογνωµόνων που θεωρούνται ειδικοί εισηγητές, χωρίς δικαίωµα ψήφου, 
εκτελείται µετά από αίτηµα της διενεργούσας το διαγωνισµό Υπηρεσίας 
(ΚΕΦΝ/ΑΕΠ). 

 21. H συµµετοχή στο διαγωνισµό γίνεται µε ευθύνη του ενδιαφεροµένου, ο 
οποίος εξ αυτού και µόνο του λόγου δεν αντλεί δικαίωµα αποζηµίωσης για 
δαπάνες σχετικές µε τη σύνταξη και υποβολή των στοιχείων που αναφέρονται 
στην παρούσα διακήρυξη. 
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 22. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4129/13, µετά την έκδοση της 
κατακυρωτικής απόφασης και πριν από τη σύναψη της σύµβασης διενεργείται 
υποχρεωτικά έλεγχος νοµιµότητας αυτής από το αρµόδιο Κλιµάκιο του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου. Εάν δεν διενεργηθεί ο έλεγχος, η σύµβαση που τυχόν συνάπτεται είναι 
άκυρη. Ο έλεγχος του Ελεγκτικού Συνεδρίου ολοκληρώνεται µέσα σε ενδεικτική 
προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από τη διαβίβαση του σχετικού φακέλου στο 
αρµόδιο Κλιµάκιο.  

 23. Το σχέδιο της παρούσης θεωρήθηκε από τον προληπτικό έλεγχο 
(ΟΕΠΝ/∆Ι∆Η∆Ε) ως προς την νοµιµότητά του. 

 24. Τα αποτελέσµατα του εν λόγω διαγωνισµού και η κατακύρωση τελούν 
υπό την έγκριση του Έχοντα την Οικονοµική Εξουσία, µετά από γνωµοδότηση της 
επιτροπής διενέργειας και εισήγηση της Αναθέτουσας Αρχής. 

                          Αθήνα,  15 Ιανουαρίου 2019 

            Υποναύαρχος Ι. Παξιβανάκης ΠΝ 
                Υπαρχηγός ΓΕΝ 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

«Α» Στοιχεία προς προµήθεια ειδών   
«Β» Γενικοί όροι διαγωνισµού 
«Γ» Ειδικοί όροι διαγωνισµού 
«∆» Υποδείγµατα Εγγυητικών Επιστολών 
«Ε» Τεχνική Προδιαγραφή - Περιγραφή 
«ΣΤ» Σχέδιο Σύµβασης 
 
 
Εσωτερική ∆ιανοµή: E1, Γ4,  ∆ΚΓ, ∆ΚΕ, ∆ΟΥ, Υ/ΓΕΝ, ΕΓΑ/ΓΕΝ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ 

Αποδέκτες για Ενέργεια 
-ΚΕΦΝ/ΑΕΠ 
-ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ, Ακαδηµίας 6, ΤΚ 10671, 
Αθήνα, Τηλ: 210 3387104-106, Φαξ: 210 3622320, E-mail: keeuhcci@uhc.gr 
(Ευρεία Κοινοποίηση) 

Αποδέκτες για Πληροφορία 

-ΣΓ ΑΝΥΕΘΑ 
-ΓΕΕΘΑ/ΚΕΣΟ∆Π 
-Γ∆ΟΣΥ/∆ΟΙ 
- ΓΕΣ/Γ΄ Κλάδος 

 





 Α-1 

Α∆ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ  
 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 
 Ε2-ΙΙ 
 15 Ιαν 19 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ 
Φ.602.2/ 26 / 280180 /Σ. 91 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ   

Περιγραφή συµβατικού 
αντικειµένου 

Προµήθεια Οικίσκων για αποθήκευση και µελλοντική 
χρήση σε ∆οµές Φιλοξενίας προσφύγων / µεταναστών 

Κωδικός είδους /  (CPV) 44211000-2 

Τεχνικός προσδιορισµός Ως Παράρτηµα «Ε» Παρούσης ∆ιακήρυξης 

Ποσότητα 
800 (αναλυτικά ως προσθήκη «Ι» παρόντος 
παραρτήµατος) 

Μονάδα µέτρησης EA (τεµάχια) 

Φορέας Προορισµού Ως προσθήκη «Ι» παρόντος παραρτήµατος 

Εκτιµώµενη Αξία (άνευ 
ΦΠΑ) 

8.870.967,74€, άνευ ΦΠΑ, συµπεριλαµβανοµένων 
κρατήσεων 

Πιστώσεις / Πηγή 
χρηµατοδότησης 

Λογαριασµός 2410989899 / Ε.Φ. 1011.701.00.000.00 

Χρόνος παράδοσης Εντός 40 ηµερών από την υπογραφή της Σύµβασης 

Τόπος παράδοσης 
(Κωδικός Nuts) 

Ως προσθήκη «Ι» παρόντος παραρτήµατος 

Σύνολο κρατήσεων 6,26832% 

Φόρος εισοδήµατος 
Κατά την πληρωµή των ειδών   θα παρακρατείται ο 
προβλεπόµενος από την παράγραφο 2, άρθρου 64, 
Ν.4172/2013, φόρος εισοδήµατος (4%) 

 Πλωτάρχης (Ο) Α. Παχιαδάκης ΠΝ 
Β. Τµηµατάρχη Συµβάσεων µη Αµυντικού Υλικού ΓΕΝ 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ 
«1» ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 





 Α-1-2 

Α∆ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ  
 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 
 Ε2-ΙΙ 
 15 Ιαν 19 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» 
ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Φ.602.2/ 26 / 280180 /Σ. 91  

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 
 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΠΟΣΟΤΗ

ΤΑ 
ΤΟΠΟΣ 

ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ 
ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΠΡΟΫΠΟ- 
ΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΜΕ Φ.Π.Α 24% 

1. 
ΟΙΚΙΣΚΟΣ  
ΤΥΠΟΥ ΄΄Α΄΄ 

20 
Στρατόπεδο 
«ΛΕΒΑΝΤΗ» 

275.000,00€ 

2. 
ΟΙΚΙΣΚΟΣ 

 ΤΥΠΟΥ ΄΄Β΄΄ 
260 

Στρατόπεδο 
«ΛΕΒΑΝΤΗ» 

Σίνδος 
Θεσσαλονίκη 

3.575.000,00€ 

3. 
ΟΙΚΙΣΚΟΣ 

 ΤΥΠΟΥ ΄΄Α΄΄ 
20 

Στρατόπεδο 
«ΜΠΟΥΓΑ» 

275.000,00€ 

4. 
ΟΙΚΙΣΚΟΣ  
ΤΥΠΟΥ ΄΄Β΄΄ 

180 
Στρατόπεδο 
«ΜΠΟΥΓΑ» 

2.475.000,00€ 

5. 
ΟΙΚΙΣΚΟΣ  
ΤΥΠΟΥ ΄΄Β΄΄ 

100 
Στρατόπεδο 
 «ΤΖΗΜΑ» 

Λάρισα 

1.375.000,00€ 

6. 
ΟΙΚΙΣΚΟΣ 
ΤΥΠΟΥ ΄΄Α΄΄ 

20 
Στρατόπεδο 
«ΚΑΠΟΤΑ» 

275.000,00€ 

7. 
ΟΙΚΙΣΚΟΣ 

 ΤΥΠΟΥ ΄΄Β΄΄ 
200 

Στρατόπεδο 
«ΚΑΠΟΤΑ» 

Αθήνα 
(Μενίδι) 

2.750.000,00€ 

    ΣΥΝΟΛΟ:      11.000.000,00€ 

                                                                                   
* Κατά την υποβολή της προσφοράς να ληφθεί υπόψη η παράγραφος 17 του 
παραρτήµατος «Γ» της παρούσας διακήρυξης (αναφορικά µε την απαίτηση 
εγκατάσταση του ηλιακού θερµοσίφωνα). 





B-1 

Α∆ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ  
 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 
 Ε2-II 
 15 Ιαν 19 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «B» ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ 

Φ.602.2/ 26 / 280180 /Σ. 91 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

Άρθρο 1 

Γενικά – Αντικείµενο ∆ιαγωνισµού 

 1. Οι Γενικοί Όροι που διέπουν τον παρόντα διαγωνισµό, προβλέπονται 

από τις διατάξεις των σχετικών νοµοθετηµάτων που αναγράφονται στο κυρίως 

σώµα της διακήρυξης του παρόντος διαγωνισµού. 

 2. Το αντικείµενο του παρόντος διαγωνισµού είναι η προµήθεια 

οκτακοσίων (800) Οικίσκων για αποθήκευση και µελλοντική χρήση σε ∆οµές 

Φιλοξενίας προσφύγων/µεταναστών, ως αναλυτικά αναγράφονται στην προσθήκη 

«Ι» του παραρτήµατος «Α» της παρούσας. 

Άρθρο 2 

Περιεχόµενο Φακέλων Προσφοράς - Χρόνος και Τρόπος Υποβολής 

(Άρθρα 92, 93, 94, 95 και 96 Ν.4412/16) 

 1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς 

ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του 

Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα 

διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα (εκτός των τεχνικών εγχειριδίων που δύνανται 

να υποβληθούν και στην Αγγλική γλώσσα), σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα µε 

τα αναφερόµενα στο Ν.4155/13, στην υπ’ αριθµ. 56902/215 απόφαση του 

Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β’ 1924//2.6.2017) «Τεχνικές 

λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουρνίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών 

∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.).» και στο Ν.4412/16 . 

 2. Οι ενδιαφερόµενοι για να συµµετάσχουν στον διαγωνισµό πρέπει να 

υποβάλουν εµπροθέσµως, ηλεκτρονικά µέσω του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. την προσφορά 

τους µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά και ό,τι άλλο απαιτείται από την παρούσα 

διακήρυξη. Η κατάρτιση και υποβολή των προσφορών γίνεται σύµφωνα µε τα 

οριζόµενα στα άρθρα 92, 93, 94, 95 και 96 του Ν.4412/16 καθώς και στην υπ’ 

αριθµ. 56902/215 απόφαση του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β’ 
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1924//2.6.2017) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουρνίας του Εθνικού 

Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.). 

 3. Οι Προσφορές (επισυναπτόµενα αρχεία) κατατίθενται σε ηλεκτρονική 

µορφή ως κατωτέρω: 

  α. Ένας (1) (υπο)φάκελος µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής 

– Τεχνική Προσφορά» και 

  β. Ένας (1) (υπο) φάκελος µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά». 

 

 4. Όλα τα δικαιολογητικά των (υπό)φακέλων της προσφοράς 

υποβάλλονται στο σύνολό τους ηλεκτρονικά µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ σε µορφή αρχείου 

.pdf. Όσα εκ των δικαιολογητικών / παραστατικών εκδίδονται από τον ίδιο τον 

υποψήφιο οικονοµικό φορέα, υπογράφονται ψηφιακά από αυτόν. Τα υπόλοιπα 

δικαιολογητικά / παραστατικά (τα οποία έχουν και αυτά υποβληθεί ηλεκτρονικά 

στο ΕΣΗ∆ΗΣ, και τα οποία δεν εκδίδονται από τον ίδιο τον υποψήφιο οικονοµικό 

φορέα και εποµένως δεν υπογράφονται ψηφιακά από αυτόν), υποβάλλονται και σε 

έντυπη µορφή (πρωτότυπα ή αρµοδίως επικυρωµένα ως ακριβή αντίγραφα) στην 

υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισµό (ΚΕΦΝ/ΑΕΠ) εντός χρονικού διαστήµατος 

τριών (3) εργασίµων ηµερών από την ηλεκτρονική τους υποβολή, σύµφωνα µε τα 

καθοριζόµενα στην υπ’ αριθµ. 56902/215 απόφασης του Υπουργείου Οικονοµίας 

και Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β’ 1924//2.6.2017) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες 

λειτουρνίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων 

(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)». Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά αναφέρονται οι εγγυητικές επιστολές, 

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). 

 5. Σύµφωνα µε την παράγραφο 1.2.1.2 του άρθρου 15 της υπ’ αριθµ. 

56902/215 απόφασης του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β’ 

1924//2.6.2017) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουρνίας του Εθνικού 

Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.).» δεν 

προσκοµίζονται σε έντυπη µορφή, στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν 

εγκεκριµένη προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγµένη ηλεκτρονική 

υπογραφή µε χρήση εγκεκριµένων πιστοποιητικών σύµφωνα µε την παρ. 3 του 

άρθρου 8, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα στοιχεία και δικαιολογητικά 

προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται 

αντίγραφα των πρωτοτύπων. 

 6. Γενικώς, σε ό,τι αφορά το σύνολο των απαιτούµενων για προσκόµιση 
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εγγράφων σε έντυπη µορφή και αναφορικά µε την επικύρωση των αντιγράφων 

αυτών ισχύουν τα διαλαµβανόµενα στο άρθρο 1 του Ν.4250/14 (πχ τα ΦΕΚ δεν 

επικυρώνονται). Σε ό,τι αφορά δε σε τυχόν υποβαλλόµενες Υπεύθυνες ∆ηλώσεις 

και αναφορικά µε το χρόνο υποβολής και θεώρησής των ισχύουν οµοίως τα 

διαλαµβανόµενα στο άρθρο 3 του Ν.4250/14. 

 7. Αναφορικά µε το θέµα προσκόµισης πρωτότυπων εγγράφων ή 

επικυρωµένων αντιγράφων, για το σύνολο από την παρούσα διακήρυξη 

δικαιολογητικών και στοιχείων της προσφοράς, ισχύουν οι διατάξεις άρθρου 1 του 

Ν.4250/14 (ΦΕΚ Α΄ 74/26-03-14) και κατά συνέπεια η Αναθέτουσα Αρχή 

υποχρεούται να αποδέχεται έγγραφα που είναι ευκρινή φωτοαντίγραφα αυτών 

σύµφωνα µε την διαδικασία που περιγράφεται ανωτέρω. 

 8. Τα υποβαλλόµενα µε την προσφορά ηλεκτρονικά αρχεία .pdf των 

απαιτούµενων δικαιολογητικών και εγγράφων που δεν είναι ψηφιακά 

υπογεγραµµένα από τον εκδότη τους, εκλαµβάνονται ως υποβληθέντα 

φωτοαντίγραφα µε βάση τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/14 (ΦΕΚ Α΄ 

74/26-03-14). Επισηµαίνεται ότι σε υποβληθέντα τέτοια στοιχεία διενεργείται 

υποχρεωτικά από την αρµόδια για το διαγωνισµό Υπηρεσία δειγµατοληπτικός 

έλεγχος, προκειµένου να εξακριβωθεί η ακρίβεια αυτών, σε ποσοστό τουλάχιστον 

5%, ιδίως ζητώντας τη συνδροµή των υπηρεσιών ή φορέων που εξέδωσαν τα 

πρωτότυπα. ∆ιαπίστωση ότι υποβλήθηκαν αλλοιωµένα στοιχεία επιφέρει 

κυρώσεις σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην παράγραφο 6 του άρθρου 22 του 

Ν.1599/86, εφόσον τέτοια πράξη δεν τιµωρείται αυστηρότερα από άλλη ποινική 

διάταξη. Σε κάθε τέτοια περίπτωση, η εκδοθείσα βάσει των στοιχείων διοικητική ή 

άλλη πράξη, ανακαλείται αµέσως. 

 9. Τα δικαιολογητικά και έγγραφα στοιχεία της προσφοράς, που σύµφωνα 

µε τους όρους της παρούσας απαιτείται να προσκοµιστούν σε έντυπη µορφή στην 

ΑΕΠ, αποστέλλονται από τους συµµετέχοντες, σε σφραγισµένο φάκελο εντός του 

οποίου περιλαµβάνονται τα ειδικώς ζητούµενα από τη διακήρυξη δικαιολογητικά 

σε έντυπη µορφή, µε εξωτερικές ενδείξεις «Επιµέρους έντυπα δικαιολογητικά 

συµµετοχής – τεχνικής προσφοράς» ή «Επιµέρους έντυπα δικαιολογητικά 

οικονοµικής προσφοράς» ή «Επιµέρους έντυπα δικαιολογητικά κατακύρωσης», 

εντός της καθοριζόµενης προθεσµίας και παραλαµβάνονται από την Υπηρεσία µε 

απόδειξη. 

 10. Προσφορές που τυχόν υποβληθούν ή περιέλθουν στην Υπηρεσία 

αποκλειστικά σε έντυπη µορφή (για τις οποίες δεν έχει πραγµατοποιηθεί κατάθεση 

ηλεκτρονικής προσφοράς στο σύστηµα) δεν αποσφραγίζονται και 
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επιστρέφονται. 

 11. Απαιτούµενα από την παρούσα διακήρυξη, για προσκόµιση σε έντυπη 

µορφή στοιχεία, που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία µετά την 

καθοριζόµενη προθεσµία, θεωρούνται εκπρόθεσµα κατατεθέντα και οδηγούν σε 

απόρριψη της προσφοράς 

 12. Πέραν των ανωτέρω επισηµαίνονται – διευκρινίζονται τα εξής: 

  α. Οι φάκελοι της προσφοράς που περιέχουν σε έντυπη µορφή τα 

απαιτούµενα δικαιολογητικά, καθώς και ο σφραγισµένος φάκελος των 

δικαιολογητικών που υποβάλλεται από τον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να 

γίνει η κατακύρωση είτε της συµφωνίας πλαίσιο είτε της εκτελεστικής σύµβασης, 

πρέπει να φέρουν εξωτερικώς τα στοιχεία του διαγωνισµού. 

  β. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι 

δυνατόν (πχ λόγω του µεγάλου όγκου τους) να τοποθετηθούν στο φάκελο, τότε 

αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα µε την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και 

τις λοιπές ενδείξεις του φακέλου. 

  γ. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική 

επικοινωνία µέσω του συστήµατος βεβαιώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µε 

υπηρεσίες χρονοσήµανσης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παραγρ. 3 του άρθρου 

6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 9 της υπ’ αριθµ. 56902/215 απόφασης του 

Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β’ 1924//2.6.2017) «Τεχνικές 

λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουρνίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών 

∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.). 

  δ. Μετά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών δεν 

γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, 

τροποποίηση ή απόκρουση όρου της ∆ιακήρυξης ή της Προσφοράς. 

 13. Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της Προσφοράς ή πρόταση που κατά 

την κρίση της αρµόδιας Επιτροπής εξοµοιώνεται µε αντιπροσφορά είναι 

απαράδεκτη και δεν λαµβάνεται υπόψη. 

 14. Εναλλακτικές προσφορές δεν επιτρέπονται. Σε περίπτωση που 

υποβληθούν, δεν λαµβάνονται υπ’ όψη. 

 15. ∆εν επιτρέπονται προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής. 

 16. Με την οριστική υποβολή της Προσφοράς θεωρείται βέβαιο ότι ο 
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υποψήφιος ανάδοχος είναι απολύτως ενήµερος και ότι έχει µελετήσει όλα τα 

στοιχεία που περιλαµβάνονται στο φάκελο του ∆ιαγωνισµού. 

 17. Προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από την τεχνική 

προδιαγραφή και τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας ως αναφέρονται στους όρους της 

διακήρυξης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες, µετά από προηγούµενη 

γνωµοδότηση του αρµόδιου συλλογικού οργάνου. 

 18. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης, ακόµη και µετά 

την τυχόν διευκρίνησή / συµπλήρωσή της, σύµφωνα µε την παράγραφο 5 του 

άρθρου 79 και το άρθρο 102 του Ν.4412/16, ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη, µετά από προηγούµενη γνωµοδότηση του αρµόδιου συλλογικού 

οργάνου. 

Άρθρο 3 

∆ικαιολογητικά Συµµετοχής 

(Άρθρο 93, Ν.4412/16) 

 1. Όσοι από τους δικαιούµενους συµµετοχής λάβουν µέρος στο 

διαγωνισµό οφείλουν να υποβάλουν επί ποινή αποκλεισµού εντός του 

ηλεκτρονικού φακέλου «∆ικαιολογητικά συµµετοχής – Τεχνική προσφορά» τα 

δικαιολογητικά συµµετοχής. Οι προσφέροντες υποβάλουν τα δικαιολογητικά, 

ηλεκτρονικά µαζί µε την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, σε µορφή 

αρχείου .pdf, σύµφωνα µε το Ν.4155/13 και την υπ’ αριθµ. 56902/215 απόφαση 

του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β’ 1924//2.6.2017) «Τεχνικές 

λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουρνίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών 

∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.).. 

 2. Τα δικαιολογητικά συµµετοχής που πρέπει να υποβληθούν είναι: 

  α. Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (ΕΕΕΣ), ως αυτό 

προβλέπεται µε το άρθρο 79 του Ν.4412/16. 

  β. Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής, ποσού 177.420,00€, ήτοι 

ποσοστό 2% της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης χωρίς ΦΠΑ, χρονικής διάρκειας 

τουλάχιστον τριάντα (30) ηµερών από τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, 

ήτοι τουλάχιστον 330 ηµερών, κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 72 του 

Ν.4412/16. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τµήµατα 

(δοµές), το ύψος της εγγύησης συµµετοχής υπολογίζεται στο 2% επί της 

εκτιµώµενης αξίας εν λόγω τµηµάτων (δοµών / και για τους δύο τύπους οικίσκων) 

άνευ ΦΠΑ (βάση της εκτιµώµενης αξίας έκαστης δοµής, ως προσθήκη «Ι» του 
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παραρτήµατος «Α» της παρούσας).  

 3. Το ΕΕΕΣ συµπληρώνεται και υποβάλλεται σύµφωνα µε την παρακάτω 

διαδικασία: 

  α. Η αναθέτουσα αρχή: 

   (1) ∆ηµιουργεί (συµπληρώνοντας και επιλέγοντας τα κατάλληλα 

πεδία) µέσα από την ιστοσελίδα https://ec.europa.eu/growth/tools-

databases/espd/filter?lang=el το ΕΕΕΣ για την συγκεκριµένη διακήρυξη. 

   (2) Στο τέλος της διαδικασίας δηµιουργίας του ΕΕΕΣ, επιλέγει 

εξαγωγή, αλλά και εκτύπωση (σε µορφή αρχείου .pdf). 

   (3) Το αρχείο που εξάγεται είναι σε µορφή .xml και δεν είναι 

αναγνώσιµο (δεν «ανοίγει» µε κάποιο γνωστό πρόγραµµα που έχουµε στους Η/Υ). 

Το αρχείο που εκτυπώνεται σε µορφή αρχείου .pdf, το υπογράφει ψηφιακά. 

   (4) Και τα δύο (2) αυτά αρχεία (.xml και ψηφιακά υπογεγραµµένο 

.pdf), τα αναρτά στο ΕΣΗ∆ΗΣ µαζί µε τα υπόλοιπα έγγραφα της διακήρυξης. 

  β. Ο υποψήφιος οικονοµικός φορέας: 

   (1) Πρέπει να «κατεβάσει» το ανωτέρω αρχείο .xml από το 

ΕΣΗ∆ΗΣ, να το αποθηκεύσει στον Η/Υ του και να µεταβεί στην ιστοσελίδα 

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=el. Στην ιστοσελίδα 

αυτή, πρέπει να επιλέξει «Εισαγωγή ΕΕΕΣ» και να τηλεφορτώσει («ανεβάσει») το 

αρχείο του συγκεκριµένου ΕΕΕΣ του διαγωνισµού που «κατέβασε» από το 

ΕΣΗ∆ΗΣ. 

   (2) Στην ανωτέρω ιστοσελίδα, συµπληρώνει και επιλέγει 

ηλεκτρονικά, τα κατάλληλα πεδία που έχουν καθοριστεί από την αναθέτουσα 

αρχή, καθώς και τα πεδία µε την ηµεροµηνία και τον τόπο σύνταξης. Αν είναι 

δυνατό, υπογράφει ψηφιακά στο κατάλληλο σηµείο. 

   (3) Επιλέγει «Εκτύπωση». Το αρχείο εµφανίζεται σε εκτυπώσιµη 

µορφή και είναι πλέον δυνατή η εκτύπωση του µε χρήση κάποιου προγράµµατος 

εκτυπωτή σε µορφή .pdf. Σε περιβάλλον Microsoft Windows, το eΕΕΕΣ µπορεί να 

εκτυπωθεί ως αρχείο PDF µέσω του Chrome (έχει ήδη ενσωµατωµένη λειτουργία 

εκτύπωσης PDF). ∆ιαφορετικά, µπορεί να χρησιµοποιήσει οποιοδήποτε 

πρόγραµµα δηµιουργίας αρχείων PDF που διατίθεται δωρεάν στο διαδίκτυο. Σε 

περιβάλλον Mac OSX ή Linux, το eΕΕΕΣ µπορεί να εκτυπωθεί από κάθε 
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φυλλοµετρητή. 

   (4) Υπογράφει ψηφιακά το αρχείο .pdf που εκτύπωσε (ακόµη και αν 

το έχει υπογράψει ψηφιακά στην ιστοσελίδα). 

   (5) Υποβάλλει το αυτό αρχείο του ΕΕΕΣ, τόσο σε µορφή .xml όσο 

και σε .pdf (ψηφιακά υπογεγραµµένο) στο φάκελο της προσφοράς του µε τα 

δικαιολογητικά συµµετοχής. 

  γ. Η Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού, αξιολογεί το ΕΕΕΣ είτε 

µε τη χρήση του ψηφιακά υπογεγραµµένου αρχείου .pdf είτε µε την τηλεφόρτωση 

(«ανέβασµα») του αρχείου .xml στην ιστοσελίδα που το δηµιούργησε 

(https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=el). 

 4. Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, 

υποβάλλουν τα παραπάνω δικαιολογητικά για κάθε οικονοµικό φορέα που 

συµµετέχει στην ένωση. 

 5. Το ΕΕΕΣ, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 73 του 

Ν.4412/16, αφορά ιδίως: 

  α. Τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης 

ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.). 

  β. Τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου, στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.). Τα πρόσωπα αυτά, 

µπορούν να προσυπογράψουν το ίδιο ΕΕΕΣ, χωρίς να απαιτείται η υποβολή 

ξεχωριστού ΕΕΕΣ για κάθε ένα πρόσωπο ατοµικά, ειδάλλως ως αναγράφεται και 

στα σχετικά πεδία του ίδιου του ΕΕΕΣ, αρκεί η δήλωση / υπογραφή από τον 

∆ιευθύνων Σύµβουλο της εταιρείας ή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του 

οικονοµικού φορέα, η οποία και δεσµεύει τον υπογράφοντα (µε τις σχετικές 

κυρώσεις περί ψευδούς δήλωσης, σε περίπτωση που τα δηλωθέντα δεν είναι 

αληθή) για όλα τα δηλωθέντα στοιχεία. 

Άρθρο 4 

∆ικαιολογητικά Τεχνικής Προσφοράς 

(Άρθρο 94, Ν.4412/16) 

 1. Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συµπληρώνοντας την αντίστοιχη 

ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος. Στη συνέχεια, το σύστηµα παράγει 

σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο σε µορφή .pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και 
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υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην ειδική 

ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του παραγόµενου ψηφιακά 

υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη 

περίπτωση, το σύστηµα παράγει σχετικό µήνυµα και ο προσφέρων καλείται να 

παράγει εκ νέου του ηλεκτρονικό αρχείο σε µορφή .pdf. Εφόσον, οι τεχνικές 

προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές 

φόρµες του συστήµατος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραµµένα τα 

σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. 

 2. Πέραν του ανωτέρω αρχείου, περιέχει  τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά 

που τεκµηριώνουν την τεχνική επάρκεια και την δυνατότητα υλοποίησης των 

απαιτήσεων του παρόντος διαγωνισµού, ως αυτές ορίζονται στο Παράρτηµα «Ε». 

Ειδικότερα, θα περιέχει: 

  α. Τον Πίνακα Συµµόρφωσης Τεχνικής Προσφοράς ως προσθήκη «ΙΙ» 

παραρτήµατος «Ε» της παρούσας, λαµβάνοντας υπόψη τα αναγραφόµενα στην 

παράγραφο 17 του παραρτήµατος «Γ» της παρούσας διακήρυξης (αναφορικά µε 

την απαίτηση εγκατάστασης ηλιακών θερµοσιφώνων).  

  β. Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν απαιτείται, σύµφωνα µε τα 

αναγραφόµενα στο παράρτηµα «Ε» της παρούσας.  

 3. Τυχόν απαιτούµενα τεχνικά φυλλάδια (prospectus) υποβάλλονται µόνο 

σε ηλεκτρονική µορφή, σύµφωνα µε την παράγραφο 1.2.1.2 του άρθρου 15 της 

υπ’ αριθµ. 56902/215 απόφασης του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης (ΦΕΚ 

Β’ 1924//2.6.2017) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουρνίας του Εθνικού 

Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.). 

 4. Προσφορές οι οποίες απλά αντιγράφουν τις τεχνικές προδιαγραφές του 

διαγωνισµού χωρίς τεκµηρίωση και πλήρη παραποµπή – αντιστοιχία, ως 

απαιτείται κατά την συµπλήρωση της ειδικής ηλεκτρονικής φόρµας του ΕΣΗ∆ΗΣ, 

θα απορρίπτονται. 

 5. Στα περιεχόµενα του φακέλου της τεχνικής προσφοράς δεν πρέπει σε 

καµία περίπτωση να εµφανίζονται οικονοµικά στοιχεία. Τυχόν εµφάνιση 

οικονοµικών στοιχείων αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς. 

Άρθρο 5 

∆ικαιολογητικά Οικονοµικής Προσφοράς 

(Άρθρα 26 και 95, Ν.4412/16) 

 1. Μέσα στον (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

της προσφοράς περιλαµβάνονται τα στοιχεία της Οικονοµικής Προσφοράς του 
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υποψήφιου αναδόχου όπως αυτά απαιτούνται από την παρούσα διακήρυξη. 

Ειδικότερα, η προσφερόµενη τιµή για το είδος πρέπει να προκύπτει µε σαφήνεια 

από την οικονοµική προσφορά, η οποία πρέπει να είναι διαµορφωµένη σύµφωνα 

µε όσα περιγράφονται στο σχετικό άρθρο του παρόντος Παραρτήµατος. Οι τιµές 

που συµπεριλαµβάνονται στην οικονοµική προσφορά θα είναι οι τιµές µε τις 

οποίες θα αξιολογηθούν βάσει του κριτηρίου κατακύρωσης. 

 2. Η Οικονοµική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή 

απορρίψεως στον (υπό)φάκελο «Οικονοµική Προσφορά». Η Οικονοµική 

Προσφορά συντάσσεται συµπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική 

φόρµα του συστήµατος. Στη συνέχεια, το σύστηµα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό 

αρχείο, σε µορφή .pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον 

προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα 

του συστήµατος και του παραγόµενου ψηφιακά υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού 

αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστηµα παράγει 

σχετικό µήνυµα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου του ηλεκτρονικό 

αρχείο .pdf. 

 3. Η εκ παραδροµής υποβολή δικαιολογητικών της οικονοµικής 

προσφοράς στον (υπο)φάκελο «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική 

Προσφορά» και αντίστροφα, δεν αναγνωρίζεται και δεν θεραπεύεται εκ των 

υστέρων και οδηγεί υποχρεωτικά σε απόρριψη της προσφοράς 

 4. Οι τιµές θα πρέπει να δίδονται σε Ευρώ για την εκπλήρωση όλων των 

υποχρεώσεων που ζητούνται από τον κύριο ανάδοχο και θα αναγράφονται 

αριθµητικώς. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιµές σε Ευρώ, θα απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες. Η αναγραφή της τιµής σε Ευρώ, γίνεται µε δύο δεκαδικά ψηφία. Το 

γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το 

τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή µεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι 

µικρότερο του πέντε. 

 5. Στις προσφερόµενες τιµές περιλαµβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, 

ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, για παράδοση 

του υλικού στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα 

διακήρυξη, ενώ δεν πρέπει να συµπεριλαµβάνεται ο ΦΠΑ. 

 6. Η τιµή που θα επιτευχθεί στο διαγωνισµό θα ισχύει καθ’ όλη τη διάρκεια 

της σύµβασης και δεν θα γίνει αποδεκτή καµία προσαύξηση τιµής µέχρι την 

ολοκλήρωση εκτέλεσής της. Ως εκ τούτου, οι τιµές της πρoσφoράς είναι 

δεσµευτικές για τov προµηθευτή. 
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 7. Κατά την υποβολή της οικονοµικής προσφοράς θα υποβληθεί και 

δήλωση του οικονοµικού φορέα, αναφορικά µε το χρόνο ισχύος της 

προσφοράς, το χρόνο παράδοσης του προς προµήθεια είδους και τον 

επιθυµητό τρόπο πληρωµής. 

 

 

 

         Άρθρο 6 

Εχεµύθεια – Εµπιστευτικότητα Πληροφοριών 

(Άρθρο 21, Ν.4412/16) 

 

 

 

 1. Σε περίπτωση συνυποβολής µε την προσφορά στοιχείων και 

πληροφοριών εµπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους 

άλλους διαγωνιζόµενους θα έθιγε τα έννοµα συµφέροντά του, ο προσφέρων 

οφείλει να σηµειώνει επ' αυτών µε χρήση του σχετικού πεδίου του συστήµατος τα 

στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εµπιστευτικό χαρακτήρα. Σε 

αντίθετη περίπτωση, δύνανται να λαµβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι 

λοιποί διαγωνιζόµενοι. 

 2. Οι οικονοµικοί φορείς δεν αποκαλύπτουν σε τρίτους πληροφορίες 

εµπιστευτικού χαρακτήρα, τις οποίες τυχόν θα παρέχει η αναθέτουσα αρχή καθ’ 

όλη τη διαδικασία σύναψης σύµβασης, αλλά και κατά τη διάρκεια ισχύος της ίδιας 

της σύµβασης. Ο οικονοµικός φορέας υποχρεούται να εξασφαλίζει την τήρηση της 

εν λόγω εµπιστευτικότητας και για το προσωπικό του, και για τους τυχόν 

υπεργολάβους του, καθώς και για κάθε τρίτο πρόσωπο που χρησιµοποιεί κατά την 

ανάθεση ή εκτέλεση της σύµβασης. 

 3. 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. Σε 

διαφορετική περίπτωση η εµπιστευτικότητα δεν ισχύει και η αναθέτουσα αρχή δεν 

δεσµεύεται για την τήρησή της. 
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 4. ∆εν 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. 

 5. Το δικαίωµα πρόσβασης στα έγγραφα των προσφορών άλλων 

οικονοµικών φορέων ασκείται σύµφωνα µε τους όρους του Ν.2690/99 (ΦΕΚ Α΄ 45) 

και του άρθρου 1 του άρθρου πρώτου του Π∆ 28/15 (ΦΕΚ Α΄ 34). 

Άρθρο 7 

Συµπλήρωση – Αποσαφήνιση Πληροφοριών και ∆ικαιολογητικών 

(Άρθρα 79 και 102, Ν.4412/16) 

 Κατά την αξιολόγηση των προσφορών είναι δυνατή η συµπλήρωση / 

διευκρίνιση / αποσαφήνιση πληροφοριών, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 

79 και 102 του Ν.4412/16. 

Άρθρο 8 

Αποσφράγιση και Αξιολόγηση Προσφορών 

(Άρθρο 100, Ν.4412/16) 

 1. Η αποσφράγιση των προσφορών πραγµατοποιείται ηλεκτρονικά, 

σύµφωνα µε την απαιτούµενη από το σύστηµα διαδικασία, από το αρµόδιο 

πιστοποιηµένο στο σύστηµα συλλογικό όργανο (Επιτροπή ∆ιενέργειας και 

Αξιολόγησης των Αποτελεσµάτων του ∆ιαγωνισµού), εφαρµοζόµενων κατά τα 

λοιπά των κείµενων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και 

διαδικασιών. 

 2. Πρώτα, γίνεται αποσφράγιση των ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων 

«∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά». Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι 

των οικονοµικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά µέσω των αρµόδιων 

πιστοποιηµένων στο σύστηµα οργάνων, σε µεταγενέστερη ηµεροµηνία και ώρα 

που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές 

µετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών. 

 3. Μετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών 

(φάκελοι «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά») το πιστοποιηµένο 

στο σύστηµα αρµόδιο συλλογικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση των 

προσφορών, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κειµένων διατάξεων για την 

ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και των διαδικασιών της Αναθέτουσας Αρχής. 

Ειδικότερα: 
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  α. Την τέταρτη εργάσιµη ηµέρα µετά την καταληκτική ηµεροµηνία 

υποβολής των προσφορών, στην ηµεροµηνία και ώρα που καθορίζεται στη 

διακήρυξη αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά οι (υπο)φάκελοι «∆ικαιολογητικά 

Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά» και οι συµµετέχοντες αποκτούν πλέον 

πρόσβαση για ενηµέρωση στο περιεχόµενο αυτών. Για την αποσφράγιση οι 

συµµετέχοντες ενηµερώνονται µε ηλεκτρονικό µήνυµα / ειδοποίηση που παράγεται 

αυτόµατα από το σύστηµα. 

  β. Το αρµόδιο συλλογικό όργανο παραλαµβάνει τους ενσφράγιστους 

φακέλους µε τα τυχόν επιµέρους απαιτούµενα σε έντυπη µορφή δικαιολογητικά 

των προσφορών τα οποία έχουν κατατεθεί στην ΑΕΠ σύµφωνα µε τις απαιτήσεις 

της διακήρυξης από τους συµµετέχοντες. Το αρµόδιο συλλογικό όργανο 

αποσφραγίζει τους φακέλους µε την ένδειξη «Επιµέρους Έντυπα ∆ικαιολογητικά 

Συµµετοχής – Τεχνικής Προσφοράς» και εν συνεχεία µονογράφει και σφραγίζει 

ανά φύλλο το σύνολο των δικαιολογητικών που έχουν υποβληθεί. 

  γ. Στη συνέχεια, προχωρεί στην αξιολόγηση των δικαιολογητικών που 

κατατέθηκαν στις προσφορές των συµµετεχόντων για την πληρότητα και την 

νοµιµότητά τους – σύµφωνα µε τα ισχύοντα – και στη διενέργεια ελέγχου των 

τεχνικών προσφορών για τη συµφωνία ή ασυµφωνία τους µε τις τεχνικές 

προδιαγραφές / απαιτήσεις της Υπηρεσίας. 

  δ. Κατόπιν, το αρµόδιο συλλογικό όργανο γνωµοδοτεί µε πρακτικό 

αποδοχής ή αιτιολογηµένης απόρριψης των δικαιολογητικών συµµετοχής και 

τεχνικών προσφορών των συµµετεχόντων, το οποίο υποβάλλεται αρµοδίως στην 

Αναθέτουσα Αρχή. Εν συνεχεία η Αναθέτουσα Αρχή κοινοποιεί το ανωτέρω 

πρακτικό σε όλους τους συµµετέχοντες οικονοµικούς φορείς (µέσω του πεδίου 

«επικοινωνία» που παρέχει η πλατφόρµα του ΕΣΗ∆ΗΣ). 

  ε. Κατόπιν των ανωτέρω ορίζεται η ηµεροµηνία και ώρα ηλεκτρονικής 

αποσφράγισης των φακέλων όλων των υποβληθεισών οικονοµικών προσφορών. 

Με µέριµνα της αναθέτουσας αρχής πραγµατοποιείται, µέσω ηλεκτρονικού 

µηνύµατος µε χρήση του συστήµατος, ενηµέρωση για την καθορισθείσα 

ηµεροµηνία και ώρα διενέργειας της ηλεκτρονικής αποσφράγισης των οικονοµικών 

προσφορών. 

  στ. Στην καθορισθείσα ως άνω ηµεροµηνία και ώρα, το αρµόδιο 

συλλογικό όργανο προβαίνει στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων 

«Οικονοµική Προσφορά» και οι συµµετέχοντες αποκτούν πλέον πρόσβαση για 

ενηµέρωση στο περιεχόµενο αυτών. Για την αποσφράγιση οι συµµετέχοντες 
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ενηµερώνονται µε ηλεκτρονικό µήνυµα / ειδοποίηση που παράγεται αυτόµατα από 

το σύστηµα. Για τυχόν παραστατικά / δικαιολογητικά της οικονοµικής προσφοράς 

που υποβλήθηκαν σε έντυπη µορφή, ακολουθείται η ίδια ανωτέρω διαδικασία 

αποσφράγισης, µονογραφής, σφράγισης και υποτύπωσης, µε τα έντυπα 

δικαιολογητικά / παραστατικά των δικαιολογητικών συµµετοχής – τεχνικών 

προσφορών. 

  ζ. Ακολουθεί η αξιολόγηση µόνο των οικονοµικών προσφορών των 

προσφερόντων των οποίων τις τεχνικές προσφορές και τα δικαιολογητικά 

συµµετοχής το αρµόδιο όργανο έκρινε πλήρη, και σύµφωνα µε τους όρους και τις 

απαιτήσεις της παρούσας. Οι εν λόγω οικονοµικές προσφορές ελέγχονται έναντι 

των όρων της διακήρυξης και οι παραδεκτές κατατάσσονται µε βάση το κριτήριο 

κατακύρωσης. Έπειτα το αρµόδιο συλλογικό όργανο γνωµοδοτεί µε πρακτικό για 

την αποδοχή ή αιτιολογηµένη απόρριψη των εν λόγω οικονοµικών προσφορών, 

για την κατάταξη τους και την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου, το οποίο 

υποβάλλεται αρµοδίως στην Αναθέτουσα Αρχή. 

  η. Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή µια απόφαση, µε 

την οποία επικυρώνονται τα αποτελέσµατα  όλων των ανωτέρω σταδίων  

(«∆ικαιολογητικά Συµµετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και «Οικονοµική 

Προσφορά»), η οποία κοινοποιείται µε επιµέλεια αυτής στους προσφέροντες µέσω 

της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήµατος ΕΣΗ∆ΗΣ.  

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύµφωνα µε τα 

οριζόµενα στο αντίστοιχο άρθρο της παρούσας.   

 

  θ. Ο/οι προσφέρων/ροντες που αναδείχθηκαν προσωρινοί ανάδοχοι, 

στον/στους οποίο/ους πρόκειται να γίνει η κατακύρωση της σύµβασης, εντός 

προθεσµίας που θα του/τους γνωστοποιηθεί και δεν µπορεί να είναι µικρότερη των 

δέκα (10) ηµερών, ούτε µεγαλύτερη των είκοσι (20) ηµερών από τη σχετική 

ειδοποίηση που του/τους αποστέλλεται ηλεκτρονικά, οφείλει/ουν να υποβάλει/ουν 

ηλεκτρονικά µέσω του Συστήµατος, σε µορφή αρχείου. pdf και σε φάκελο µε 

σήµανση «∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης», όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται. 

  ι. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «∆ικαιολογητικά 

Κατακύρωσης» του προσφέροντος στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση 

γίνεται µετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής των, σε 

χρόνο που ορίζεται από την αναθέτουσα αρχή και γνωστοποιείται, ύστερα από 

σχετική ειδοποίηση των συµµετεχόντων που δικαιούνται να λάβουν γνώση των 

δικαιολογητικών που υπεβλήθησαν. Σε περίπτωση που ο/οι µειοδότης/ες προβούν 
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σε κατάθεση των απαιτούµενων δικαιολογητικών νωρίτερα από τη χρονική 

προθεσµία που τους έχει δοθεί, τότε οφείλει/ουν να ενηµερώσει/ουν εγγράφως 

µέσω της επικοινωνίας του συστήµατος ΕΣΗ∆ΗΣ, την Αναθέτουσα Αρχή για την 

ολοκλήρωση της κατάθεσης των απαιτούµενων δικαιολογητικών τους, τόσο 

ηλεκτρονικά στο ΕΣΗ∆ΗΣ, όσο και σε έντυπη µορφή, ώστε η ηλεκτρονική 

αποσφράγιση του εν λόγω φακέλου να πραγµατοποιηθεί πριν την λήξη της 

προθεσµίας. 

  ια. Αµέσως µετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι 

συµµετέχοντες στο διαγωνισµό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο 

του φακέλου των δικαιολογητικών κατακύρωσης που αποσφραγίσθηκε. 

       ιβ. Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών 

ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη πρακτικού την Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού 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 απόρριψη της προσφοράς του προσωρινού αναδόχου.  

  

       ιγ. Οι φάκελοι του διαγωνισµού µε τα προσκοµισθέντα έντυπα 

δικαιολογητικά για κάθε στάδιο µε µέριµνα του αρµόδιου συλλογικού οργάνου, 

συνυποβάλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή για την έκδοση σχετικής απόφασης. 

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύµφωνα µε τα 

οριζόµενα στο άρθρο 20 της παρούσας. 

 4. Για την ανωτέρω περιγραφείσα διαδικασία αξιολόγησης καθώς και για 

τη λήψη απόφασης επί των διαφόρων σταδίων του διαγωνισµού ισχύουν τα 

ακόλουθα: 

  α. Το χρονικό διάστηµα για τον ορισµό της αποσφράγισης των 

δικαιολογητικών των διαφόρων σταδίων ένεκα της δυνατότητας υποβολής 

προδικαστικών προσφυγών ή/και της εξέτασης αυτών µπορεί να διαφοροποιηθεί 

κατά την κρίση της αναθέτουσας αρχής, συνεκτιµώντας την πορεία της 

διαγωνιστικής διαδικασίας. 

  β. Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών πραγµατοποιείται 

σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 100 του Ν.4412/16, όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει. 

  γ. Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό, ενηµερώνονται µέσω 

ηλεκτρονικού µηνύµατος µε χρήση του συστήµατος, για την έκδοση απόφασης 

αποδοχής ή απόρριψης της προσφοράς τους σε κάθε στάδιο. Η ειδοποίηση αυτή 





Β - 15 

πραγµατοποιείται µετά την ηλεκτρονική ανάρτηση, της σχετικής αποφάσεως για το 

εκάστοτε στάδιο του διαγωνισµού στο Σύστηµα, ως καθορίστηκε ανωτέρω. Κατά 

την ηµεροµηνία αποστολής της υπόψη ειδοποίησης / ανακοίνωσης θεωρείται ότι οι 

συµµετέχοντες έχουν λάβει πλέον πλήρη γνώση επί της απόφασης για το 

εκάστοτε στάδιο του διαγωνισµού. Ως εκ τούτου, η εν λόγω ηµεροµηνία αποτελεί 

και το χρονικό σηµείο από το οποίο υπολογίζεται η νόµιµη προθεσµία για την 

άσκηση τυχόν προδικαστικών προσφυγών. 

Άρθρο 9 

∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης 

(Άρθρα 80 και 103, Ν.4412/16) 

 1. Τα ∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης δεν υποβάλλονται κατά τη φάση 

υποβολής των Προσφορών των υποψηφίων αναδόχων, αλλά µόνο κατόπιν 

σχετικής πρόσκλησης µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ της αναθέτουσας αρχής, µετά την ανάδειξη 

του «προσωρινού αναδόχου» και πριν την κατακύρωση του διαγωνισµού. 

 2. Ο υποψήφιος ανάδοχος / «προσωρινός ανάδοχος», υποχρεούται να 

υποβάλλει όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά του άρθρου 80 του ν.4412/16 

(όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), ως αποδεικτικά στοιχεία για τη µη συνδροµή 

λόγων αποκλεισµού, ως αυτοί έχουν καθοριστεί κατά τη σύνταξη και συµπλήρωση 

του ΕΕΕΣ, καθώς επίσης και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, 

τα οποία έχουν οµοίως επιλεγεί κατά την σύνταξη / συµπλήρωση του εν λόγω 

ΕΕΕΣ. 

 3. ∆εν απαιτείται η προσκόµιση όσων από τα δικαιολογητικά του άρθρου 

80 του Ν.4412/16 δεν αφορούν στα πεδία που έχουν υποτυπωθεί στο ΕΕΕΣ, 

όπως αυτό έχει αναρτηθεί στην κεντρική σελίδα του ΕΣΗ∆ΗΣ για τον παρόντα 

διαγωνισµό. 

 
 4. Κατά τον παρόντα διαγωνισµό απαιτείται η προσκόµιση των κατά 
περίπτωση δικαιολογητικών των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 80 του 
Ν.4412/16 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) και του άρθρου 82 του Ν.4412/16, ως 
αναλυτικά έχουν υποτυπωθεί στην προσθήκη Ι του παρόντος 
παραρτήµατος. 

 5. 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 στο ΕΕΕΣ του παρόντος 

διαγωνισµού, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό µπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη 

βεβαίωση ή, στα κράτη - µέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη 
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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 (σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 80 του Ν.4412/16), όπου 

κρίνεται αναγκαίο, επίσηµη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα 

έγγραφα ή τα πιστοποιητικά που απαιτούνται για τον εν λόγω διαγωνισµό ή ότι τα 

έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις 

απαιτήσεις του ΕΕΕΣ του παρόντος διαγωνισµού. 

 6. Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, 

υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονοµικό 

φορέα που συµµετέχει στην ένωση. 

 7. Στην περίπτωση που οικονοµικός φορέας επιθυµεί να στηριχθεί στις 

ικανότητες άλλων φορέων, για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους 

αναγκαίους πόρους, προσκοµίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσµευση των φορέων 

αυτών για τον σκοπό αυτό (πχ. ιδιωτικό συµφωνητικό µεταξύ προσφέροντος και 

τρίτου, στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται, ή από οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο 

µέσο). 

 8. Αν το(α) τµήµα(τα) της σύµβασης το(α) οποίο(α) ο κύριος ανάδοχος είχε 

αναφέρει στην προσφορά του, ότι προτίθεται να αναθέσει υπό µορφή 

υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνει το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της 

συνολικής αξίας της σύµβασης, τότε είναι απαραίτητη η υποβολή όλων των 

παραπάνω πιστοποιητικών / βεβαιώσεων / κλπ και για τους υπεργολάβους 

αυτούς. 

 9. 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). 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. 

 10. Όταν κάποιος προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλλει τα απαιτούµενα 

δικαιολογητικά ή δεν τα υποβάλλει εµπρόθεσµα, τότε εφαρµόζονται τα οριζόµενα 

στο άρθρο 103 του Ν.4412/16. 
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 11. Κατά τον παρόντα διαγωνισµό και εφόσον η προϋπολογισθείσα δαπάνη 

του διαγωνισµού είναι άνω του 1.000.000,00€, οι ανώνυµες εταιρείες, που 

συµµετέχουν στην διαγωνιστική διαδικασία αυτοτελώς ή σε κοινοπραξία ή ένωση 

προσώπων ή σε οποιαδήποτε µορφής οντότητα, είτε για το σύνολο της 

προκηρυχθείσας ποσότητας, είτε για µέρος αυτής, απαιτείται να προσκοµίσουν 

µαζί µε τα υπόλοιπα ανωτέρω δικαιολογητικά κατακύρωσης, επί ποινή 

απαραδέκτου το µετοχολόγιο της εταιρείας, σύµφωνα µε το Ν.3310/05, όπως 

αυτός τροποποιήθηκε µε την παράγραφο 10 του άρθρου 375 του Ν.4412/16, ως 

ακολούθως: 

  α. Εάν είναι ελληνικές, τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από το Π∆ 

82/96 (ΦΕΚ Α’ 66) «Ονοµαστικοποίηση των µετοχών Ελληνικών Ανωνύµων 

Εταιρειών», όπως αυτό τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις του άρθρου 8 του 

Ν.3310/05 και του άρθρου 8 του Ν.3414/05 (ΦΕΚ Α’ 279) υπό τις συναφώς 

καθοριζόµενες προϋποθέσεις. 

  β. Εάν είναι αλλοδαπές και ανεξαρτήτως συµµετοχής τους ή µη σε 

ελληνικές, τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 8 

του Ν.3310/05 και του άρθρου 8 του Ν.3414/05 (ΦΕΚ Α’ 279) υπό τις συναφώς 

καθοριζόµενες προϋποθέσεις. 

Άρθρο 10 

Απόρριψη Προσφορών 

(Άρθρα 26 και 91, Ν.4412/16) 

 1 .Η απόρριψη Προσφοράς γίνεται µε απόφαση της αναθέτουσας Αρχής, 

ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου συλλογικού οργάνου. 

 2. Η προσφορά του υποψήφιου αναδόχου απορρίπτεται ως απαράδεκτη 

σε κάθε µία ή περισσότερες από τις περιπτώσεις που αναγράφονται στην 

παράγραφο 4 του άρθρου 26 και στο άρθρο 91 του Ν.4412/16, καθώς και ως µη 

κανονική σε κάθε µία ή περισσότερες περιπτώσεις που αναγράφονται στην 

παράγραφο 3 του άρθρου 26 του Ν.4412/16. 

Άρθρο 11 

Χρόνος συνδροµής Όρων Συµµετοχής – Οψιγενείς Μεταβολές 

(Άρθρο 104, Ν.4412/16) 

 1. Περί οψιγενών µεταβολών, ισχύουν τα καθοριζόµενα στις παραγράφους 

2 και 3 του άρθρου 104 του Ν.4412/16. 
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 2. Προκειµένου περί κατακύρωσης µεγαλύτερης ή µικρότερης ποσότητας 

κατά ποσοστό στα εκατό, ισχύουν τα καθοριζόµενα στην παράγραφο 1 του 

Ν.4412/16. 

Άρθρο 12 

Κατακύρωση – Σύναψη Σύµβασης 

(Άρθρο 105, Ν.4412/16) 

 1. Μετά την έκδοση της απόφασης κατακύρωσης, στην οποία 

υποχρεωτικά αναφέρονται οι προθεσµίες για την αναστολή της σύναψης 

σύµβασης, λόγω τυχόν υποβαλλόµενων προδικαστικών προσφυγών, η 

αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αµέσως την απόφαση κατακύρωσης, µαζί µε 

αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των 

προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο µε την 

επικοινωνία του ΕΣΗ∆ΗΣ (ή εάν αυτό δεν είναι δυνατό µε κάθε πρόσφορο τρόπο, 

όπως µε τηλεοµοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο κ.λπ., επί αποδείξει). Η 

χρονοσήµανση του Συστήµατος αποτελεί και την ηµεροµηνία και ώρα κατά την 

οποία τεκµαίρεται η πλήρης γνώση του περιεχοµένου κάθε αποστελλόµενου 

εγγράφου και αυτή από την οποία εκκινούν οι προθεσµίες άσκησης των ένδικων 

βοηθηµάτων. 

 2. Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννοµα αποτελέσµατά της, 

εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες. 

 3. Τα έννοµα αποτελέσµατα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η 

σύναψη της σύµβασης επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα 

εξής: 

  α. άπρακτη πάροδος των προθεσµιών άσκησης των προβλεπόµενων 

στις κείµενες διατάξεις 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 το άρθρο 35 του Ν.4129/13, εφόσον απαιτείται, και 

  γ. κοινοποίησή της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό 

ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλει επικαιροποιηµένα τα δικαιολογητικά του 

άρθρου 80 και µόνον στην περίπτωση του προσυµβατικού ελέγχου ή της άσκησης 

προδικαστικής προσφυγής και ένδικων µέσων κατά της απόφασης κατακύρωσης, 

έπειτα από σχετική πρόσκληση. 





Β - 19 

 4. Μετά την επέλευση των εννόµων αποτελεσµάτων της απόφασης 

κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την 

υπογραφή του συµφωνητικού, σε προθεσµία που δεν µπορεί να υπερβαίνει τις 

είκοσι (20) ηµέρες από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης. 

 5. Η υπογραφή του συµφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο 

ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συµφωνητικό, µέσα στην προθεσµία 

που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, τότε απορρίπτεται η προσφορά του 

προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση 

συµµετοχής του (εφόσον υφίσταται) και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα 

που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 

προσφορά, βάσει του κριτηρίου κατακύρωσης. Αν κανένας από τους 

προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συµφωνητικού, η διαδικασία 

ανάθεσης µαταιώνεται, σύµφωνα µε την περίπτωση δ΄ της παραγράφου 2 του 

άρθρου 106 του Ν.4412/16. 

 

Άρθρο 13 

Κατάρτιση / Σύµβασης 

(Άρθρο 105, Ν.4412/16) 

 1. Μετά την ανακοίνωση της κατακύρωσης, και µε την επιφύλαξη όσων 

ορίζονται στο προηγούµενο άρθρο, υπογράφεται από τα συµβαλλόµενα µέρη η 

σύµβαση. Το σχέδιο της σύµβασης επισυνάπτεται στην παρούσα διακήρυξη ως 

Παράρτηµα. 

 2. Η αναθέτουσα Αρχή συµπληρώνει στο κείµενο της σύµβασης τα 

στοιχεία της προσφοράς του αναδόχου, µε την οποία συµµετείχε αυτός στον 

διαγωνισµό και η οποία έγινε αποδεκτή µε την κατακύρωση του αποτελέσµατος 

του διαγωνισµού σ' αυτόν. ∆εν χωρεί διαπραγµάτευση στο κείµενο της σύµβασης 

που επισυνάφθηκε στην διακήρυξη του διαγωνισµού, ούτε καθ' οιονδήποτε τρόπο 

τροποποίηση ή συµπλήρωση της προσφοράς του αναδόχου. 

 3. Η σύµβαση θα έχει ισχύ για ολόκληρη τη χρονική διάρκειά της από την 

υπογραφή της. 

 4. Το κείµενο της σύµβασης κατισχύει κάθε άλλου κειµένου στο οποίο 

τούτο στηρίζεται, όπως προσφορά, διακήρυξη και απόφαση, εκτός κατάδηλων 

σφαλµάτων ή παραδροµών. 
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Άρθρο 14 

Τρόπος Παράδοσης – Παραλαβής 

(Άρθρα 206-221, Ν.4412/16) 

 1. Η παράδοση και παραλαβή των ειδών θα πραγµατοποιηθεί σύµφωνα 

µε τις τεχνικές απαιτήσεις που περιγράφονται στο Παράρτηµα «Ε» της παρούσας 

διακήρυξης και τα όσα ορίζονται από τα άρθρα 206-221 του Ν.4412/16. 

 2. Τα πρωτόκολλα παραλαβής, συντάσσονται από την αρµόδια Επιτροπή 

Παραλαβής που θα συγκροτηθεί µε µέριµνα του ΓΕΕΘΑ/ΚΕΣΟ∆Π. 

 3. Η Υπηρεσία που παρέλαβε τα είδη, συγκεντρώνει και υποβάλλει 

απευθείας προς ΓΕΝ/∆ΟΥ/ΟΕΠΝ, µε κοινοποίηση τον επιχειρησιακό φορέα 

(ΓΕΝ/Ε1) και την αναθέτουσα αρχή (ΓΕΝ/Ε2), όλα τα απαραίτητα παραστατικά / 

δικαιολογητικά που απαιτούνται για την πληρωµή της δαπάνης. 

 4. ΓΕΝ/∆ΟΥ/ΟΕΠΝ, αφού ελέγξει τα ανωτέρω παραστατικά και 

διαπιστώσει την ορθότητα και νοµιµότητά τους, εντέλλει το φορέα πληρωµής 

(∆ΤΠΝ) για την εξόφληση του αναδόχου. 

 5. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόµενα στα άρθρα 206-221 του Ν.4412/16. 

Άρθρο 15 

Χρόνος και Τόπος Παράδοσης 

(Άρθρα 206-221, Ν.4412/16) 

 1 Η οριστική παραλαβή των προς προµήθεια ειδών, θα γίνει από την 

αρµόδια επιτροπή παραλαβής του ΓΕΕΘΑ/ΚΕΣΟ∆Π, σε χρόνο και τόπο που 

καθορίζονται από την παρούσα διακήρυξη, σύµφωνα µε τη διαδικασία που 

προβλέπεται από τις οικείες διατάξεις. 

 2. Η διαδικασία παράδοσης - παραλαβής του συµβατικού αντικειµένου 

υλοποιείται µε συνεργασία του προµηθευτή, ο οποίος πριν από την παράδοση 

των υλικών έρχεται σε συνεννόηση µε τον Πρόεδρο της Επιτροπής Παραλαβής για 

την έγκαιρη από αυτόν ειδοποίηση της υπηρεσίας για το σύνολο των υπό 

προµήθεια ειδών που απαιτούνται κάθε φορά. 

 3. Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή, θα πραγµατοποιηθεί µε την 

παρουσία του προµηθευτή ή νοµίµου εκπροσώπου του, ο οποίος προσυπογράφει 

µαζί µε την επιτροπή το σχετικό πρωτόκολλο, εφόσον το επιθυµεί. 
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Άρθρο 16 

Εγγυητικές Επιστολές 

(Άρθρο 72, Ν.4412/16) 

 1. Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο 

άρθρο 72 του Ν.4412/16. Το ποσό των εγγυήσεων δίνεται σε ευρώ (€). 

 2. Εγγύηση Συµµετοχής για τον παρόντα ∆ιαγωνισµό για την σύναψη 

συµφωνίας πλαισίου ως άρθρο 3 παρόντος παραρτήµατος. 

 3. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της: 

  α. Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης, ο ανάδοχος είναι 

υποχρεωµένος να καταθέσει έως την υπογραφή της σύµβασης εγγυητική επιστολή 

που θα καλύπτει ποσό ίσο µε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της συνολικής 

συµβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ που κατακυρώθηκε υπέρ του. 

  β. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να κατά δύο µήνες  

µεγαλύτερος από το συνολικό συµβατικό χρόνο της σύµβασης. 

  γ. Η εγγύηση επιστρέφεται στον ανάδοχο µετά την εκπλήρωση των 

συµβατικών του υποχρεώσεων και την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων µεταξύ των 

συµβαλλοµένων. 

 5. Εγγυητική προκαταβολής: 

  α. Σε περίπτωση χορήγησης προκαταβολής, απαιτείται η προσκόµιση 

ισόποσης εγγυητικής επιστολής προκαταβολής, σύµφωνα και µε τα οριζόµενα στις 

παραγράφους 1(δ) και 8 του άρθρου 72 του Ν.4412/16. 

  β. Η προκαταβολή που δίδεται είναι έντοκη και ο τόκος υπολογίζεται µε 

βάση την ΥΑ Αριθ. 2/51557/0026/ΥΠΟΙΚ (ΦΕΚ Β` 1209/17.9.2001) «Περί 

καθορισµού επιτοκίου των προκαταβολών για προµήθεια προϊόντων, παροχή 

υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων». 

  γ. Η προσκόµιση της εν λόγω εγγυητικής πρέπει να πραγµατοποιηθεί 

εντός χρονικού διαστήµατος δέκα (10) ηµερών από την ηµεροµηνία υπογραφής 

της σύµβασης. Σε κάθε περίπτωση, η προθεσµία για την παράδοση των ειδών / 

υπηρεσιών εκκινεί από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης. 

 7. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 72 του Ν.4412/16. 
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Άρθρο 17 

Τρόπος Πληρωµής – Απαιτούµενα ∆ικαιολογητικά την Πληρωµή του 

Αναδόχου 

(Άρθρο 200, Ν.4412/16) 

 1. Η πληρωµή του συµβατικού τιµήµατος στον ανάδοχο για την εκτέλεση 

του αντικειµένου της Σύµβασης, θα γίνεται µε κατάθεση στον τραπεζικό 

λογαριασµό της εταιρείας µέσω της διαδικασίας των Τακτικών Χρηµατικών 

Ενταλµάτων (ΤΧΕ) (για εταιρείες εσωτερικού) ή µε Χρηµατικά Εντάλµατα 

Προπληρωµής (ΧΕΠ) (για εταιρείες εξωτερικού), εντός τριάντα (30) ηµερών από 

την έκδοση του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής του 

συµβατικού αντικειµένου και του τιµολογίου και των λοιπών απαραίτητων 

δικαιολογητικών. 

 2. Η πληρωµή της αξίας των υλικών στον προµηθευτή µπορεί να γίνει µε 

έναν από τους παρακάτω τρόπους: 

  α. Με την εξόφληση του 100% της συµβατικής αξίας µετά την οριστική 

παραλαβή των υλικών. 

  β. Με την χορήγηση έντοκης προκαταβολής µέχρι ποσοστού 50% της 

συµβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ έναντι ισόποσης εγγύησης και την καταβολή του 

υπολοίπου είτε µετά την οριστική παραλαβή των υλικών, είτε µε πληρωµή 

ποσοστού 20% της συµβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ µε το πρωτόκολλο παραλαβής 

κατόπιν του µακροσκοπικού ελέγχου και την εξόφληση της υπόλοιπης συµβατικής 

αξίας µε τον συνολικό ΦΠΑ µετά την οριστική παραλαβή των υλικών. Η χορήγηση 

της ανωτέρω προκαταβολής γίνεται εντόκως, σύµφωνα µε την παράγραφο 1δ) του 

άρθρου 72 του Ν.4412/16 και ο τόκος υπολογίζεται µε βάση την ΥΑ Αριθ. 

2/51557/0026/ΥΠΟΙΚ (ΦΕΚ Β` 1209/17.9.2001) «Περί καθορισµού επιτοκίου των 

προκαταβολών για προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων» 

 3. Οι παραπάνω τρόποι πληρωµής εφαρµόζονται και στις τµηµατικές 

παραδόσεις, µόνο µετά την ολοκλήρωση προσκόµισης της αναλογούσας 

ποσότητας, εφόσον προβλέπονται από τη διακήρυξη. 

 4. Όταν στην προσφορά δεν δηλώνεται ο ένας από τους δύο ανωτέρω 

τρόπους πληρωµής, λογίζεται ο πρώτος τρόπος, ο οποίος θα είναι και ο 

συµβατικός τρόπος πληρωµής. 

 5. Σε περίπτωση που η εξόφληση των τιµολογίων γίνει µετά την πιο πάνω 

προθεσµία (30 ηµέρες), η Αναθέτουσα Αρχή καθίσταται υπερήµερη σύµφωνα µε 
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τις διατάξεις του Ν.4152/13. 

 6. Η εξόφληση γίνεται µε βάση τα νόµιµα πρωτότυπα δικαιολογητικά 

πληρωµής και τα λοιπά στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 200 του 

Ν.4412/16, την ισχύουσα νοµοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωµής ή την 

είσπραξη απαιτήσεων από το ∆ηµόσιο, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού 

που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο 

και την πληρωµή. 

 7. Στις συµβάσεις προµήθειας τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι 

κατ’ ελάχιστον τα εξής: 

  α. Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής ή σε 

περίπτωση αυτοδίκαιης παραλαβής, αποδεικτικό προσκόµισης του υλικού στην 

αποθήκη, σύµφωνα µε το άρθρο 208 του Ν.4412/16.. 

  β. Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του φορέα. 

  γ. Τιµολόγιο του προµηθευτή. 

  δ. Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενηµερότητας. 

  στ. Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό αναγράφεται στην παρούσα 

διακήρυξη και στα παραρτήµατά της ή ζητηθεί από την αρµόδια για τον έλεγχο και 

την πληρωµή της δαπάνης υπηρεσία του Πολεµικού Ναυτικού, εφόσον 

προβλέπεται στην κείµενη νοµοθεσία. 

 8. Καµία επιπλέον χρέωση σε βάρος του αγοραστή, δεν θα γίνεται δεκτή 

πέραν αυτών που προβλέπονται από την παρούσα διακήρυξη. 

 9. Η προµήθεια υπόκειται σε κρατήσεις υπέρ τρίτων, καθώς και σε 

παρακράτηση φόρου εισοδήµατος. 

Άρθρο 18 

Ποινικές Ρήτρες Κήρυξη Οικονοµικού Φορέα Εκπτώτου 

(Άρθρα 203-221, Ν.4412/16)) 

 1. Στον ανάδοχο είναι δυνατό να επιβληθούν οι κυρώσεις ή ακόµη και να 

κηρυχθεί έκπτωτος στις περιπτώσεις που αναγράφονται στα άρθρα 203-221 του 

Ν.4412/16. 

 2. Σε κάθε περίπτωση, πριν την υποβολή κυρώσεων ή την κήρυξη του 
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οικονοµικού φορέα ως εκπτώτου, λαµβάνονται υπόψη τυχόν λόγοι ανωτέρας βίας, 

που έχουν γνωστοποιηθεί στην αναθέτουσα αρχή σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο 

άρθρο 204 του Ν.4412/16. 

Άρθρο 19 

Προδικαστικές Προσφυγές – Αιτήσεις Αναστολής 

(Άρθρα 345-374, Ν.4412/16 και Π∆ 39/2017) 

 1. 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 ΕΣΗ∆ΗΣ 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 ∆ηµοσίου, κατά τα ειδικά οριζόµενα 

στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 στο άρθρο 19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7  της µε 

αριθµ. 56902/215 Υ.Α..  
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 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 

ΕΣΗ∆ΗΣ: 

 • 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 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. 

 

Άρθρο 20 

Παρακολούθηση Σύµβασης 

(Άρθρα 206-221, Ν.4412/16) 

 1. Η παρακολούθηση της σύµβασης διενεργείται από το ΓΕΕΘΑ/ΚΕΣΟ∆Π, 

µε µέριµνα του οποίου θα ορισθεί η επιτροπή που θα παραλάβει τα προς 

προµήθεια είδη. 
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 2. Κατά τα λοιπά, για την παρακολούθηση της σύµβασης ισχύουν τα 

αναγραφόµενα στα άρθρα 206-221 του Ν.4412/16. 

Άρθρο 21 

Συµβατικό πλαίσιο – Εφαρµοστέα νοµοθεσία 

(Άρθρο 129, Ν.4412/16) 

 Κατά την εκτέλεση της παρούσας σύµβασης αλλά και για θέµατα που δεν 

ρυθµίζονται ρητώς από τη διακήρυξη / σύµβαση και τα παραρτήµατα αυτής ή σε 

περίπτωση που ανακύψουν αντικρουόµενοι - αντιφατικοί όροι και διατάξεις αυτής 

εφαρµόζονται: 

  α. Οι διατάξεις του Ν.4412/16. 

  β. Οι όροι της Σύµβασης.   

  γ. Συµπληρωµατικά ο Αστικός Κώδικας. 

Άρθρο 22 

Υπεργολαβία 

(Άρθρα 58 και 131, Ν.4412/16) 

 1. Ο κάθε προσφέροντας οφείλει στην προσφορά του να αναφέρει το 

τµήµα της σύµβασης που προτίθεται να αναθέσει υπό µορφή υπεργολαβίας σε 

τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει. 

 2. Οι οποιεσδήποτε ευθύνες και αρµοδιότητες των υπεργολάβων δεν 

αίρουν την ευθύνη του κύριου αναδόχου, έναντι της αναθέτουσας αρχής και σε 

κάθε περίπτωση, την πλήρη ευθύνη για την ολοκλήρωση της σύµβασης φέρει 

αποκλειστικά ο Ανάδοχος. 

 3. Κατά τα λοιπά, για τις υπεργολαβίες ισχύουν τα αναγραφόµενα στο 

άρθρο 131 του Ν.4412/16. 

Άρθρο 23 

Τροποποίηση Σύµβασης 

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. 
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Άρθρο 24 

Γλώσσα Εγγράφων ∆ιαγωνισµού 

(Άρθρα 53 και 80, Ν.4412/16) 

 1. Τα έγγραφα της σύµβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική 

γλώσσα. Σε περίπτωση ασυµφωνίας µεταξύ των τµηµάτων των εγγράφων της 

σύµβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική 

έκδοση. 

 2. Οι προσφορές, τα υποβαλλόµενα µ' αυτές δικαιολογητικά και γενικά όλα 

τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισµού και την συµµετοχή 

σε αυτόν, συντάσσονται από τον υποψήφιο ανάδοχο στην Ελληνική γλώσσα, µε 

εξαίρεση ενηµερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα - εταιρικά ή µη - µε 

ειδικό τεχνικό περιεχόµενο που µπορεί να υποβάλλονται και στην Αγγλική 

γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από µετάφραση στην ελληνική. 

 3. Τα ανωτέρω ισχύουν και για τα έγγραφα που απευθύνει ή υποβάλλει ο 

ανάδοχος στην αναθέτουσα Αρχή κατά την διάρκεια της εκτελεστικής σύµβασης. 

 4. 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 Ν1497/1984 (Α΄188). 

Άρθρο 25 

Χρόνος και τρόπος πρόσβασης στα έγγραφα 

(Άρθρα 53 και 70, Ν.4412/16) 

 1. Οι αναθέτουσες αρχές δεν επιβάλλουν στους οικονοµικούς φορείς 

δαπάνη για τη λήψη των εγγράφων της σύµβασης, πλην της δαπάνης που 

αντιστοιχεί στο κόστος αναπαραγωγής τους και της ταχυδροµικής αποστολής 

τους. 

 2. Οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία 

έχουν άµεση, ελεύθερη, πλήρη και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της 

προκήρυξης, µέσω του συστήµατος (ΕΣΗ∆ΗΣ), µε βάση τον αντίστοιχο αριθµό 

του συστήµατος (Α/Α Συστήµατος). 

 3. Για την πρόσβαση στα δηµόσια έγγραφα, εφαρµόζονται οι διατάξεις των 

Π∆ 28/2015 «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δηµόσια έγγραφα 

και στοιχεία» και Ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και 
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άλλες διατάξεις», καθώς και των διατάξεων για το ηλεκτρονικό δηµόσιο έγγραφο 

(ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ Β΄ 1317/23.04.2012) και του Ν.4155/13 «Εθνικό 

Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων και άλλες διατάξεις», υπό την 

επιφύλαξη των οριζόµενων στο άρθρο 70 του Ν.4412/16. 

Άρθρο 26 

Λοιποί Όροι 

 1. Η παρούσα διακήρυξη και η σύµβαση που θα καταρτισθεί µε βάση αυτή 

θα διέπονται αποκλειστικά από το Ελληνικό ∆ίκαιο. Για κάθε διαφορά, διένεξη 

πάνω στους όρους της παρούσας διακήρυξης και της σύµβασης, ο Ανάδοχος 

υπάγεται στην αποκλειστική αρµοδιότητα των ελληνικών ∆ικαστηρίων. 

 2. Για ό,τι δεν προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη, ισχύουν οι κείµενες 

διατάξεις των περί προµηθειών νόµων, προεδρικών διαταγµάτων και υπουργικών 

αποφάσεων, τις οποίες θεωρείται ότι γνωρίζουν οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό 

και δεν µπορούν να επικαλεστούν άγνοιά τους. 

 3. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης, ο Ανάδοχος πρέπει να 

συνεργάζεται στενά µε την αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαµβάνει υπόψη 

του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά µε την εκτέλεση της σύµβασης. 

 4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται, εφόσον καλείται, να παρίσταται σε 

υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν σε διάφορες φάσεις της σύµβασης 

(τακτικές και έκτακτες), παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την 

αποτελεσµατική λήψη αποφάσεων. 

 5. Ο συµµετέχων στην εν λόγω διαδικασία δεν δικαιούται αποζηµίωσης για 

δαπάνες σχετικές µε τη σύνταξη και υποβολή των στοιχείων που αναφέρονται 

στην παρούσα. 

 6. Σε κάθε περίπτωση το Ελληνικό κείµενο θεωρείται κύριο και υπερισχύει 

κάθε αντίστοιχου ξενόγλωσσου κειµένου. 

 7. Η Υπηρεσία δεν επιβαρύνεται, ούτε αναλαµβάνει καµιά υποχρέωση σε 

τρίτους για οποιοδήποτε προϊόν που θα παρασχεθεί από αυτούς. 

 8. Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό δεν µπορούν να επικαλεστούν σε 

οποιαδήποτε περίπτωση, προφορικές απαντήσεις - πληροφορίες εκ µέρους της 

Υπηρεσίας διενέργειας του διαγωνισµού. 

 9. Ο Ανάδοχος οφείλει να ενεργεί µε επιµέλεια και φροντίδα, ώστε να 





Β - 29 

εµποδίζει πράξεις ή παραλείψεις, που θα µπορούσαν να έχουν αποτέλεσµα 

αντίθετο µε το συµφέρον της Αναθέτουσας Αρχής. 

 

Πλωτάρχης (Ο) Α. Παχιαδάκης ΠΝ 

Β. Τµηµατάρχη  Συµβάσεων Μη Αµυντικού Υλικού 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ 

Προσθήκη «Ι»   Πίνακας Περιεχοµένου Προσφορών 
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 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 

 Ε2-ΙΙ 

 15 Ιαν 19 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ «Ι» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΣΤΟ Φ.602.2/ 26 /  280180 /Σ.91  

 

Πίνακας Περιεχόµενου Προσφορών 

 

α. ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής (αναλυτικά ως άρθρο 3 του παρόντος 

παραρτήµατος) 

 

Α/Α ∆ικαιολογητικό Απαίτηση 

Ψηφιακής 

Υπογραφής 

Απαίτηση 

Μετάφρασης 

στα Ελληνικά 

Απαίτηση 

Θεώρησης 

Απαίτηση 

έντυπης 

Υποβολής 

1. Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 
Σύµβασης (ΕΕΕΣ), ως αυτό 
προβλέπεται µε το άρθρο 79 του 

Ν.4412/16. 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 

2 Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής, 

ποσού 177.420,00€, ήτοι 

ποσοστό 2% της εκτιµώµενης 

αξίας της σύµβασης χωρίς ΦΠΑ, 

, χρονικής διάρκειας τουλάχιστον 

11 µηνών. 

 Σε περίπτωση υποβολής 

προσφοράς για ένα ή 

περισσότερα τµήµατα (δοµές), το 

ύψος της εγγύησης συµµετοχής 

υπολογίζεται στο 2% επί της 

εκτιµώµενης αξίας εν λόγω 

τµηµάτων (δοµών / και για τους 

δύο τύπους οικίσκων) άνευ ΦΠΑ 

(βάση της εκτιµώµενης αξίας 

έκαστης δοµής, ως προσθήκη 

«Ι» του παραρτήµατος «Α» της 

παρούσας).  

 

ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ 
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β. Τεχνική Προσφορά (αναλυτικά ως άρθρο 4 του παρόντος παραρτήµατος) 

 

Α/Α ∆ικαιολογητικό Απαίτηση 

Ψηφιακής 

Υπογραφής 

Απαίτηση 

Μετάφρασης 

στα Ελληνικά 

Απαίτηση 

Θεώρησης 

Απαίτηση 

έντυπης 

Υποβολής 

1. Τα δικαιολογητικά παραγράφου 2 
άρθρου 4 του παρόντος 
παραρτήµατος  

 

 

 

Σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα στα άρθρα 2 και 4 του 

παρόντος παραρτήµατος.  

 

 

 

γ. Οικονοµική προσφορά (αναλυτικά ως άρθρο 5 του παρόντος παραρτήµατος) 

 

Α/Α ∆ικαιολογητικό Απαίτηση 

Ψηφιακής 

Υπογραφής 

Απαίτηση 

Μετάφρασης 

στα Ελληνικά 

Απαίτηση 

Θεώρησης 

Απαίτηση 

έντυπης 

Υποβολής 

1. Πλέον της συµπλήρωσης της 

αντίστοιχης ηλεκτρονικής φόρµας 

απαιτείται η υποβολή των 

κατωτέρω στοιχείων υπό τη 

µορφή ∆ήλωσης (σε 

επιπρόσθετο αρχείο υπό τη 

µορφή pdf):  

α. Χρόνος ισχύος της 

προσφοράς 

β. Χρόνος Παράδοσης Ειδών  

γ. Επιθυµητός τρόπος πληρωµής  

(βλ αντίστοιχο άρθρο παρόντος 

παραρτήµατος). 

 

 

 

 

 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 
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δ. ∆ικαιολογητικά του προσφέροντος στον οποίο πρόκειται να γίνει η  

    Κατακύρωση (αναλυτικά ως άρθρο 9 παρόντος παραρτήµατος) 

 

 

 

 

 

 

Α/Α ∆ικαιολογητικό Απαίτηση 

Ψηφιακής 

Υπογραφής 

Απαίτηση 

Μετάφρασης 

στα Ελληνικά 

Απαίτηση 

Θεώρησης 

Απαίτηση 

έντυπης 

Υποβολής 

(i) Οι Έλληνες Πολίτες 

1. Απόσπασµα ποινικού µητρώου, 

έκδοσης τελευταίου τριµήνου 

πριν από την κοινοποίηση 

έγγραφης ειδοποίησης υποβολής 

εν λόγω δικαιολογητικών, από το 

οποίο προκύπτει ότι δεν  υπάρχει 

τελεσίδικη απόφαση εις βάρος 

του ίδιου του οικονοµικού φορέα 

για κάποιο αδίκηµα από τα 

αναφερόµενα στην παρ.  1 

άρθρου 73 του Ν.4412/16.  

Συµφώνως της υπ’ αριθ. Πρωτ. 

Εγκυκλίου 9941//07-04-

15/ΥΠ.∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ/ΓΕΝ.∆ΝΣ

Η ∆ΙΟΙΚ.∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, είναι 

δυνατή η έκδοση αντιγράφων 

ποινικού µητρώου ηλεκτρονικά 

(χωρίς σφραγίδα και υπογραφή) 

από τις Υπηρεσίες τήρησης των 

σχετικών δελτίων. 

Σηµειώνεται ότι σε περίπτωση 

που το απόσπασµα ποινικού 

µητρώου φέρει καταδικαστικές 

αποφάσεις, οι συµµετέχοντες θα 

πρέπει να επισυνάπτουν σε αυτό 

ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ 
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τις αναφερόµενες σε αυτό 

καταδικαστικές αποφάσεις.   

2. Πιστοποιητικό αρµόδιας κατά 

περίπτωση δικαστικής ή 

διοικητικής αρχής, από το οποίο 

να προκύπτει ότι κατά την 

ηµεροµηνία της ως άνω 

ειδοποίησης, δεν έχει αθετήσει 

τις υποχρεώσεις του όσον αφορά 

την καταβολή φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης (κύριας 

και επικουρικής). 

ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ 

3. Πιστοποιητικό αρµόδιας 

δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 

έκδοσης τελευταίου εξαµήνου 

πριν από την κοινοποίηση  

έγγραφης ειδοποίησης υποβολής 

εν λόγω δικαιολογητικών, από το 

οποίο να προκύπτει ότι δεν 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. 

ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ 

4. Πιστοποιητικό / βεβαίωση 

(σύµφωνα µε την παράγραφο 3 

του άρθρου 80 του Ν.4412/16), 

του οικείου επαγγελµατικού 

µητρώου, από το οποίο να 

ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ 
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προκύπτει η κάλυψη της 

απαίτησης για εγγραφή στο 

οικείο εµπορικό µητρώο. 

5 Πιστοποιητικό από την αρµόδια 

∆ιέυθυνση Εργασιακών 

Σχέσεων, από το οποίο να 

προκύπτουν οι 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. (προς κάλυψη 

περίπτωσης γ παραγρ. 2 του 

άρθρου 73 του ν.4412/16, ως 

προστέθηκε µε το άρθρο 39 του 

ν.4488/17 (ΦΕΚ Α΄ 137//11-9-

17). Εφόσον δεν δύναται να 

εκδοθεί από την ανωτέρω 

αρµόδια διεύθυνση, δύναται να 

αντικατασταθεί µε την 

προβλεπόµενη από την παρ. 2 

άρθρου 80 του ν.4412/16 µε 

αντίστοιχο περιεχόµενο, ένορκη 

βεβαίωση. 

 

ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

(ii) Αλλοδαποί 

1. Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή 

ελλείψει αυτού, ισοδύναµου 

εγγράφου που εκδίδεται από 

αρµόδια δικαστική ή διοικητική 

αρχή του κράτους-µέλους ή της 

χώρας καταγωγής ή της χώρας 

όπου είναι εγκατεστηµένος ο εν 

λόγω οικονοµικός φορέας, 

έκδοσης τελευταίου τριµήνου 

πριν από την κοινοποίηση 

έγγραφης ειδοποίησης υποβολής 

ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
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εν λόγω δικαιολογητικών,  από 

το οποίο προκύπτει ότι δεν  

υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις 

βάρος του ίδιου του οικονοµικού 

φορέα, για κάποιο αδίκηµα από 

τα αναφερόµενα στην παρ.  1 

άρθρου 73 του Ν.4412/16.  

2. Πιστοποιητικό αρµόδιας κατά 

περίπτωση δικαστικής η 

διοικητικής αρχής της χώρας 

εγκατάστασής τους, από το 

οποίο να προκύπτει ότι κατά την 

ηµεροµηνία της ως άνω 

ειδοποίησης, δεν έχει αθετήσει 

τις υποχρεώσεις του όσον αφορά 

την καταβολή φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης. 

ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

3. Πιστοποιητικό αρµόδιας 

δικαστικής ή διοικητικής αρχής 

της χώρας εγκατάστασής τους, 

έκδοσης τελευταίου εξαµήνου 

πριν από την κοινοποίηση  

έγγραφης ειδοποίησης υποβολής 

εν λόγω δικαιολογητικών, από το 

οποίο να προκύπτει ότι δεν 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 

ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
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διατάξεις νόµου. 

4. Πιστοποιητικό / βεβαίωση 

(σύµφωνα µε την παράγραφο 3 

του άρθρου 80 του Ν.4412/16), 

της αρµόδιας αρχής, από το 

οποίο να προκύπτει η κάλυψη 

της απαίτησης για εγγραφή στο 

οικείο εµπορικό µητρώο ή 

ισοδύναµη επαγγελµατική 

οργάνωση. 

ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

5 Πιστοποιητικό από την αρµόδια 

∆ιέυθυνση Εργασιακών 

Σχέσεων, από το οποίο να 

προκύπτουν οι 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. (προς κάλυψη 

περίπτωσης γ παραγρ. 2 του 

άρθρου 73 του ν.4412/16, ως 

προστέθηκε µε το άρθρο 39 του 

ν.4488/17 (ΦΕΚ Α΄ 137//11-9-17) 

ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

 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 

ανωτέρω, 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 

    





Β - 37 

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 (σύµφωνα µε 

την παράγραφο 2 του άρθρου 80 

του Ν.4412/16), όπου κρίνεται 

αναγκαίο, επίσηµη δήλωση στην 

οποία αναφέρεται ότι δεν 

εκδίδονται τα έγγραφα ή τα 

πιστοποιητικά που απαιτούνται 

για τον εν λόγω διαγωνισµό ή ότι 

τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν 

όλες τις περιπτώσεις που 

αναφέρονται στις απαιτήσεις του 

παρόντος διαγωνισµού. Οι 

επίσηµες δηλώσεις καθίστανται 

διαθέσιµες µέσω του 

επιγραµµικού αποθετηρίου 

πιστοποιητικών (e – Certis). 

(iii) Νοµικά Πρόσωπα (Ν.Π) Ηµεδαπά ή Αλλοδαπά (Τα ανωτέρω δικαιολογητικά κατ΄ αντιστοιχία 

και για τις Α.Ε τα διακαιολογητικά παραγρ. 5 άρθρου 9 της παρούσας) και ειδικότερα 

1. Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή 

ελλείψει αυτού, ισοδύναµου 

εγγράφου που εκδίδεται από 

αρµόδια δικαστική ή διοικητική 

αρχή του κράτους-µέλους ή της 

χώρας καταγωγής ή της χώρας 

όπου είναι εγκατεστηµένος ο εν 

λόγω οικονοµικός φορέας, από 

το οποίο προκύπτει ότι δεν  

υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις 

βάρος του ίδιου του οικονοµικού 

ΟΧΙ ΝΑΙ 

ΟΧΙ (για 

ηµεδαπά 

Ν.Π.) 

 

ΝΑΙ (για 

αλλοδαπά 

Ν.Π.) 

ΝΑΙ 
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φορέα ή οποιουδήποτε 

προσώπου το οποίο είναι µέλος 

του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού του οργάνου ή έχει 

εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό 

για κάποιο αδίκηµα από τα 

αναφερόµενα στην παρ.  1 

άρθρου 73 του Ν.4412/16.  

2 Λοιπά κατά περίπτωση 

(αναφορικά µε ηµεδαπά ή 

αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) 

δικαιολογητικά, ως αναγράφονται 

ανωτέρω. 

Ως κατά περίπτωση καθορίζονται σε ανωτέρω εδάφια δ(i) 

και δ(ii). 

3 Εφόσον ο εν λόγω 
προσφέροντας είναι Ανώνυµη 
Εταιρεία, που συµµετέχει στην 
διαγωνιστική διαδικασία 
αυτοτελώς ή σε κοινοπραξία ή 
ένωση προσώπων ή σε 
οποιαδήποτε µορφής οντότητα, 
είτε για το σύνολο της 
προκηρυχθείσας ποσότητας, είτε 
για µέρος αυτής, απαιτείται να 
προσκοµίσει µαζί µε τα 
ανωτέρω δικαιολογητικά 
κατακύρωσης και τα εξής: 
 
(α) Εάν είναι ελληνική, τα 
δικαιολογητικά που 
προβλέπονται από το Π∆ 82/96 
(ΦΕΚ Α’ 66) «Ονοµαστικοποίηση 
των µετοχών Ελληνικών 
Ανωνύµων Εταιρειών», όπως 
αυτό τροποποιήθηκε µε τις 
διατάξεις του άρθρου 8 του 
Ν.3310/05 και του άρθρου 8 του 
ν.3414/05 (ΦΕΚ Α’ 279) υπό τις  
συναφώς καθοριζόµενες 
προϋποθέσεις. 
 

(β) Εάν είναι αλλοδαπή και 

ανεξαρτήτως συµµετοχής τους ή 

µη σε ελληνική, τα δικαιολογητικά 

που προβλέπονται από τις 

ΟΧΙ ΝΑΙ 

ΟΧΙ (για 
ηµεδαπά 
Ν.Π.) 
 
ΝΑΙ (για 
αλλοδαπά 
Ν.Π.) 

ΝΑΙ 
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διατάξεις του άρθρου 8 του  

ν.3310/05 και του άρθρου 8 του 

ν.3414/05 (ΦΕΚ Α’ 279) υπό τις 

συναφώς καθοριζόµενες 

προϋποθέσεις. 

 

Παρατηρήσεις:  

 

 (1) Όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά. Για όσα 

δικαιολογητικά απαιτείται και η έντυπη υποβολή τους, προσκοµίζονται στην 

επιτροπή αξιολόγησης εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική 

υποβολή.     

 

 (2) Όλα τα παραστατικά που απαιτούνται να υποβληθούν και σε έντυπη 

µορφή, πρέπει να είναι: 

 

          (ι). Ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από 

δηµόσιες υπηρεσίες  και φορείς που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 

1 του Ν.4250/14. 

 

         (ιι). Ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, εφόσον 

αυτά έχουν επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο καθώς και ευκρινή  φωτοαντίγραφα 

από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από δηµόσιες 

υπηρεσίες  και φορείς που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 του 

Ν.4250/14. 

          

  (ιιι). Ευκρινή φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από 

αλλοδαπές αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί 

πρωτίστως από δικηγόρο. 

 

     (3) Ληφθούν υπόψη οι αναλυτικές οδηγίες υποβολής και ελέγχου 

δικαιολογητικών, ως άρθρα 2 – 10 παρόντος παραρτήµατος. 

Πλωτάρχης (Ο) Α. Παχιαδάκης ΠΝ 

Βοηθός Τµηµατάρχη Συµβάσεων Μη Αµυντικού Υλικού ΓΕΝ 
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Α∆ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ  
 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 
 Ε2-II 
 15 Ιαν 19 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ 

Φ.602.2/ 26 / 280180 /Σ.91 

 

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

 

1. Αντικείµενο του παρόντος διαγωνισµού είναι η προµήθεια Οκτακοσίων 

(800) Οικίσκων για αποθήκευση και µελλοντική χρήση σε ∆οµές Φιλοξενίας 

προσφύγων / µεταναστών, ως αυτά αναφέρονται στον Πίνακα Προµηθευτέου 

Υλικού (Π.Π.Υ.), ως  προσθήκη «Ι» του παραρτήµατος «Α» της παρούσας 

διακήρυξης. 

 

2. Οι οικίσκοι θα καλύψουν ανάγκες του Υπουργείου Μεταναστευτικής 

Πολιτικής (ΥΜΕΠΟ) για µελλοντική χρήση σε δοµές φιλοξενίας  Προσφύγων- 

Μεταναστών. 

 

Κατάσταση Υλικού 

 

3. Οι οικίσκοι  να είναι καινούργιοι πρόσφατης κατασκευής τελευταίων 12 

µηνών. 

 

Τεχνικός προσδιορισµός 

 

4.  Οι Οικίσκοι θα πρέπει να πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές, ως 

Παράρτηµα «Ε» της παρούσας διακήρυξης. 

 

Κριτήριο ανάθεσης 

 

5. Η ανάθεση της προµήθειας θα γίνει µε κριτήριο τη πλέον συµφέρουσα από 

οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής και για το σύνολο των δυο τύπων 

οικίσκων, ανά περιοχή (ως «Ι» του παραρτήµατος «Α»).  

 

 





Γ - 2 

Ηµεροµηνία παράδοσης 

 

6.  Οι οικίσκοι θα παραδοθούν εντός σαράντα (40) ηµερολογιακών ηµερών 

από την υπογραφή της σύµβασης. 

 

 

Τόπος – τρόπος παράδοσης 

 

7.  Οι οικίσκοι θα παραδοθούν µε τον όρο DAP στις αναγραφόµενες δοµές 

στον ΠΠΥ (ως προσθήκη «Ι» του Παραρτήµατος «Α» της παρούσας διακήρυξης) 

και ο ανάδοχος αναλαµβάνει όλα τα έξοδα µεταφοράς, εκφόρτωσης και 

τοποθέτησης στις διαµορφωµένες θέσεις στην εκάστοτε δοµή. Σε περίπτωση που 

δεν είναι διαµορφωµένες οι θέσεις εντός του συµβατικού χρόνου παράδοσης τότε 

η παράδοση γίνεται σε χώρο που ορίζει η Υπηρεσία εντός του ευρύτερου χώρου 

του αρχικού σηµείου παράδοσης. Είναι αποδεκτή και η τµηµατική παράδοση µετά 

από έγκριση της Υπηρεσίας. 

 

8.  Ασφάλιση κατά περίπτωση και σύµφωνα µε το άρθρο 210 του ν.4412/16. 

 

∆ιαθεσιµότητα πίστωσης 

 

9.  Η απαιτούµενη, για την ανάθεση της σύµβασης πίστωση θα ανέλθει έως 

του ποσού των 8.870.967,74€ συµπεριλαµβανοµένων κρατήσεων & άνευ ΦΠΑ, 

ήτοι έντεκα εκατοµµυρίων ευρώ (11.000.000,00€) συµπεριλαµβανοµένων 

κρατήσεων και Φ.Π.Α 24% και θα διατεθεί από πιστώσεις λογαριασµού 

2410989899 του ειδικού φορέα 1011.701.00.000.00 σε βάρος έτους 2019. 
 

Κρατήσεις 

 
10.   Τον προµηθευτή βαρύνουν υποχρεωτικά κατ’ ελάχιστον οι παρακάτω νόµιµες 
κρατήσεις: 
 
  

Α/Α Υπέρ ΦΟΡΕΑ/ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ (%) 

α ΜΤΝ 4 

β ΕΛΟΑΝ 2 

γ ΟΓΑ-Χαρτοσήµου  επί συνόλου ανωτέρω 
κρατήσεων 2,4% 

0,144 

δ ΕΑΑ∆ΗΣΥ 0,06 

ε Xαρτοσήµο 3% επί κράτησης ΕΑΑ∆ΗΣΥ 0,0018 

στ ΟΓΑ 20% επί Χαρτοσήµου 0,00036 

ζ ΑΕΠΠ 0,06 
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η Xαρτοσήµο 3% επί κράτησης ΑΕΠΠ 0,0018 

θ ΟΓΑ 20% επί Χαρτοσήµου ΑΕΠΠ 0,00036 

ΣΥΝΟΛΟ 6,26832% 

  

11. Συναφώς, κατά την πληρωµή θα πραγµατοποιηθεί παρακράτηση Φόρου 

Εισοδήµατος επί της καθαρής αξίας σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.4172/13 σε 

ποσοστό 4%. 

 

∆ιαιρετότητα συµβατικού αντικειµένου 

 

12. Είναι δυνατή η  υποβολή προσφοράς µόνο ανά περιοχή, για το σύνολο των 

ζητούµενων οικίσκων ανά περιοχή και όχι µέρος της ζητούµενης έκαστης 

ποσότητας.  
 

 
Αυξοµείωση ποσοτήτων 

 

13.  H Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα για αυξοµείωση των ποσοτήτων 
σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 104 του ν.4412/16. 

 
Έλεγχος ποιοτικής – ποσοτικής παραλαβής 

 

14. Ο έλεγχος της ποιοτικής - ποσοτικής παραλαβής θα γίνει από επιτροπές 
που θα συγκροτηθούν µε µέριµνα του ΓΕΕΘΑ/ΚΕΣΟ∆Π.  
 

Εγγυήσεις 

 

15. Ανεξάρτητα από τις εγγυήσεις που προβλέπονται στο παράρτηµα «Β» της 

παρούσας διακήρυξης, ο Προµηθευτής υποχρεούται κατά την παράδοση του 

συµβατικού αντικειµένου να προσκοµίσει εγγυητική επιστολή  καλής λειτουργίας 

ύψους 3% της συµβατικής αξίας και χρονικής διάρκειας τουλάχιστον ενός (1) 

έτους.  
 

∆ιάφορα 

 

16.  Οι προσφέροντες οικονοµικοί φορείς δέον όπως προ της υποβολής 
προσφοράς λάβουν γνώση της διάταξης της παραγράφου 13 του άρθρου 66 του 
Ν∆ 1400/73 (Α’ 114//28-05-73), που αφορά στη µη χρησιµοποίηση σαν άµεσο ή 
έµµεσο αντιπρόσωπό τους µόνιµο ή σε εφεδρεία Αξιωµατικό των τριών κλάδων 
των Ε∆, εφόσον δεν έχει παρέλθει 5ετία από το χρόνο αποστρατείας του. 
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Λοιποί όροι 

 

17. Λαµβανοµένου υπόψη ότι οι υπό προµήθεια οικίσκοι προορίζονται για 

αποθήκευση µε σκοπό την µελλοντική χρήση σε δοµές φιλοξενίας, αίρεται η 

υποχρέωση του αναδόχου για εγκατάσταση του ηλιακού θερµοσίφωνα στην 

οροφή του οικίσκου (σύµφωνα µε το άρθρο 13 του τεύχους Τεχνικών 

Προδιαγραφών) και η πλήρης διασύνδεσή του µε το υδραυλικό δίκτυο. Ο 

θερµοσίφωνας και οι ηλιακοί συλλέκτες καθώς και κάθε άλλο απαραίτητο υλικό 

(σωληνώσεις, µονώσεις, σύνδεσµοι, στηρίγµατα, καλώδια, ασφαλιστικές διατάξεις 

κ.α.) για τη σύνδεση και λειτουργία του συστήµατος, θα είναι τοποθετηµένα εντός 

του οικίσκου, προσδεµένα για την αποτροπή µετακίνησης των υλικών κατά την 

µεταφορά και την αποτροπή πρόκλησης φθορών. Ως εκ τούτου οι προσφορές των 

συµµετεχόντων οικονοµικών φορέων δεν θα περιλαµβάνουν το πλήρες κόστος 

εγκατάστασης των ηλιακών θερµοσίφωνων. 
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Α∆ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ  
 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 
 Ε2-II 
 15  Ιαν 19 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «∆» ΣΤΟ Φ.602.2/26 /  280180/Σ.91        

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Εκδότης (Πλήρης επωνυµία Πιστωτικού Ιδρύµατος 77777777777. / 
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε.) 

Ηµεροµηνία έκδοσης: 77777777777.. 

Προς: (Πλήρης επωνυµία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος 
Φορέα

1)
............................. 

(∆ιεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα
2
) ......................................... 

Εγγύηση µας υπ’ αριθµ. 777777.. ποσού 7777777.77. ευρώ
3
. 

Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυόµαστε µε την παρούσα επιστολή 
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και 
διζήσεως  

µέχρι του ποσού των ευρώ  7777777777
4
 υπέρ του  

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοµατεπώνυµο, πατρώνυµο) 
..............................,  ΑΦΜ: ................ (διεύθυνση) 
.......................7777777777777.., ή 

(ii) [σε περίπτωση νοµικού προσώπου]: (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: 
...................... (διεύθυνση) .......................7777777777777.. ή 

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νοµικών προσώπων 

α) (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 
.......................7777777777777.. 

β) (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 
.......................7777777777777.. 

                                                           
1  Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης. 
2  Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης. 
3  Το ύψος της εγγυητικής επιστολής συµµετοχής καθορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης σε 

συγκεκριµένο χρηµατικό ποσό και δε µπορεί να υπερβαίνει το 2% της προεκτιµώµενης αξίας της σύµβασης. 

Αναγράφεται ολογράφως και σε παρένθεση αριθµητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ. 
4   ο.π. υποσ. 3. 
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γ) (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 
.......................7777777777777..

5 
 

ατοµικά και για κάθε µία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο 
υπόχρεων µεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της ένωσης ή 
κοινοπραξίας,  

για τη συµµετοχή του/της/τους σύµφωνα µε την (αριθµό/ηµεροµηνία) ..................... 
∆ιακήρυξη/Πρόσκληση/ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 
.....................................................

6 
της/του (Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντος 

φορέα), για την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση της σύµβασης: “(τίτλος 
σύµβασης)”/ για το/α τµήµα/τα ...............

7 
 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µόνο τις από τη συµµετοχή στην ανωτέρω 
απορρέουσες υποχρεώσεις του/της (υπέρ ου η εγγύηση) καθ’ όλο τον χρόνο 
ισχύος της. 

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά 
χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση, αµφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να 
ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης σας µέσα σε ....................ηµέρες 

8
 από 

την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει µέχρι και την 7777777777777777777.. 
9
.  

ή 

Η παρούσα ισχύει µέχρις ότου αυτή µας επιστραφεί ή µέχρις ότου λάβουµε 
έγγραφη δήλωσή σας ότι µπορούµε να θεωρήσουµε την Τράπεζα µας 
απαλλαγµένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας µας.  

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 
εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου. 

Αποδεχόµαστε να παρατείνοµε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της 
Υπηρεσίας σας, στο οποίο επισυνάπτεται η συναίνεση του υπέρ ου για την 
παράταση της προσφοράς, σύµφωνα µε το άρθρο ... της 
∆ιακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, µε την 
προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµά σας θα µας υποβληθεί πριν από την 
ηµεροµηνία λήξης της

10
.  

                                                           
5
  Συµπληρώνεται µε όλα τα µέλη της ένωσης / κοινοπραξίας. 

6  Συνοπτική περιγραφή των προς προµήθεια αγαθών /  υπηρεσιών, κλπ.  
7 Εφόσον η εγγυητική επιστολή αφορά σε προσφορά τµήµατος/τµηµάτων της 

∆ιακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα έγγραφα 

της σύµβασης, συµπληρώνεται ο αύξων αριθµός του/ων τµήµατος/τµηµάτων για το/α οποίο/α υποβάλλεται 

προσφορά.  
8  Να οριστεί ο χρόνος σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. 
9
  ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ: Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι µεγαλύτερος τουλάχιστον κατά 

τριάντα (30) ηµέρες του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως αυτός ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης  
10
  Άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 
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Βεβαιώνουµε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, 
συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των 
εγγυήσεων που έχουµε το δικαίωµα να εκδίδουµε

11
. 

(Εξουσιοδοτηµένη Υπογραφή) 

                                                           
11
  Ο καθορισµός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν 

στην Ελλάδα θεσµοθετήθηκε µε την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση 

του Υπουργού Οικονοµικών, µε την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής 

υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή. 
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Εκδότης (Πλήρης επωνυµία Πιστωτικού Ιδρύµατος 77777777777. / 
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε.)  

Ηµεροµηνία έκδοσης    77777777777.. 

Προς: (Πλήρης επωνυµία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος 
Φορέα

1
)................................. 

(∆ιεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα)
2
................................ 

Εγγύηση µας υπ’ αριθµ. 777777.. ποσού 7777777.77. ευρώ
3
. 

Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυόµαστε µε την παρούσα επιστολή 
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και 
διζήσεως µέχρι του ποσού των 
ευρώ777777777777777777777777777..

4
 

υπέρ του:  

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοµατεπώνυµο, πατρώνυµο) 
..............................,  ΑΦΜ: ................ (διεύθυνση) 
.......................7777777777777.., ή 

(ii) [σε περίπτωση νοµικού προσώπου]: (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: 
...................... (διεύθυνση) .......................7777777777777.. ή 

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νοµικών προσώπων 

α) (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 
................... 

β) (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 
................... 

γ) (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 
.................. (συµπληρώνεται µε όλα τα µέλη της ένωσης / κοινοπραξίας) 

ατοµικά και για κάθε µία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο 
υπόχρεων µεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της ένωσης ή 
κοινοπραξίας, 

για την καλή εκτέλεση του/ων τµήµατος/των ..
5
/ της υπ αριθ ..... σύµβασης “(τίτλος 

σύµβασης)”, σύµφωνα µε την (αριθµό/ηµεροµηνία) ........................ ∆ιακήρυξη / 

                                                           
1  Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης. 
2  Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης. 
3  Ολογράφως και σε παρένθεση αριθµητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ. 
4  Όπως υποσηµείωση 3. 
5  Εφόσον αφορά ανάθεση σε τµήµατα συµπληρώνεται ο α/α του/ων τµήµατος/των για τα οποία 

υπογράφεται η σχετική σύµβαση. 
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Πρόσκληση / Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 
6
 ........................... της/του 

(Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος φορέα). 

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά 
χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση, αµφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να 
ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης σας µέσα σε ....7.    ηµέρες

7
 από την 

απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει µέχρι και την ............... (αν προβλέπεται ορισµένος χρόνος στα 
έγγραφα της σύµβασης

8
) 

ή  

µέχρις ότου αυτή µας επιστραφεί ή µέχρις ότου λάβουµε έγγραφη δήλωσή σας ότι 
µπορούµε να θεωρήσουµε την Τράπεζα µας απαλλαγµένη από κάθε σχετική 
υποχρέωση εγγυοδοσίας µας.  

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 
εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου. 

Βεβαιώνουµε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, 
συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των 
εγγυήσεων που έχουµε το δικαίωµα να εκδίδουµε

9
. 

(Εξουσιοδοτηµένη Υπογραφή) 

                                                           
6  Συνοπτική περιγραφή των προς προµήθεια αγαθών / υπηρεσιών. 
7  Να οριστεί ο χρόνος σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.  
8
  Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι µεγαλύτερος από τον συµβατικό χρόνο φόρτωσης ή 

παράδοσης, κατά τον χρόνο που µε βάση τη σύµβαση ο αγοραστής υποχρεούται να παραλάβει τα υλικά 

πλέον δύο (2) µήνες ή µεγαλύτερος εφόσον αυτό ορίζεται από τη διακήρυξη.  
9
  Ο καθορισµός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν 

στην Ελλάδα θεσµοθετήθηκε µε την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση 

του Υπουργού Οικονοµικών, µε την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής 

υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή. 





∆-6 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 

Ονοµασία Τράπεζας 7777777777.. 

Κατάστηµα                7777777777. 

(∆/νση οδός –αριθµός TK fax )         Ηµεροµηνία έκδοσης   777777 

        ΕΥΡΩ. 777777777777 

Προς: (Αναφέρεται η Υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισµού προς την οποία 
απευθύνεται) 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ  ΑΡ. 777    ΕΥΡΩ   777.. 

- Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσας 
εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του 
δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ.   
777777(και ολογράφως)7777777.777.. στο οποίο και µόνο 
περιορίζεται η υποχρέωσή µας, υπέρ της εταιρείας 
777777777777777..∆\νση777777777777777777
για την λήψη προκαταβολής ίσης µε το       % της συµβατικής αξίας προ ΦΠΑ 
εκ7777.ΕΥΡΩ της µε αριθ7777..σύµβασης, που υπέγραψε µαζί σας η εν 
λόγω εταιρεία για τη προµήθεια 777777777777.της (αριθ. 
∆ιακ/ξης7..) προς κάλυψη αναγκών του 7777., πλέον τόκων κατ εφαρµογή 
των άρθρων 25, 32 και 34 του Π∆ 118/07. 

-  Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και  θα καταβληθεί µε µόνη 
τη δήλωσή σας ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρος µας αντίρρηση ή ένσταση 
και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης µέσα σε τρεις (3) ηµέρες 
από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

-  Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης 
υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου. 

-  Η παρούσα εγγύησή µας αφορά µόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει µέχρι 
την επιστροφή της σ’ εµάς , οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί 
µας καµιά ισχύ. 

-  Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που 
έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο και ΝΠ∆∆, συνυπολογίζοντας και το ποσό της 
παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το 
Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά µας. 

 

Πλωτάρχης (Ο) A. Παχιαδάκης ΠΝ 
 β. Τµηµατάρχη ΓΕΝ/Ε2-ΙΙ 
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ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ 
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υνημμένο 1 

 
Σ ΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΑΝΑΔΟΧΟΤ 

 ΑΡΘΡΟ 1ο : ΓΕΝΙΚΕ ΕΛΑΧΙΣΕ ΑΠΑΙΣΗΕΙ 

 
Η προκιρυξθ αφορά τθν προμικεια και μεταφορά οικίςκων (δυο τφπων) για ςτζγαςθ 

υπθκόων τρίτων χωρϊν. Οι οικίςκοι κα είναι ενιαία μεταφερόμενοι, τφπου container, των 
25τ.μ. ζτοιμοι προσ χριςθ. Αναλυτικότερα: 

ΣΤΠΟ Α : Δφο χϊροι διοικθτικισ χριςθσ, ίςου εμβαδοφ και ζνα χϊρο WC, ςφμφωνα 

με τθ ςυνθμμζνθ κάτοψθ (Α).  

ΣΤΠΟ Β : Δφο κοιτϊνεσ, ζνα χϊρο κουηίνασ και ζνα χϊρο WC, ςφμφωνα με τθ 

ςυνθμμζνθ κάτοψθ (Β).  

Σο ςφςτθμα δόμθςθσ ανικει ςτθν κατθγορία τθσ ελαφριάσ προκαταςκευισ και κα τθρεί 
όλουσ τουσ εκνικοφσ και ευρωπαϊκοφσ κανονιςμοφσ ςχετικά με τισ βαςικζσ αρχζσ, τθ 
φόρτιςθ και το ςχεδιαςμό των  μεταλλικϊν καταςκευϊν.  
 

Προςφορζσ που κατά τθν κρίςθ τθσ υπθρεςίασ δεν καλφπτουν τισ τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ και τισ απαιτιςεισ τθσ παροφςασ Σεχνικισ Περιγραφισ απορρίπτονται. 

 
1.1 Οι οικίςκοι κα είναι καινοφργιοι (όχι μεταχειριςμζνοι) και κα παραδοκοφν ζτοιμοι για 

χριςθ με ολοκλθρωμζνα τα Η/Μ δίκτυα (Αποχζτευςθ-Υδρευςθ-Ηλεκτρολογικά) μζχρι το 
περίγραμμά τουσ, με αναμονζσ ζτοιμεσ για τθν ςφνδεςθ με τα αντίςτοιχα δίκτυα 
(εργαςίεσ τρίτων). Οι οικίςκοι κα ζχουν απλι μορφι, κα είναι μονϊροφοι, με 
δυνατότθτα ςτοίβαςθσ ςε διϊροφθ διάταξθ και ενιαία μεταφερόμενοι ςε επικακιμενα 
τροχοφόρα οχιματα. (Δεν γίνονται δεκτοί διαιροφμενοι οικίςκοι). Οι οικίςκοι κα 
καταςκευαςτοφν με τζτοιο τρόπο που να αποτρζπεται θ είςοδοσ νεροφ κακϊσ και ο 
ςχθματιςμόσ ςυμπυκνωμάτων και υγραςίασ ςτο εςωτερικό τουσ. 

 
1.2 Σα βαςικά υλικά που κα αποτελοφν τθν καταςκευι των οικίςκων είναι τα εξισ: 
 

α) Χαλφβδινεσ διατομζσ για τον φζροντα οργανιςμό. 

β) Προκαταςκευαςμζνα κερμομονωτικά πανζλα για τθν τοιχοποιία και τθν οροφι. 
 

  
1.3 Σο ελάχιςτο εμβαδόν τθσ κακαρισ εςωτερικισ επιφάνειασ των οικίςκων κα είναι 22,5m2, 

μετροφμενο ςε εςωτερικζσ διαςτάςεισ, άνευ διαχωριςτικϊν τοιχωμάτων. 
 
1.4 Οι εξωτερικζσ διαςτάςεισ των οικίςκων κα είναι ςφμφωνα με τα παρακάτω:  
 

Μικοσ  (L) = 8,10  
Πλάτοσ (B) = 3,10  
Εξωτερικό φψοσ (H) = 2,60m 
Ελάχιςτο εςωτερικό (κακαρό) φψοσ (h) =2,40m  
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αν εξωτερικό φψοσ λαμβάνεται θ απόςταςθ του κατϊτατου ςθμείου του, που 
εδράηεται ςτο δάπεδο τθσ πλατφόρμασ, ζωσ του ανϊτατου ςθμείου του (οροφι, ςτζγθ, ςθμείο 
ανάρτθςθσ, αρχιτεκτονικι προεξοχι κ.λπ.). 

 
1.5 Κάκε οικίςκοσ κα φζρει ςτθν όψθ του πινακίδα ιχνθλαςιμότθτασ από αλουμίνιο, 

διαςτάςεων περίπου 18x10εκ. με αναγραφι του τίτλου τθσ Τπθρεςίασ και του αφξοντα 
αρικμοφ του οικίςκου. Ο τίτλοσ και θ αρίκμθςθ κα υποδειχκεί από τθν ανακζτουςα αρχι. 
Ο αφξων αρικμόσ του οικίςκου κα χαράςςεται και ςτο μζςον τθσ κάτω περιμετρικισ δοκοφ 
τθσ κφριασ όψθσ.  

 
1.6 Η βάςθ του οικίςκου κα πρζπει να εξαςφαλίηει τθν αςφαλι ζδραςθ, φορτοεκφόρτωςθ του 

οικίςκου με γερανό και πρόςδεςθ επί των οχθμάτων μεταφοράσ ωσ και τθν τοπικι 
μεταφορά του με περονοφόρο όχθμα. Θα πρζπει επίςθσ να αναλαμβάνει όλεσ τισ βίαιεσ 
καταπονιςεισ από τθν φόρτωςθ και μεταφορά, πζραν τθσ ςτατικισ επάρκειασ για τα 
φορτία του. 

Μαηί με τουσ οικίςκουσ κα παραδοκοφν και εγκαταςτακοφν οι κατάλλθλεσ 
προκαταςκευαςμζνεσ βάςεισ (ςκυροδζματοσ) ςτιριξθσ. 

Ο μεταλλικόσ ςκελετόσ των παρεχόμενων οικίςκων, κακϊσ και οι βάςεισ που κα 
διατεκοφν, κα μποροφν, αν απαιτθκεί ςτο μζλλον, να φζρουν τα φορτία δεφτερου 
οικίςκου που ενδζχεται να τοποκετθκεί ςε διϊροφθ διάταξθ, πάνω από τον ςυγκεκριμζνο. 

Ο Ανάδοχοσ κα φζρει τθν πλιρθ και αποκλειςτικι ευκφνθ για τθν μεταφορά, 
τοποκζτθςθ και αλφάδιαςμα του κάκε οικίςκου.  

Ο κάκε οικίςκοσ κα παραδίδεται ενιαίοσ και δεν κα γίνονται επιτόπου εργαςίεσ 
ςυναρμολόγθςθσ (με εξαίρεςθ τθν εγκατάςταςθ του θλιακοφ κερμοςίφωνα). 

 
Κατά τθν παράδοςθ του οικίςκου πρζπει να δοκοφν δφο (2) κλειδιά τθσ κυρίασ ειςόδου 

ωσ και ζνα πρόςκετο (τρίτο) που κα ςυνοδεφεται με μικρι μεταλλικι ςιμανςθ με τον 
αντίςτοιχο αφξοντα αρικμό του οικίςκου. Η μεταλλικι ςιμανςθ κα είναι από αλουμίνιο, ο 
δε αρικμόσ κα είναι χαραγμζνοσ ςε αυτι, ϊςτε να μθ καταςτρζφεται από τισ καιρικζσ 
ςυνκικεσ. 
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ΚΑΣΟΨΕΙ ΟΙΚΙΚΩΝ 

 
ΣΤΠΟ Α 

 
 

ΣΤΠΟ Β 
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ΑΡΘΡΟ 2ο : ΜΕΛΕΣΕ – ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ - ΦΟΡΣΙΑ  

 
Οι ςυμμετζχοντεσ, με τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ, κα κατακζςουν : 

χζδια αρχ/κά, ςτατικά, Η/Μ εγκαταςτάςεων, τα απαραίτθτα ςχζδια λεπτομερειϊν και 
πλιρεισ μελζτεσ (Αρχιτεκτονικι, τατικι, Η/Μ εγκαταςτάςεων, κερμομόνωςθσ και ανάρτθςθσ) 
υπογεγραμμζνεσ από τουσ κατά νόμο μελετθτζσ μθχανικοφσ. 

Σα διάφορα επιμζρουσ ςτοιχεία από τα οποία αποτελείται ο οικίςκοσ κα πρζπει να είναι 
μελετθμζνα, ϊςτε να αντζχουν ςτισ παρακάτω ςυνκικεσ φόρτιςθσ: 

1. Για τον υπολογιςμό τθσ ςτζγθσ κα λθφκεί κατακόρυφο φορτίο χιονιοφ 1,2 kN/m2 και 

οριηόντιο φορτίο από ανεμοπίεςθ 1,2 kN/m2. 

2. Κινθτό φορτίο δαπζδου 2,0 kN/m2 και κινθτό φορτίο οροφισ 1,2 kN/ m2. 

3. Πλευρικό φορτίο ανεμοπίεςθσ 1,2 kN/m2. 

Η ςτατικι μελζτθ κα γίνει κατά τον Ευρωκϊδικα 3 –χεδιαςμόσ καταςκευϊν από χάλυβα 
και τον Ευρωκϊδικα 8 για ηϊνθ ςειςμικισ επικινδυνότθτασ ΙΙΙ (α=0,36), q =1,5 και γi =1. 

Ο ςχεδιαςμόσ των οικίςκων κα ικανοποιεί, ωσ προσ τισ φορτίςεισ, τισ απαιτιςεισ του 
Ευρωκϊδικα 1 και τον Ελλθνικό Κανονιςμό φορτίςεων, ωσ προσ τθν κερμομόνωςθ, τισ 
απαιτιςεισ τθσ κλιματικισ ηϊνθ Γ τθσ χϊρασ.  

Επίςθσ, πρζπει να ικανοποιεί τισ απαιτιςεισ θχομόνωςθσ, πυροπροςταςίασ και γενικά 
να είναι ςφμφωνοσ µε τουσ ιςχφοντεσ κανονιςμοφσ. 

 

 ΑΡΘΡΟ 3ο : ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΜΟ  
 

 ΓΕΝΙΚΑ  
 

Ο Φζρων Οργανιςμόσ των οικίςκων κα είναι μεταλλικόσ από γαλβανιςμζνεσ διατομζσ, 
μορφοςιδιρου κερμισ εξζλαςθσ ελαχίςτου πάχουσ 2,5 mm ι λεπτότοιχεσ γαλβανιςμζνεσ 
διατομζσ ψυχρισ εξζλαςθσ ελαχίςτου πάχουσ 2 mm, ι κοιλοδοκοφσ ελαχίςτου πάχουσ 3 mm. 

Όλα τα μεταλλικά ςτοιχεία κα είναι πλιρωσ γαλβανιςμζνα εν κερμϊ, ςφμφωνα με τισ 
απαιτιςεισ του ΕΝ-ISO 1461:2009. 

Ο φζρων οργανιςμόσ κα αποτελείται από υποςτυλϊματα, δοκοφσ, δοκίδεσ, τεγίδεσ κλπ. 
με ςαφι ςτατικι λειτουργία όπωσ προβλζπονται από τθ ςτατικι μελζτθ του αναδόχου και κα 
είναι ικανόσ να αναλάβει όλεσ τισ δυνατζσ φορτίςεισ τόςο κατά τθν χριςθ του, όςο και κατά τθν 
ανφψωςθ και μεταφορά του. Ήτοι ςτατικά φορτία, άνεμοσ, χιόνι, ςειςμό, προςκροφςεισ, 
δυναμικά φορτία που προκφπτουν κατά τθν ανφψωςθ, μεταφορά και τοποκζτθςθ. 

Προκειμζνου να αποφευχκοφν οι κερμογζφυρεσ, ο Φ.Ο. κα τοποκετθκεί εξωτερικά των 
πανζλων. 

Ιδιαίτερθ προςοχι κα δοκεί ςτισ ςυνδζςεισ των επιμζρουσ ςτοιχείων του Φ.Ο. Εφόςον 
αυτζσ γίνουν με ςυγκόλλθςθ κα πρζπει να επιλεγοφν κατάλλθλα θλεκτρόδια και ςτισ κζςεισ 
ςυγκόλλθςθσ να εφαρμοςκεί ψυχρό γαλβάνιςμα. 
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 ΒΑΗ  

 
Η βάςθ του οικίςκου, κα πρζπει να εξαςφαλίηει τθν αςφαλι ζδραςθ, φορτοεκφόρτωςθ 

του οικίςκου και πρόςδεςθ επί των οχθμάτων μεταφοράσ ωσ και τθν τοπικι μεταφορά του με 
περονοφόρο όχθμα ι γερανό. Αναλυτικά επί ποινι ακφρωςθσ του διαγωνιηομζνου πρζπει:  

 

1. Κατά τθν μεγάλθ διάςταςθ του οικίςκου και ςε όλο το μικοσ του, να υπάρχουν δφο 
γαλβανιςμζνοι δοκοί μορφοςιδιρου (κατ’ ελάχιςτόν IPΕ 160 ι UPN 160), ςε αξονικι 
απόςταςθ 2,00m περίπου (ςαςί), ϊςτε ο οικίςκοσ να εδράηεται ςτθ βάςθ αυτι κατά 
τθ μεταφορά, τθν φορτοεκφόρτωςθ και τθν τοποκζτθςι του, χωρίσ να εμφανίηει 
παραμορφϊςεισ και ανεπίτρεπτα βζλθ κάμψθσ. 

2. τισ δοκοφσ αυτζσ, να προβλζπονται οπζσ κατάλλθλεσ για τθ δθμιουργία των φωλεϊν 
τθσ επόμενθσ παραγράφου. 

3. Για τθν εξαςφάλιςθ τθσ αςφαλοφσ φορτοεκφόρτωςθσ του οικίςκου ι και τοπικισ 
μεταφοράσ του με περονοφόρο όχθμα να τοποκετθκοφν, κάκετα ςτισ δφο δοκοφσ τθσ 
παρ.1 και κακ’ όλο το πλάτοσ του οικίςκου, δφο φωλιζσ εκατζρωκεν του μζςου του 
μικουσ των δοκϊν, πλάτουσ 260 mm και φψουσ 125 mm (εςωτερικζσ διαςτάςεισ) και ςε 
απόςταςθ μεταξφ των αξόνων τουσ 1.440 mm. Οι φωλιζσ να καταςκευαςκοφν από 
ζλαςμα ελάχιςτου πάχουσ 3,0 mm και να ςυγκολλθκοφν ςτισ δοκοφσ τθσ προθγοφμενθσ 
παραγράφου. 

4. τθν τελικι κζςθ τοποκζτθςθσ του οικίςκου να παραδοκοφν και να εγκαταςτακοφν οι 
κατάλλθλεσ προκαταςκευαςμζνεσ βάςεισ (ςκυροδζματοσ) ςτιριξθσ, επί κατάλλθλα 
προετοιμαςμζνθσ επιφάνειασ ζδραςθσ, ζτςι ϊςτε να μθν ζρχεται ςε επαφι ο οικίςκοσ 
με το ζδαφοσ (ελάχιςτθ απόςταςθ 30cm), κακϊσ και τθν κατάλλθλθ μεταλλικι κλίμακα, 
ϊςτε να καλφπτεται ομαλά θ απόςταςθ του δαπζδου από το ζδαφοσ. Οι βάςεισ κα 
πρζπει να φζρουν τα φορτία δεφτερου οικίςκου που ενδζχεται να τοποκετθκεί ςε 
διϊροφθ διάταξθ, κακϊσ και τα κατάλλθλα ςκαλοπάτια, ϊςτε να καλφπτεται ομαλά θ 
απόςταςθ του δαπζδου τουσ από το ζδαφοσ. 

 
Οι δοκοί και τα υποςτυλϊματα είναι απαραίτθτο να είναι από γαλβανιςμζνεσ διατομζσ 

εν κερμϊ. 

Κατά τουσ ςτατικοφσ υπολογιςμοφσ κα λθφκεί υπόψθ ότι θ ζδραςθ τθσ μονάδασ (ςαςί) 
μπορεί να μθν είναι ενιαία ςε επίπεδο ζδαφοσ αλλά να ςτθρίηεται μόνο ςε τζςςερα ςθμεία. 

Σο πλαίςιο του δαπζδου τοποκετείται ςτο ςαςί με τρόπο ϊςτε θ όλθ καταςκευι (δοκοί - 
φωλιζσ - δάπεδο) να αποτελεί μια άκαμπτθ καταςκευι, χωρίσ παραμορφϊςεισ χαλαρϊςεισ 
ςυνδζςμων, ανεπίτρεπτα βζλθ κάμψθσ κλπ. 

 
 ΚΕΛΕΣΟ  

 
Η διάταξθ του ςκελετοφ κα είναι τζτοια ϊςτε να διευκολφνεται θ ςυναρμολόγθςθ και θ 

αποςυναρμολόγθςθ των πανζλων, για τθν επιςκευι των οικίςκων, χωρίσ φκορζσ και 
περιλαμβάνει : 

 

1.  Ι ςχυροφσ μεταλλικοφσ ορκοςτάτεσ (υποςτυλϊματα) ςτισ τζςςερισ γωνίεσ του οικίςκου 
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και τουλάχιςτον δφο πρόςκετουσ ενδιάμεςα ςε κάκε μεγάλθ πλευρά (ςφνολο οκτϊ). 

2. Τποςτυλϊματα που ςυνδζονται μεταξφ τουσ, ςτθ βάςθ και τθν κορυφι, με οριηόντιεσ 
ιςχυρζσ μεταλλικζσ, γαλβανιςμζνεσ διατομζσ ελάχιςτου πάχουσ 2,5 mm, κατάλλθλθσ 
διατομισ, δθμιουργϊντασ τα πλαίςια για τθν ςτερζωςθ των πανζλων, του δαπζδου και 
τθσ οροφισ του οικίςκου. Σόςο τα υποςτυλϊματα όςο και οι δοκοί κα είναι χωρίσ 
ματίςεισ κακϋ όλο το μικοσ τουσ. 

3. Κατάλλθλουσ μεταλλικοφσ ορκοςτάτεσ για τθν ςτερζωςθ των πανζλων ι άλλθ 
κατάλλθλθ διάταξθ. 

4. το δάπεδο και πάνω από τισ δοκοφσ τθσ βάςθσ (ςαςί), ενδιάμεςεσ γαλβανιςμζνεσ 
διαδοκίδεσ παράλλθλα με τθ μικρι πλευρά του οικίςκου και ςε απόςταςθ μεταξφ τουσ 
το πολφ 50 cm ελάχιςτων διαςτάςεων 30 Χ 50 Χ 2 mm ι 50 Χ 40 Χ 2 mm ι 
αυτοφερόμενα χαλφβδινα τραπεηοειδι φφλλα (γαλβανιςμζνα), πάχουσ όςου προκφψει 
από τθ μελζτθ και τισ καταςκευαςτικζσ ανάγκεσ. 

 
Οι διατομζσ των ορκοςτατϊν και των οριηοντίων ράβδων και οι τρόποι ςφνδεςισ τουσ 

πρζπει να είναι κατάλλθλοι (π.χ. ενίςχυςθ με κομβοελάςματα) ϊςτε να μθν εμφανίηονται 
ανεπίτρεπτεσ παραμορφϊςεισ και βζλθ κάμψθσ. Οι ςυνδζςεισ κα εξαςφαλίηουν πλιρθ 
ακαμψία και μθδενικι δυνατότθτα ςτρζψθσ ι παραμόρφωςθσ. Ιδιαίτερθ φροντίδα κα πρζπει 
να δοκεί ςτισ ςυνδζςεισ του ςκελετοφ με τα μθ φζροντα ςτοιχεία, ϊςτε αυτά να μθν 
εμφανίςουν βλάβεσ λόγω παραμορφϊςεων. 

Ο μεταλλικόσ ςκελετόσ των παρεχόμενων οικίςκων κα πρζπει να ζχει τθ δυνατότθτα να 
φζρει τα φορτία δεφτερου οικίςκου που ενδζχεται τοποκετθκεί ςε διϊροφθ διάταξθ, πάνω 
από τον ςυγκεκριμζνο, κακϊσ και τα φορτία από τθν εγκατάςταςθ δυο θλιακϊν κερμοςιφϊνων 
ςτθ ςτζγθ του πάνω οικίςκου. 

Επίςθσ, κα πρζπει να υπάρχει δυνατότθτα ανφψωςθσ του οικίςκου με γερανό. Για το 
λόγο αυτό κα πρζπει να υπάρχουν τζςςερα (4) ςθμεία ανάρτθςθσ (π.χ. λάμεσ ελάχιςτου 
πάχουσ 10 mm με οπι 30 mm ι κρίκοι), γερά προςκολλθμζνα ςτα ενδιάμεςα υποςτυλϊματα 
του οικίςκου. Όλα τα ςτοιχεία που κα χρθςιμοποιθκοφν για τθ ςφνδεςθ με το Φ.Ο. κα είναι 
υπολογιςμζνα για τθν αςφαλι μεταφορά και ανφψωςθ του οικίςκου. 

Θα ςυνταχκεί από τον ανάδοχο και μελζτθ ανάρτθςθσ του οικίςκου. 

 

 

 ΑΡΘΡΟ 4ο : ΔΑΠΕΔΟ 
 

Η καταςκευι του δαπζδου πάνω από τισ δοκοφσ τθσ βάςθσ (ςαςί), κα πρζπει να 
περιλαμβάνει (από κάτω προσ τα πάνω) τα εξισ ςτοιχεία: 

1.  α) Χαλυβδόφυλλο (λαμαρίνα) γαλβανιηζ, πάχουσ 0,5mm ςε όλθ τθν επιφάνεια τθσ 
βάςθσ, εφόςον προβλζπονται διαδοκίδεσ. τα ςθμεία επικάλυψθσ των λαμαρινϊν κα 
γίνεται ενίςχυςθ με λάμεσ. Η λαμαρίνα ςτερεϊνεται ςτα πζλματα του περιμετρικοφ 
πλαιςίου και των εγκάρςιων ςτοιχείων του ςε όλθ τθν επιφάνεια τθσ βάςθσ. Διαδοκίδεσ 
(όπωσ προβλζπονται ςτο ςκελετό ) ανά 50cm περίπου με μεταλλικά ςτοιχεία. Η ςτιριξθ 
των διαδοκίδων γίνεται επί του περιμετρικοφ πλαιςίου και των εγκάρςιων ςτοιχείων του. 
Δεν επιτρζπεται τα φορτία των διαδοκίδων να μεταβιβάηονται ςτο χαλυβδόφυλλο,  

ι 
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 β) αυτοφερόμενα χαλφβδινα τραπεηοειδι φφλλα (γαλβανιςμζνα), πάχουσ όςου 
προκφψει από τθ μελζτθ και τισ καταςκευαςτικζσ ανάγκεσ και κατάλλθλθσ διατομισ 
τραπεηίων, ϊςτε να παραλαμβάνονται με αςφάλεια οι προδιαγραφόμενεσ φορτίςεισ. 

2. Θερμομονωτικό υλικό, που μπορεί να είναι διογκωμζνθ πολυουρεκάνθ πυκνότθτασ 40 
kgr/m3, τουλάχιςτον πάχουσ 60mm ι εξθλαςμζνθ πολυςτερίνθ ι διογκωμζνθ 
πολυςτερίνθ ι πετροβάμβακα, ιςοδφναμθσ κερμομονωτικισ ικανότθτασ. Δεν γίνονται 
δεκτζσ οι λφςεισ με υαλοβάμβακα. Σο κερμομονωτικό υλικό κα είναι προςτατευμζνο 
από πάνω με φφλλα πολυαικυλενίου 0,10 mm ωσ φράγμα υδρατμϊν. Η κερμομόνωςθ 
κα τοποκετείται ανάμεςα ςτθν διαδοκίδωςθ (όπου καταςκευάηεται διαδοκίδωςθ). 

3. Κόντρα πλακζ καλάςςθσ αρίςτθσ ποιότθτασ πάχουσ τουλάχιςτον 20mm, ςτερεωμζνο με 
γαλβανιςμζνεσ λαμαρινόβιδεσ και κα καλφπτει το άνω μζροσ του δαπζδου. το χϊρο του 
wc και τθσ ειςόδου το κόντρα πλακζ καλάςςθσ κα τοποκετθκεί ςε δφο διαφορετικά 
κομμάτια, ϊςτε να είναι ευχερισ θ αντικατάςταςι τουσ. 

4. Η τελικι επιφάνεια του δαπζδου κα είναι καλυμμζνθ με ρολό βινυλικοφ (πλαςτικοφ) 
ομοιογενοφσ PVC πάχουσ τουλάχιςτον 2mm, επικολλθμζνο με ειδικι κόλλα. Σο πλαςτικό 
δάπεδο κα είναι ανοικτοφ χρϊματοσ κατάλλθλο για βαριά χριςθ και κα ζχει τουλάχιςτον 
τουσ ακόλουκουσ δείκτεσ καταλλθλόλθτασ ανάλογα το επίπεδο χριςθσ: 23/34/43 
(Οικιακι/εμπορικι/βιομθχανικι χριςθ) ςφμφωνα με το πρότυπο EN ISO 10874. Σο 
δάπεδο κα είναι κατάλλθλα επεξεργαςμζνο με πολυουρεκάνθ (PUR), κα είναι ανκεκτικό 
ςε μθχανικζσ καταπονιςεισ, τριβζσ, νερό και χθμικά (ISO 26987), και κα είναι κατάλλθλο 
για χϊρουσ μόνιμθσ διαμονισ.  

Σο δάπεδο του WC κα πρζπει να ζχει επεξεργαςτεί κατάλλθλα ϊςτε να είναι ιδιαίτερα 
ανκεκτικό ςτο υγρό περιβάλλον και ςε ςυχνι χριςθ κακαριςτικϊν. 

 Η τοποκζτθςθ του πλαςτικοφ δαπζδου κα γίνεται πριν τθν τοποκζτθςθ των 
διαχωριςτικϊν πανζλων οφτωσ ϊςτε να εξαςφαλίηεται όςο το δυνατόν καλφτερθ 
υγρομόνωςθ. Σο πλαςτικό δάπεδο κα είναι, κατά το δυνατόν, ενιαίο για τθν αποφυγι 
αρμϊν και ςτουσ τοίχουσ κα διαμορφϊνεται υγειονομικό γφριςμα (με κατάλλθλο 
διαμορφωτι) φψουσ τουλάχιςτον 20cm με προφίλ προςταςίασ ςτο τελείωμά του. το 
χϊρο του WC το υγειονομικό γφριςμα κα ζχει φψοσ 40cm. 

το χϊρο του WC, πριν τθν τοποκζτθςθ του πλαςτικοφ δαπζδου και πάνω από το κόντρα 
πλακζ, κα τοποκετθκεί γαλβανιςμζνθ ι ανοξείδωτθ λαμαρίνα θ οποία κα κάμπτεται ςτα 
τοιχϊματα, ςε φψοσ 10cm και κα ςτεγανοποιείται ςτα τοιχϊματα με αντιμουχλικι 
ςιλικόνθ ι ανάλογο υλικό.  

Σο δάπεδο, εκατζρωκεν του καναλιοφ απορροισ του δαπζδου κα ζχει κλίςθ τουλάχιςτον 
1% προσ το ςιφϊνι. 

το κατϊφλι τθσ ειςόδου κα τοποκετθκεί (επί του πλαςτικοφ δαπζδου) μεταλλικι γωνιά 
για τθν καλφτερθ προςταςία από τθν ειςροι ομβρίων. 

 
Από πλευράσ αντοχισ όλα τα φζροντα ςτοιχεία και κάκε ζνα χωριςτά κα πρζπει να ζχουν 
υπολογιςκεί να παραλαμβάνουν τα προδιαγραφόμενα φορτία κακϊσ και κάκε φορτίο που 
προκφπτει από τθν καταςκευαςτικι διάταξθ. 
 

 

 ΑΡΘΡΟ 5ο : ΣΟΙΧΩΜΑΣΑ  
 

Όλοι οι τοίχοι των οικίςκων κα αποτελοφνται από επίπεδα ι με ελαφρά διαμόρφωςθ 
αυτοφερόμενα κερμομονωτικά πανζλα πολυουρεκάνθσ πυκνότθτασ 40kgr/m3 και ελαχίςτου 
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πάχουσ 60mm για τουσ εξωτερικοφσ και 40mm για τουσ εςωτερικοφσ ι πετροβάμβακα, 
ιςοδφναμθσ κερμομονωτικισ ικανότθτασ και πλάτουσ 1,00m ζωσ 1,25m. 

Σα πανζλα αποτελοφνται από δφο (2) εν κερμϊ γαλβανιςμζνα και προβαμμζνα (με μίνιο 
ι primer αντιςκωριακό) ελαςματόφυλλα ελαχίςτου πάχουσ 0,50mm με τελικι οργανικι 
επίςτρωςθ Polyester 25μm, μεταξφ των οποίων υπάρχει το κερμομονωτικό υλικό και κα 
ςυνοδεφονται από τα απαραίτθτα πιςτοποιθτικά του καταςκευαςτι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα 
ςτο αρ.10 (ΤΛΙΚΑ). Σα άκρα κατά μικοσ του πάνελ κα είναι διαμορφωμζνα ϊςτε να 
ςχθματίηουν ζνωςθ αρςενικό – κθλυκό και να καλφπτουν το κεφάλι τθσ βίδασ ςτιριξθσ ςτο 
ςκελετό τθσ οροφισ. 

Σα πανζλα κα αλλθλοςυνδζονται με ςτζρεο τρόπο ζτςι ϊςτε να εξαςφαλίηονται οι 
βαςικζσ απαιτιςεισ αντοχισ, μονϊςεωσ (αποκλειομζνων των κερμογεφυρϊν) και δυνατότθτασ 
αποςυνδζςεωσ των τοιχωμάτων ςε περίπτωςθ επιςκευισ. Θα χρθςιμοποιθκεί ελαςτικό 
παρζµβυςµα (ροδζλα) για τθ καλφτερθ ςτεγάνωςθ των ςθμειακϊν ςτθρίξεων και ειδικό 
ελαςτικό παρζµβυςµα ςτισ περιμετρικζσ ςτθρίξεισ, για μείωςθ του αεριςμοφ. Πρζπει να λθφκεί 
ιδιαίτερθ φροντίδα για τθν υγρομόνωςθ των πανζλων ςτισ επαφζσ τουσ και ςτισ ενϊςεισ με τισ 
κάςεσ των κουφωμάτων. 

Πρζπει γενικά τα πανζλα να πλθροφν τουσ παρακάτω όρουσ: 

1. Να εξαςφαλίηουν προςταςία από υγραςία και πλιρθ ςτεγάνωςθ των αρμϊν. 

2. Να είναι δυνατι με ευκολία και μικρι δαπάνθ θ αποςυναρμολόγθςι τουσ ςε περίπτωςθ 
επιςκευισ.  

3. Σα προκαταςκευαςμζνα γενικά ςτοιχεία να αντζχουν κερμοκραςία από 90οC ωσ -20οC. 

4. Να εξαςφαλίηουν λειτουργικότθτα, αιςκθτικι και ευελιξία και να μθν δίνουν τθν 
εντφπωςθ πρόχειρθσ καταςκευισ. 

 

ΑΡΘΡΟ 6ο : ΟΡΟΦΗ 
 

Η ςτζγθ κα είναι καταςκευαςμζνθ από τραπεηοειδι εξωτερικά κερμομονωτικά πανζλα 
πολυουρεκάνθσ, οροφισ, φψουσ 100mm (πάχουσ μόνωςθσ D=60mm), ι αντίςτοιχου πάχουσ 
πανζλα πετροβάμβακα, τα οποία κα καταλιγουν, ςτισ μικρζσ πλευρζσ του οικίςκου, ςε 
οριηόντιεσ υδρορροζσ με ρουξοφνια απορροισ. 

Η κλίςθ μπορεί να επιτυγχάνεται μζςω γαλβανιςμζνων τεγίδων μεταβλθτοφ φψουσ και 
κα πρζπει να είναι μεγαλφτερθ ι ίςθ από 2%. 

Σα πανζλα κα ςυνοδεφονται από τα απαραίτθτα πιςτοποιθτικά του καταςκευαςτι και 
υπεφκυνθ διλωςθ του καταςκευαςτι ότι τοποκετικθκε το προαναφερόμενο υλικό.. 

ε κάκε περίπτωςθ τα όμβρια κα ςυλλζγονται πζραν του περιγράμματοσ τθσ 
τοιχοποιίασ. 

Δεν γίνονται αποδεκτζσ λφςεισ που ςυλλζγουν τα όμβρια μζςα ςτο περίγραμμα τθσ 
κάτοψθσ του κτιρίου και οδθγοφν μετά από ςυςςϊρευςθ άχρθςτων υλικϊν ςε υπερχείλιςθ και 
ειςροι ομβρίων ςτο εςωτερικό του οικίςκου. 

Η οροφι κα οριοκετείται από γαλβανιςμζνθ μεταλλικι κοιλοδοκό ςτισ δφο μεγάλεσ 
διαςτάςεισ του οικίςκου. Η κοιλοδοκόσ κα ζχει ελάχιςτεσ διαςτάςεισ διατομισ πλάτουσ 80 mm 
και φψουσ 120 mm, ϊςτε να καλφπτει τον κορφιά τθσ ςτζγθσ. 
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 ΑΡΘΡΟ 7ο : ΚΟΤΦΩΜΑΣΑ  
 

 Α. Κουφϊματα  
Οι οικίςκοι κα ζχουν δφο (2) δίφυλλα ανοιγόμενα παράκυρα, διαςτάςεων 100Χ100cm 

(ζνα ςε κάκε δωμάτιο), ζνα (1) επάλλθλο παράκυρο μπάνιου 60Χ60cm με ποδιά ςτο 1,5m , μία 
(1) πόρτα ειςόδου 90Χ210X6cm και τρεισ (3) πόρτεσ εςωτερικζσ 80Χ210X4cm. Επιπλζον, ςτουσ 
οικίςκουσ τφπου Β κα υπάρχει επάλλθλο παράκυρο διαςτάςεων 60x100cm ςτο χϊρο τθσ 
κουηίνασ. Όλα τα εξωτερικά παράκυρα κα ζχουν ςτακερι ςίτα. 

Όλοι οι τφποι κουφωμάτων εννοοφνται μαηί με τα εξαρτιματα λειτουργίασ και 
αςφάλιςθσ. 

Για όλουσ τουσ τφπουσ κουφωμάτων κα πρζπει να λθφκοφν ιδιαίτερα υπ’ όψθ οι 
κλιματολογικζσ ςυνκικεσ τθσ περιοχισ Γ και να τθρθκοφν όλεσ οι προδιαγραφζσ που αφοροφν 
ςτθν αντίςταςθ και ςτεγανότθτα ςε νερό και αζρα και τθ κερμικι μόνωςθ. 

Για τα εξωτερικά και τα εςωτερικά κουφϊματα κα χρθςιμοποιθκοφν διατομζσ (profiles) 

αλουμινίου θλεκτροςτατικισ βαφισ λευκοφ χρϊματοσ (με κερμοδιακοπι για τα εξωτερικά). 

Όλα τα κουφϊματα κα φζρουν πρόςκετθ γαλβανιςμζνθ κάςςα από λαμαρίνα 1,5mm πάνω 

ςτθν οποία κα ςτερεϊνεται θ εξ αλουμινίου κάςςα των κουφωμάτων και όχι θ απευκείασ 

ζνωςθ επί των πανζλων τθσ τοιχοποιίασ. Σα εςωτερικά κυρόφυλλα κα είναι πάχουσ 

τουλάχιςτον 40mm ςε χρϊμα λευκό. Η ανάρτθςθ κα γίνεται με τζςςερα τουλάχιςτον 

ςτθρίγματα (μεντεςζδεσ). Θα διακζτουν απλό περιςτροφικό πόμολο και κλειδαριά και κα 

τοποκετθκεί κατάλλθλο μεταλλικό ζλαςμα ςτθν περιοχι τθσ κλειδαριάσ και ςτισ δφο πλευρζσ 

για ενίςχυςθ. Δεν γίνονται αποδεκτζσ ςυρόμενεσ εςωτερικζσ πόρτεσ.. 

Η πόρτα ειςόδου του οικίςκου μπορεί να είναι από αντίςτοιχο πανζλο με αυτό των 
τοίχων, κα ανοίγει προσ τα ζξω, κα είναι πάχουσ τουλάχιςτον 60mm, κα ζχει τζςςερισ 
μεντεςζδεσ ςτιριξθσ, μθχανιςμό επαναφοράσ και κλειδαριά με ςυμβατικό κφλινδρο αςφαλείασ. 

Σο ςφςτθμα καταςκευισ των κουφωμάτων αλουμινίου πρζπει να δίνει τθ δυνατότθτα 
εφκολθσ αντικατάςταςθσ των φκαρμζνων από τθ χριςθ μερϊν και εξαρτθμάτων. 

Σα παράκυρα κα φζρουν προςαρμοςμζνα χωριςτά ςε κάκε ανοιγόμενο φφλλο, 
περςίδεσ αλουμινίου λευκοφ χρϊματοσ. Εξωτερικά των παρακφρων κα τοποκετθκοφν ςτακερζσ 
μεταλλικά κιγκλιδϊματα αςφαλείασ ςτερεωμζνεσ με κατάλλθλο και αςφαλι τρόπο επάνω ςτον 
οικίςκο καταςκευαςμζνεσ από χαλφβδινεσ γαλβανιςμζνεσ ράβδουσ (μαςίφ) Φ 12mm, οριηόντια 
τοποκετθμζνεσ ςε απόςταςθ 120 mm και βαμμζνεσ όπωσ ο Φ.Ο. 

 
 Β. Εξαρτιματα κουφωμάτων  
Β1. Σα εξαρτιματα κινιςεωσ και κλειςίματοσ των φφλλων, κα είναι καταςκευαςμζνα από 

ιςχυρό μεταλλικό κράμα. 
Β2. Οι γωνίεσ ςυνδζςεωσ των φφλλων κα είναι από το ίδιο υλικό με εκείνο των διατομϊν και οι 

βίδεσ των κουφωμάτων και των λοιπϊν ςυνδζςεων κα είναι ανοξείδωτεσ ι γαλβανιηζ. 
Β3. Οι διαφανείσ επιφάνειεσ των παρακφρων κα αποτελοφνται από διπλοφσ ενεργειακοφσ 

υαλοπίνακεσ (low-e), πάχουσ τουλάχιςτον 5mm το εξωτερικό, 4mm το εςωτερικό, με 
κατάλλθλο διάκενο. Θα δοκεί ιδιαίτερθ προςοχι ςτθν εξαςφάλιςθ τθσ αεροςτεγανότθτασ 
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του διάκενου. Επίςθσ ςτθν εςωτερικι πλευρά κα είναι καλυμμζνα με αντικραυςτικι 
μεμβράνθ. Ο υαλοπίνακασ του λουτροφ κα είναι αμμοβολθμζνοσ. 

Β4. τθν εςωτερικι πλευρά και των τριϊν εςωτερικϊν κυρϊν να τοποκετθκεί ανκεκτικόσ 

ςφρτθσ για εξαςφάλιςθ ιδιωτικότθτασ ςε περίπτωςθ δυςλειτουργίασ τθσ κλειδαριάσ. 

τα ςθμεία επαφισ των πλαιςίων φφλλων με τθν κάςα και ςτα ςθμεία επαφισ των 
φφλλων με τα πλαίςια κα χρθςιμοποιθκοφν ελαςτικζσ διατομζσ για πλιρθ ςτεγανότθτα 
(βουρτςάκια, ταινίεσ, λάςτιχα κ.λπ.). ε όλα τα κουφϊματα να μπουν αρμοκάλυπτρα. 

 
 

 ΑΡΘΡΟ 8ο : ΕΞΟΠΛΙΜΟ ΚΟΤΖΙΝΑ 
 

 Σύπος Α : Δεν απαιτείται εξοπλιςμόσ κουηίνασ. 

 Σύπος Β : Θα τοποκετθκεί νεροχφτθσ διαςτάςεων περίπου 90Χ50cm, μεταλλικόσ 

ανοξείδωτοσ, με μία γοφρνα και χϊρο αποςτράγγιςθσ, με ςιφϊνι από πολυαικυλζνιο και κα 

ζχει επιχρωμιωμζνθ αναμεικτικι μπαταρία κουηίνασ ηεςτοφ-κρφου νεροφ. Η κουηίνα κα 

διακζτει ντουλάπια δαπζδου και κρεμαςτά από άκαυςτθ και ανκεκτικι ςτθν υγραςία μελαμίνθ. 

Σα ντουλάπια δαπζδου κα είναι μικουσ περίπου 240cm και ελάχιςτου βάκουσ 55cm, κάτω από 

πάγκο αδιάβροχο και άκαυςτο πάχουσ τουλάχιςτον 3cm, με μια ςυρταριζρα τεςςάρων κζςεων, 

τα οποία κα ςτθρίηονται ςε ποδαράκια, ενϊ το φψοσ τουσ κα είναι περίπου 85cm. Θα υπάρχει 

κατάλλθλο προφίλ για τθν προςταςία του ντουλαπιοφ από τα νερά του νεροχφτθ ςτθν επαφι 

του με τον τοίχο ςτον οποίο ακουμπά. Σα κρεμαςτά ντουλάπια κα είναι μικουσ περίπου 200cm, 

βάκουσ 30cm και φψουσ 65cm, με δυο (2) ράφια ζκαςτο, όπωσ δείχνεται ςτθν κάτοψθ. 

Όλα τα ςόκορα κα είναι υπενδεδυμζνα με PVC πάχουσ 1,5mm. τθν προβλεπόμενθ κζςθ 
τθσ κουηίνασ κα τοποκετθκεί απορροφθτιρασ πλάτουσ 60cm, ικανότθτασ τουλάχιςτον 150m3/h 
και ςωλινα Φ120mm. τθν οπι εξόδου κα υπάρχει κατάλλθλθ κερμοπροςταςία τθσ μόνωςθσ 
του πάνελ και περςίδα, με πλζγμα για προςταςία ζναντι τθσ βροχισ και των εντόμων. 

τθν κουηίνα κα υπάρχει πρόνοια για τθν εγκατάςταςθ ψυγείου πλάτουσ 60cm κακϊσ 
και θλεκτρικισ κουηίνασ. 

 ΑΡΘΡΟ 9ο : ΕΞΟΠΛΙΜΟ ΛΟΤΣΡΟΤ  
 

το λουτρό κα τοποκετθκοφν λευκά είδθ υγιεινισ αρίςτθσ ποιότθτασ. ε κάκε λουτρό κα 
τοποκετθκοφν: 

1. τουσ οικίςκουσ διοίκθςθσ (τφπου Α) λεκάνθ δαπζδου χαμθλισ πιζςεωσ, ευρωπαϊκοφ 
τφπου από πορςελάνθ με επικακιμενθ ςτεφάνθ και κάλυμμα λευκό πλαςτικό βαρζωσ 
τφπου, α’ ποιότθτασ με τα εξαρτιματα ςτιριξθσ. Δίπλα ςτθ λεκάνθ κα τοποκετθκεί 
χαρτοκικθ. 
τουσ οικίςκουσ διαμονισ (τφπου Β) λεκάνθ από πορςελάνθ ανατολικοφ/αςιατικοφ 
τφπου, α’ ποιότθτασ, με διάταξθ αποτροπισ ειςόδου ξζνων αντικειμζνων μζςα από 
αυτζσ (π.χ. ανοξείδωτο πλζγμα κάτω από τθ λεκάνθ). Επιπρόςκετα θ λεκάνθ κα φζρει 
εγκατεςτθμζνο ςιφϊνι δαπζδου πλαςτικό ςωλθνωτοφ ςχιματοσ. Δίπλα ςτθ λεκάνθ κα 
τοποκετθκεί χαρτοκικθ. 

2. τουσ οικίςκουσ διοίκθςθσ (τφπου Α) δοχείο ζκπλυςθσ (καηανάκι) χαμθλισ πιζςεωσ, 
ακόρυβο, επικακιμενο επί τθσ λεκάνθσ από πορςελάνθ χρϊματοσ λευκό, πλαςτικό, 
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πλιρεσ, ιτοι: με μθχανιςμό εκκζνωςθσ πατθτό ι τραβθχτό, με πλωτιρα πλιρωςθσ 
νεροφ (φλοτζρ) ακόρυβο, με ρυκμιηόμενθ ροι (διπλι) για λόγουσ οικονομίασ. 
τουσ οικίςκουσ διαμονισ (τφπου Β) δοχείο ζκπλυςθσ τθσ λεκάνθσ (καηανάκι) πλαςτικό, 
υψθλισ πιζςεωσ, χρϊματοσ λευκό, πλιρεσ, ιτοι: με ανκεκτικό μθχανιςμό εκκζνωςθσ, 
εςωτερικι επζνδυςθ για ακόρυβθ λειτουργία, ρυκμιηόμενθ ροι (διπλι για οικονομία) 
και πλωτιρα πλιρωςθσ νεροφ, ακόρυβο. Η ςτερζωςθ του κατακόρυφου πλαςτικοφ 
ςωλινα που ςυνδζει το δοχείο με τθ λεκάνθ, κα γίνεται ανά 1 m με μεταλλικά 
ςτθρίγματα βαρζωσ τφπου και κα τοποκετείται μεταλλικό γαλβανιςμζνο κάλυμμα 
(κανάλι τφπου Π) προςταςίασ επ’αυτοφ. Σο δοχείο κα ςτθρίηεται κατάλλθλα ςτον 
εξωτερικό τοίχο και ςε φψοσ τουλάχιςτον 1.5 m από το άνω χείλοσ τθσ λεκάνθσ. 

3. Νιπτιρασ από υαλϊδθ πορςελάνθ με διάταξθ υπερχείλιςθσ ελάχιςτων διαςτάςεων 
0,35mx0,50m με βαλβίδα επιχρωμιωμζνθ, με ςιφϊνι ορειχάλκινο επιχρωμιωμζνο ι με 
ενιαίο εγκεκριμζνο ςφςτθμα ςιφωνιςμοφ από πλαςτικό βαρζωσ τφπου. Η μπαταρία 
ηεςτοφ-κρφου νεροφ κα είναι αναμεικτικι χρωμζ αρίςτθσ ποιότθτασ, τφπου IDEAL 
επικακιμενθ ςτο κζντρο. 

4. Κακρζφτθσ πάχουσ 5mm, πάνω από το νιπτιρα, με κατάλλθλθ λείανςθ τθσ περιμζτρου 
του, διαςτάςεων περίπου 50 Χ 50, εταηζρα πορςελάνθσ και φωτιςτικό. ε κατάλλθλεσ 
κζςεισ δίπλα από το νιπτιρα κα τοποκετθκοφν ςαπουνοκικθ κακϊσ και δφο άγκιςτρα 
για τθν ανάρτθςθ προςοψίων. 

5. Μπαταρία λουτιρα επίτοιχθ, αναμείξεωσ, επιχρωμιωμζνθ, τφπου IDEAL με 
επιχρωμιωμζνο ςπιράλ-και καταιωνιςτιρα χειρόσ και κα τοποκετθκεί ςε κατάλλθλθ 
κζςθ ςτον εξωτερικό τοίχο του λουτροφ, δίπλα ςε ςαπωνοςπογγοκικθ. 

6. Ντουςιζρα ελάχιςτων διαςτάςεων 0,70 x 0,70, με κατάλλθλθ υδατοςτεγάνωςθ 
περιμετρικά και ςτισ πλευρζσ που ζρχεται ςε επαφι με τουσ τοίχουσ του λουτροφ. 

7. Δυο πετςετοκρεμάςτρεσ τφπου μπάρασ και δυο τφπου γάντηου. 
8. τουσ οικίςκουσ διοίκθςθσ (τφπου Α) ζνασ θλεκτρικόσ κερμοςίφωνασ ιςχφοσ 3kw και 

χωρθτικότθτασ 40lt.  
τουσ οικίςκουσ διαμονισ (τφπου Β) ζνασ θλιακόσ κερμοςίφωνασ διπλισ ενζργειασ, 
κλειςτοφ κυκλϊματοσ με αντίςταςθ ιςχφοσ 4 KW και χωρθτικότθτασ τουλάχιςτον 120lt, 
με κατάλλθλθ βάςθ, ςτερεωμζνθ ςτο περιμετρικό πλαίςιο τθσ οροφισ τουσ, ϊςτε να 
μπορεί να παραλάβει το φορτίο του. Ο προςανατολιςμόσ του θλιακοφ κερμοςίφωνα κα 
γίνεται επί τόπου, κατά τθν εγκατάςταςθ. 
Οι κερμοςίφωνεσ κα είναι κατάλλθλοι για πίεςθ λειτουργίασ 10 ατμοςφαιρϊν, 
εφοδιαςμζνοι με όλα τα αναγκαία όργανα αυτόματθσ λειτουργίασ και ρυκμίςεωσ όπωσ 
και τα αςφαλιςτικά τουσ, κακϊσ και τθ διάταξθ αντεπιςτροφισ ςτο υπόλοιπο εςωτερικό 
δίκτυο, ςφμφωνα με τουσ ιςχφοντεσ κανονιςμοφσ, πλιρωσ ςυνδεδεμζνοι με τθν 
υδραυλικι εγκατάςταςθ. 

9. Κανάλι απορροισ δαπζδου με ςιφϊνι, όπωσ απεικονίηεται ςτθν κάτοψθ.  
10. Πρόςκετθ διάταξθ αποςτράγγιςθσ ςυςςωρευμζνων υδάτων δαπζδου (υπερχείλιςθ) ςε 

περίπτωςθ δυςλειτουργίασ του ςιφωνιοφ δαπζδου. υγκεκριμζνα κα διαμορφωκεί οπι 
θ οποία μζςω κάκετου πλαςτικοφ ςωλινα PVC ενδεικτικισ διαμζτρου 15mm κα οδεφει 
τα νερά κατευκείαν εκτόσ οικίςκου. 

 

 ΑΡΘΡΟ 10ο : ΤΛΙΚΑ-ΕΡΓΑΙΕ  

 
Όλα τα μεταλλικά ςτοιχεία κα είναι γαλβανιςμζνα ςφμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα. 

Όλεσ οι ςυγκολλιςεισ κα είναι ςφμφωνα με προτυποποιθμζνεσ τεχνικζσ. Όλθ θ καταςκευι 
(ςυμπεριλαμβανομζνου κοχλιϊν και ςυνδζςμων) κα είναι κατάλλθλα επικαλυμμζνθ για 
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προςταςία από διάβρωςθ. Σα υλικά που κα χρθςιμοποιθκοφν για τθν καταςκευι των 
διαφόρων τμθμάτων του οικίςκου, κα είναι αρίςτθσ ποιότθτασ. 

 Για όλα τα υλικά κα πρζπει να προςκομιςτεί ανάλογο πιςτοποιθτικό του υλικοφ και 
υπεφκυνθ διλωςθ του καταςκευαςτι ότι τοποκετικθκε το προαναφερόμενο υλικό. Επίςθσ όλα 
τα υλικά κα φζρουν υποχρεωτικά ςιμανςθ CE ςφμφωνα με τθν εγκφκλιο 26/4-10-2012 

Σα γαλβανιςμζνα μεταλλικά μζρθ κα είναι επιψευδαργυρωμζνα ςφμφωνα με το 
πρότυπο EN-ISO 1461 με ελάχιςτο πάχοσ επικάλυψθσ ψευδαργφρου 70μm. 

Όλεσ οι εργαςίεσ που αναφζρονται ςτθν παροφςα ΣΠ κα γίνουν ςφμφωνα με τισ ΕΣΕΠ 
(ΦΕΚ/2221Β/2012) 

τθν περίπτωςθ που τα υλικά αυτά ι μζροσ τουσ επθρεάηονται από τισ καιρικζσ 
ςυνκικεσ, κα προβλεφκεί προςταςία τόςο εξωτερικά, όςο και εςωτερικά με κατάλλθλο υλικό. 

 

 ΑΡΘΡΟ 11ο : ΧΡΩΜΑΣΑ  

 
Όλα τα μεταλλικά μζρθ του οικίςκου, φζρων οργανιςμόσ ιτοι δοκοί - δοκίδεσ - πλαίςια - 

υποςτυλϊματα - τεγίδεσ - δικτυϊματα κ.λ.π. , κα προςτατεφονται με αντίςτοιχεσ βαφζσ και 
αναλυτικά: 

1. Σα μθ γαλβανιςμζνα τμιματα κα βάφονται με δφο ςτρϊςεισ αντιςκωριακισ 
προςταςίασ και δφο ςτρϊςεισ ελαιοχρϊματοσ. 

2. Όλα τα εμφανι τμιματα των γαλβανιςμζνων διατομϊν (φζρων οργανιςμόσ κ.λπ.) κα 
βάφονται μετά τον κακαριςμό και απολίπανςθ των επιφανειϊν με δφο ςτρϊςεισ 
λευκισ εποξειδικισ βαφισ (δφο ςυςτατικϊν). 

3. Οι επιφάνειεσ των πανζλων τθσ τοιχοποιίασ και τθσ οροφισ πρζπει να ζχουν 
εργοςταςιακι ειδικι βαφι και των δφο γαλβανιςμζνων χαλυβδοφφλλων τουσ. 

4. Οι επιφάνειεσ τθσ τοιχοποιίασ και τθσ οροφισ κα είναι λευκοφ χρϊματοσ. 
Γενικά, θ χριςθ άλλου χρϊματοσ από τα αναφερκζντα, κα πρζπει να εγκρικεί από τθν Τπθρεςία. 

 

 

 ΑΡΘΡΟ 12ο : ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ  
 

Η καταςκευι των εγκαταςτάςεων κα είναι ςφμφωνθ με τουσ κάτωκι γενικισ εφαρμογισ 
Ελλθνικοφσ Κανονιςμοφσ, Διατάγματα κλπ όπωσ ιςχφουν ςιμερα: 

 Ο Νζοσ Οικοδομικόσ Κανονιςμόσ (Ν.Ο.Κ.) Ν. 4067/12 (ΦΕΚ 79Α'/09-04-2012) 

 Κτιριοδομικόσ κανονιςμόσ (ΦΕΚ 59Δ"/03.02.1989) 

 Σεχνικζσ οδθγίεσ ΣΕΕ (ΣΟΣΕΕ) 

 Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ ςειράσ ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-ΧΧ-ΧΧ-ΧΧ-ΧΧ όπωσ εγκρίκθκαν με τθν 
υπ’αρικμ, 41 ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273 απόφαςθ (ΦΕΚ 2221/Β’/30-7-2012) 

 Οδθγίεσ και Κανονιςμοί των Οργανιςμϊν κοινισ Ωφζλειασ. 
Η καταςκευι κα είναι πλιρωσ εναρμονιςμζνθ με τουσ ιςχφοντεσ Ελλθνικοφσ 

Κανονιςμοφσ και με τουσ διεκνείσ κανονιςμοφσ (ΕΝ, IEC, VDE κλπ) όταν δεν ζρχονται ςε 
ςφγκρουςθ με αντίςτοιχεσ διατάξεισ των Ελλθνικϊν κανονιςμϊν και εφόςον απαιτοφνται για 
τθν άρτια καταςκευι των εγκαταςτάςεων. 
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Για τα πρότυπα, κανονιςμοφσ, τεχνικζσ οδθγίεσ ιςχφει θ νεότερθ ζκδοςι τουσ. 

ε αυτζσ τισ εγκαταςτάςεισ περιλαμβάνονται: 

1.  Εγκατάςταςθ θλεκτρικϊν 
2.  Εγκατάςταςθ υδραυλικϊν 

 

 Αναλυτικότερα ζχουν ωσ εξισ: 

 
1. ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ 

 
Οι οικίςκοι κα διακζτουν θλεκτρολογικι εγκατάςταςθ, τα υλικά και θ καταςκευι τθσ 

οποίασ κα ςυμφωνοφν με : 

(α) τισ απαιτιςεισ τοφ προτφπου ΕΛΟΣ HD 384 και των ιςχυουςϊν προδιαγραφϊν του ΕΛΟΣ που 
ςυμφωνοφν με το πρότυπο ΕΛΟΣ ΗD 384 ι βελτιϊνουν τισ απαιτιςεισ του 

(β) τισ προδιαγραφζσ τθσ ΔΕΗ 

(γ) τισ απαιτιςεισ διεκνϊν κανονιςμϊν (VDE κλπ.) που βελτιϊνουν τισ απαιτιςεισ του προτφπου 
ΕΛΟΣ HD 384. και κα εξαςφαλίηουν τθν καλι και αςφαλι λειτουργία των νοικοκυριϊν. 

(δ) τθν ΚΤΑ ΦΑ50/12081/642/2006 - ΦΕΚ Β'/1222/5.9.2006 - Θζματα Αςφάλειασ των Εςωτερικϊν 
Ηλεκτρικϊν Εγκαταςτάςεων (Ε.Η.Ε.). Κακιζρωςθ υποχρζωςθσ εγκατάςταςθσ διατάξεων 
διαφορικοφ ρεφματοσ και καταςκευισ κεμελιακισ γείωςθσ. 

 

Η θλεκτρολογικι εγκατάςταςθ κα αποτελείται κατ’ ελάχιςτον από εννζα (9) γραμμζσ: 

 Μία γραμμι παροχισ θλεκτρικοφ ρεφματοσ (από τον πίνακα ζωσ τον μετρθτι τθσ ΔΕΗ) 

 μία γραμμι μαγειρείου, 

 μία γραμμι κερμοςίφωνα, 

 δφο τουλάχιςτον γραμμζσ ρευματοδοτϊν ι περιςςότερεσ  

 μία γραμμι φωτιςμοφ ι περιςςότερεσ, 

 δφο γραμμζσ κλιματιςτικϊν και 

 μία γραμμι απορροφθτιρα. 
 

Οι καλωδιϊςεισ κα είναι επί των επιφανειϊν των πανζλων ςτθν εςωτερικι πλευρά του 
οικίςκου εντόσ πλαςτικϊν οχετϊν (καναλζτων) οι οποίοι κα αφαιροφνται μόνο με χριςθ 
εργαλείων, (ϊςτε να αποφεφγεται θ εφκολθ αποκάλυψθ ςθμείων που φζρουν τάςθ ςτο 
εςωτερικό τουσ)  και ςτθν εξωτερικι πλευρά του οικίςκου εντόσ γαλβανιςμζνου 
χαλυβδοςωλινα ι πλαςτικοφ βαρζωσ τφπου, αναλόγου διατομισ. 

 

Σα καλϊδια που κα εγκαταςτακοφν κα είναι τφπου ΝΤΜ, ΝΤΤ ι αγωγοί τφπου ΝΤΑ, με 
τισ παρακάτω διατομζσ: 

 3 Χ 10mm2 γραμμι παροχισ θλεκτρικοφ ρεφματοσ (από τον πίνακα ζωσ το κουτί 
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διακλάδωςθσ) 

 3 Χ 6 mm2 γραμμι μαγειρείου 

 3 Χ 4mm2 γραμμι κερμοςίφωνα 

 3 Χ 2,5mm2 γραμμζσ ρευματοδοτϊν 

  3 Χ 1,5 mm2 γραμμι φωτιςμοφ και ςυνδζςεισ των διακοπτϊν διακοπτϊν ελζγχου των 
φωτιςτικϊν ςθμείων κομιτατζρ, αλζ ρετοφρ και μονοπολικϊν 

 3 Χ 2,5 mm2, γραμμζσ κλιματιςτικϊν 

 3 Χ 1,5mm2, γραμμι απορροφθτιρα 
 

Συχόν διακλαδϊςεισ κα γίνονται μόνο εντόσ κυτίων διακλαδϊςεων πλαςτικϊν ι 
άνκυγρου τφπου μεταλλικϊν. 

Η γραμμι παροχισ ςτθν εξωτερικι πλευρά του οικίςκου και θ γραμμι μαγειρείου κα 
καταλιγουν ςε χαλφβδινο ι πλαςτικό, ςτεγανό κουτί (IP55). Παραπλεφρωσ κα τοποκετθκεί 
επιπλζον εξωτερικό ςτεγανό κουτί (IP55) με κατάλλθλθ οπι ςτο κάκετο πάνελ πίςω του για 
δυνατότθτα ορκισ διζλευςθσ καλωδίων αςκενϊν ρευμάτων (τθλεόραςθσ κ.α.) αν απαιτθκεί. 

Η γραμμι του κερμοςίφωνα, κα ςυνδζει πλιρωσ με τθν θλεκτρικι εγκατάςταςθ του 
οικίςκου, κερμοςίφωνα ιςχφοσ 3kW για “Σφπου Α” και 4kW για “Σφπου Β”. 

Οι ρευματοδότεσ του οικίςκου, τουλάχιςτον τζςςερεισ (4) ςε κάκε χϊρο, κα είναι 
SCHUKO, ςτεγανοί, με βακμό προςταςίασ IP65, με καπάκι αςφάλειασ εντάςεωσ 16 Α, και ζνασ 
ακόμθ ςτθν κζςθ που προβλζπεται το ψυγείο. 

Επιπλζον ςε κάκε χϊρο κα υπάρχει ζνασ ρευματοδότθσ SCHUKO, ςτεγανόσ, IP65, με 
καπάκι αςφάλειασ, εντάςεωσ 16 Α, για τθν γραμμι του κλιματιςτικοφ. 

Οι διακόπτεσ που κα ελζγχουν τα φωτιςτικά ςθμεία κα είναι επίτοιχοι, με βακμό 
προςταςίασ IP65, μονοπολικοί ι κομιτατζρ ι aller - retour, αναλόγωσ των φωτιςτικϊν ςθμείων 
και του χϊρου, εντάςεωσ 10 Α. 

Σα φωτιςτικά που κα τοποκετθκοφν είναι: 

 Εξωτερικά ςτθν είςοδο του οικίςκου, κα τοποκετθκεί ζνα τουλάχιςτον φωτιςτικό ςϊμα 
τφπου «χελϊνασ», με ςκιάδιο, ςτεγανό, προςταςίασ τουλάχιςτον ΙΡ54, με λαμπτιρα Ε27, 
LED, φωτεινισ ροισ τουλάχιςτον 900 lumen, μζγιςτθσ ιςχφοσ 13W  

 τον κοιτϊνα κα εγκαταςτακεί φωτιςτικό ςϊμα φκοριςμοφ, με κάλυμμα, προςταςίασ 
τουλάχιςτον IP20, με δυο λαμπτιρεσ φκοριςμοφ Σ5, 28Watt.  

 τθν κουηίνα και ςτθν είςοδο εςωτερικά του οικίςκου κα εγκαταςτακεί φωτιςτικό ςϊμα 
φκοριςμοφ, με κάλυμμα, προςταςίασ τουλάχιςτον IP20, με ζνα λαμπτιρα φκοριςμοφ Σ5, 
28Watt.  

 το χϊρο του WC κα εγκαταςτακεί ςτεγανό φωτιςτικό τουλάχιςτον ΙΡ54, με λαμπτιρα 
Ε27, LED, φωτεινισ ροισ τουλάχιςτον 900 lumen, μζγιςτθσ ιςχφοσ 13W. 

 το χϊρο γραφείων των οικίςκων τφπου Α κα εγκαταςτακεί φωτιςτικό ςϊμα φκοριςμοφ, 
με κάλυμμα, προςταςίασ τουλάχιςτον IP20, με δυο λαμπτιρεσ φκοριςμοφ Σ5, 35Watt, 
4500Κ. 
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Όλεσ οι γραμμζσ κα καταλιγουν ςε θλεκτρικό πίνακα επίτοιχο με κφρα είτε από 
χαλυβδοζλαςμα DKP βαμμζνο με θλεκτροςτατικι βαφι ποφδρασ, είτε από πλαςτικι φλθ 
προςταςίασ ΙΡ30 κατά VDE.  

Ο πίνακασ κα είναι δφο (2) ςειρϊν (δφο παραλλιλων ραγϊν) και κα περιζχει (ςτθν 
περίπτωςθ εννζα (9) γραμμϊν): 

 γενικό διακόπτθ ονομαςτικισ εντάςεωσ 40 Α, 

 γενικι αςφάλεια ςυντθκτικοφ τφπου με φυςίγγιο 35 Α, τφπου «gG» 

 διακόπτθ διαφορικοφ ρεφματοσ (ρελαί διαρροισ) διπολικό με ονομαςτικό διαφορικό 
ρεφμα λειτουργίασ μικρότερο ι ίςο με 30 mA και ονομαςτικισ ζνταςθσ 40 Α, ( Άρκρο1 τθσ 
Κοινισ Τπουργικισ Απόφαςθσ με αρικ. ΦΑϋ 50/12081/642 τθσ 26/07/2006) 

 ενδεικτικζσ λυχνίεσ τρεισ (3) που αντιςτοιχοφν 

 μία ςτον γενικό διακόπτθ, 

 μία ςτο διακόπτθ θλεκτρικοφ μαγειρείου και 

 μία ςτο διακόπτθ κερμοςίφωνα 

 και τα όργανα των επί μζρουσ γραμμϊν. υγκεκριμζνα: 

 θ γραμμι μαγειρείου κα αςφαλίηεται με αυτόματθ αςφάλεια 25 Α, καμπφλθσ Β, 6kA και 

 διπολικό διακόπτθ 40 Α (32 Α), 

 θ γραμμι κερμοςίφωνα αντίςτοιχα με αυτόματθ αςφάλεια 20 A, καμπφλθσ Β, 6kA και 

 διπολικό διακόπτθ 25 Α, 

 οι γραμμζσ ρευματοδοτϊν με αυτόματθ αςφάλεια 16 A, καμπφλθσ Β, 6kA 

 θ γραμμι φωτιςμοφ με αυτόματθ αςφάλεια 10 Α, καμπφλθσ Β, 6kA 

 οι γραμμζσ κλιματιςτικϊν με αυτόματθ αςφάλεια 16 Α , καμπφλθσ Κ ι D, 6kA και 

 θ γραμμι απορροφθτιρα με αυτόματθ αςφάλεια 10Α, καμπφλθσ Β, 6kA Όλα τα 
περιγραφόμενα όργανα κα είναι κατάλλθλα για τοποκζτθςθ ςε ράγα. 

 
Ο θλεκτρολογικόσ πίνακασ των οικίςκων διαμονισ πρζπει να ζχει τθ δυνατότθτα 

κλειδϊματοσ και χϊρο για προςκικθ πρόςκετων θλεκτρολογικϊν υλικϊν (τουλάχιςτον 4 
κζςεων) αν απαιτθκεί. 

 
2 . ΤΔΡΑΤΛΙΚΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ 

 
Οι οικίςκοι κα διακζτουν δίκτυο υδροδιανομισ, τα υλικά και θ καταςκευι του οποίου 

κα ςυμφωνοφν με τθν ΕΣΕΠ ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-04-01-04-02, «υςτιματα κτθριακϊν ςωλθνϊςεων 
υπό πίεςθ με εφκαμπτουσ ενιςχυμζνουσ πλαςτικοφσ ςωλινεσ», ι τθν ΕΣΕΠ ΕΛΟΣ ΣΠ1501-04-01-
03-00 «υςτιματα κτθριακϊν ςωλθνϊςεων υπό πίεςθ με χαλκοςωλινεσ» και με τισ ΣΟΣΕΕ 
2411/86 και 2412/86 και τισ προδιαγραφζσ του ΕΛΟΣ και κα εξαςφαλίηουν τθν καλι και αςφαλι 
λειτουργία των νοικοκυριϊν. 

Οι ςωλθνϊςεισ και τα εξαρτιματά τουσ κα προζρχονται από βιομθχανικζσ μονάδεσ που 
εφαρμόηουν παραγωγικι διαδικαςία πιςτοποιθμζνθ κατά ΕΛΟΣ ΕΝ ISO 9001 από 
διαπιςτευμζνο φορζα πιςτοποίθςθσ. 
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Η εγκατάςταςθ φδρευςθσ κα είναι καταςκευαςμζνθ είτε από χαλκοςωλινα 

επενδεδυμζνο (κατά ΕΛΟΣ ΕΝ 13349 και EN 1507 ) διατομισ Φ 15mm Χ 1mm αντοχισ από -

20οC ζωσ 120οC είτε από πλαςτικό ςωλινα, δικτυωμζνου πολυαικυλενίου, εγκεκριμζνου με 

βάςθ τον κανονιςμό για πόςιμο νερό, Φ 16 Χ 2mm τοποκετθμζνο ςε πλαςτικό ςπιράλ 

διαςτολισ, είτε από πλαςτικό ςωλινα πολυπροπυλενίου, εγκεκριμζνου με βάςθ τον κανονιςμό 

για πόςιμο νερό (ΕΣΕΠ1501-04-01-04-01). και τθσ υπ’ Αρικμ. 2/86527/0025/14.12.2012 (ΦΕΚ 

Β/14.12.2012) απόφαςθσ για τον ζλεγχο των τεχνικϊν προδιαγραφϊν ςτουσ πλαςτικοφσ 

ςωλινεσ και ςτα εξαρτιματα αυτϊν για μεταφορά πόςιμου νεροφ, αποχετευτικϊν λυμάτων και 

ενδοδαπζδια κζρμανςθ. τα ςθμεία που οι ςωλινεσ είναι εξωτερικοί κα πρζπει να είναι 

μονωμζνοι με μονωτικά υλικά πάχουσ 13mm (τφπου αρμαφλζξ). Όλα τα ειδικά εξαρτιματα 

(μοφφεσ, ταφ, καμπφλεσ, μαςτοί, ρακόρ κ.λ.π.) κα είναι βαρζωσ τφπου. τθν εςωτερικι 

εγκατάςταςθ περιλαμβάνεται και θ βαλβίδα αντεπιςτροφισ ςτο δίκτυο φδρευςθσ. 

 

Σο δίκτυο κα τροφοδοτεί τουσ εξισ υποδοχείσ: 

α) Νεροχφτθ.  

β) Ντουςιζρα. 

γ) Δοχείο πλφςεωσ λεκάνθσ (καηανάκι)  

δ) Νιπτιρα  

ε) Θερμοςίφωνα 

 
Για τθν ςτερζωςθ των νεροχφτθ, δοχείου πλφςεωσ αποχωρθτθρίου (καηανάκι), νιπτιρα 

πορςελάνθσ, κερμοςίφωνα, τα ςθμεία ςτιριξθσ τουσ κα ενιςχφονται με κατάλλθλα μεταλλικά 
γαλβανιςμζνα ι ανοξείδωτα ελάςματα πάχουσ 1,5 ζωσ 2mm και ςτισ δφο πλευρζσ του πανζλου. 

τισ κζςεισ υδροδοτιςεωσ των ειδϊν υγιεινισ, του κερμοςίφωνα και του νεροχφτθ κα 
τοποκετθκοφν διακόπτεσ ςτουσ κλάδουσ κερμοφ και ψυχροφ νεροφ, κακϊσ επίςθσ και γενικόσ 
διακόπτθσ κοντά ςτο ςθμείο ειςόδου του νεροφ πόλεωσ ςτον οικίςκο.  

Σο δίκτυο αποχζτευςθσ κα είναι καταςκευαςμζνο από ςωλινεσ ςκλθροφ PVC πιζςεωσ 
10 atm για 20οC, διατομισ Φ120mm για τθ λεκάνθ, Φ50mm για τθν ντουςιζρα, Φ 40mm για το 
νιπτιρα, νεροχφτθ και Φ75mm ςτο ςιφϊνι του δαπζδου. Οι ζξοδοι των αποχετεφςεων κα 
γίνονται ςτα πλάγια του οικίςκου. Οι αναμονζσ των δικτφων φδρευςθσ-αποχζτευςθσ ζξωκεν 
του οικίςκου κα προςτατεφονται κατάλλθλα (με τάπεσ) μζχρι τθν διαςφνδεςι τουσ, ςτο τόπο 
εγκατάςταςθσ. 

 

 ΑΡΘΡΟ 13ο : ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΜΟ  

 
τον οικίςκο “Σφπου Β” κα τοποκετθκεί, ςτον τόπο τελικισ εγκατάςταςισ του, ζνασ 

θλιακόσ κερμοςίφωνασ διπλισ ενζργειασ, κλειςτοφ κυκλϊματοσ ιςχφοσ 4 KW και χωρθτικότθτασ 
120lt, με κατάλλθλθ βάςθ ςτθν οροφι τουσ ϊςτε να μπορεί να παραλάβει το φορτίο του. Ο 
τρόποσ εγκατάςταςισ του κα πρζπει να ζχει τθ δυνατότθτα αφαίρεςθσ, προκειμζνου να 
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υπάρχει δυνατότθτα μελλοντικά να εγκαταςτακεί και δεφτεροσ οικίςκοσ κακϊσ και να 
προβλζπει τθν τοποκζτθςθ δυο θλιακϊν κερμοςιφϊνων ταυτόχρονα ςτθ ςτζγθ. 

τον οικίςκο “Σφπου Α” κα τοποκετθκεί ζνασ θλεκτρικόσ κερμοςίφωνασ ιςχφοσ 3kw και 
χωρθτικότθτασ 40lt.  

Οι κερμοςίφωνεσ κα είναι κατάλλθλοι για πίεςθ λειτουργίασ 10 ατμοςφαιρϊν, 
εφοδιαςμζνοι με όλα τα αναγκαία όργανα αυτόματθσ λειτουργίασ και ρυκμίςεωσ όπωσ και τα 
αςφαλιςτικά τουσ, ςφμφωνα με τουσ ιςχφοντεσ κανονιςμοφσ και κα είναι πλιρωσ ςυνδεδεμζνοι 
με τθν υδραυλικι εγκατάςταςθ. 

ε κάκε οικίςκο κα τοποκετθκοφν 2 κλιματιςτικά inverter με ιςχφ ψφξθσ 9000 Btu/h 
ζκαςτο, ζνα για κάκε κφριο χϊρο, ενεργειακισ κλάςθσ κατ’ ελάχιςτο Α+ (ψφξθ/κζρμανςθ) και 
κα διακζτουν πιςτοποίθςθ κατά Eurovent. 

Οι εξωτερικζσ μονάδεσ κλιματιςμοφ κα τοποκετθκοφν επίτοιχα ςτισ μικρζσ πλευρζσ του 
οικίςκου, θ μια πλθςίον τθσ μπροςτινισ πλευράσ του οικίςκου και θ άλλθ πλθςίον τθσ πίςω 
πλευράσ, οφτωσ ϊςτε να μθν ςυμπίπτει θ κζςθ με αυτι του γειτονικοφ οικίςκου. Κάκε 
εξωτερικι μονάδα κλιματιςμοφ κα τοποκετθκεί επίτοιχα ςε δυο μεταλλικζσ βάςεισ ζδραςθσ 
τφπου ςτακερισ γωνίασ χωρίσ ςυγκόλλθςθ και αντοχισ ςε βάροσ τουλάχιςτον 100 kgr. Επιπλζον 
κάκε εξωτερικι κλιματιςτικι μονάδα κα περιβάλλεται ςτισ άκρεσ από δφο μεταλλικά ςτοιχεία 
τφπου «Π», ελάχιςτου πάχουσ 2mm χωρίσ ςυγκόλλθςθ για τθν προςταςία του κλιματιςτικοφ 
κατά τθ μεταφορά. Όλα τα μεταλλικά ςτοιχεία κα είναι καταςκευαςμζνα από λαμαρίνα DKP, 
βαμμζνθ με θλεκτροςτατικι βαφι ποφδρασ ιδίου χρϊματοσ με τον οικίςκο. Για τθ μείωςθ του 
κορφβου ςτον εςωτερικό χϊρο του οικίςκου θ ζδραςθ τθσ μονάδασ ςτθ βάςθ κα γίνει μζςω 
τεςςάρων αντικραδαςμικϊν βάςεων με βιδωτά άκρα ςτερεωμζνα με περαςτι βίδα, ικανότθτασ 
φόρτιςθσ 25% μεγαλφτερθ από το βάροσ τθσ μονάδασ. 

  

 ΑΡΘΡΟ 14ο : ΔΟΚΙ ΜΕ – ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙ ΚΑ  

 
Η Τπθρεςία ζχει το δικαίωμα να δοκιμάςει τθν καλι και αςφαλι λειτουργία τθσ 

θλεκτρικισ και υδραυλικισ εγκατάςταςθσ με μζριμνα και ζξοδα του Αναδόχου. 

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να προςκομίςει Τ/Δ θλεκτρολόγου εγκαταςτάτθ, ςφμφωνα με 
τθν ΤΑ Φ.50/503/168 (ΦΕΚ Β’ 844/16.05.2011) για κάκε οικίςκο κατάλλθλα κεωρθμζνθ για 
ςφνδεςι του με το δίκτυο. 
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 ΠΙ ΝΑΚΑ ΤΜΜΟΡΦΩ Η Σ ΕΧΝΙ ΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 
 

 

Πίνακασ υμμόρφωςησ 

 
Ο Τποψιφιοσ Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ, επί ποινι αποκλειςμοφ, να υποβάλει ςυμπλθρωμζνο τον παρακάτω 

πίνακα ςυμμόρφωςθσ, ζχοντασ τθν απόλυτθ ευκφνθ τθσ ακρίβειασ των ςτοιχείων που δθλϊνει. Ακολουκεί θ περιγραφι 

των ςτθλϊν των πινάκων ςυμμόρφωςθσ. 

 

α)  τιλθ Α/Α: 

τθ ςτιλθ αυτι αναγράφεται ο αφξων αρικμόσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ προδιαγραφισ. 

β)  τιλθ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ: 

τθ ςτιλθ αυτι περιγράφονται αναλυτικά οι αντίςτοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεϊςεισ ι επεξθγιςεισ, για τα οποία κα 

πρζπει να δοκοφν αντίςτοιχεσ απαντιςεισ. 

γ)  τιλθ ΑΠΑΙΣΗΗ: 

τθ ςτιλθ «ΑΠΑΙΣΗΗ» ζχει ςυμπλθρωκεί θ λζξθ «ΝΑΙ», που ςθμαίνει ότι θ αντίςτοιχθ προδιαγραφι είναι 

υποχρεωτικι για τον Ανάδοχο ι ζνασ αρικμόσ που ςθμαίνει υποχρεωτικό αρικμθτικό μζγεκοσ τθσ προδιαγραφισ 

(μζγιςτο ι ελάχιςτο). Οι ςυγκεκριμζνεσ προδιαγραφζσ κεωροφνται ωσ απαράβατοι όροι ςφμφωνα με τθν παροφςα 

προκιρυξθ, με τουσ οποίουσ ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ςυμμορφωκεί. Προςφορζσ που δεν καλφπτουν πλιρωσ 

απαράβατουσ όρουσ απορρίπτονται ωσ μθ αποδεκτζσ. 

δ)  τιλθ ΑΠΑΝΣΗΗ: 

τθ ςτιλθ «ΑΠΑΝΣΗΗ» ςθμειϊνεται θ απάντθςθ του Αναδόχου που ζχει τθ μορφι ΝΑΙ / ΟΧΙ / ΤΠΕΡ εάν  θ 

αντίςτοιχθ προδιαγραφι πλθροφται ι όχι ι υπερκαλφπτεται από τθν προςφορά, ι ζνα αρικμθτικό μζγεκοσ που 

δθλϊνει τθν ποςότθτα του αντίςτοιχου χαρακτθριςτικοφ ςτθν προςφορά. Η ςυμπλιρωςθ τθσ ςτιλθσ χωρίσ ςχετικι 

παραπομπι ςτθ ςτιλθ «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» δεν αποτελεί απόδειξθ εκπλιρωςθσ τθσ προδιαγραφισ, ενϊ ςε αυτι τθν 

περίπτωςθ η Επιτροπή διενζργειασ του διαγωνιςμοφ δεν ζχει την υποχρζωςη ελζγχου και επιβεβαίωςησ των 

ιςχυριςμϊν του Τποψήφιου Αναδόχου. 

ε)  τιλθ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ: 

τθ ςτιλθ αυτι αναγράφεται ςαφισ παραπομπι ςε αντίςτοιχο ςθμείο τθσ τεχνικισ προςφοράσ (μζςω αφξοντα 

αρικμοφ, ςελίδασ και ςτίχου τεχνικοφ εγχειριδίου, εγγράφου ι δθμοςιεφματοσ) με το οποίο υποςτθρίηονται οι 

ςθμειωκείςεσ πλθροφορίεσ ςτισ προθγοφμενεσ ςτιλεσ. 

 
Είναι ιδιαίτερα επικυμθτι θ πλθρζςτερθ ςυμπλιρωςθ και οι παραπομπζσ να είναι κατά το δυνατόν ςυγκεκριμζνεσ 

(π.χ. Σεχνικι Περιγραφι 3, ελ. 4 Παράγραφοσ 4, κ.λπ.). Αντίςτοιχα ςτο τεχνικό φυλλάδιο ι αναφορά, επικυμθτό 

είναι, να υπογραμμιςτεί το ςθμείο που τεκμθριϊνει τθ ςυμφωνία και κα ςθμειωκεί θ αντίςτοιχθ παράγραφοσ του 

πίνακα ςυμμόρφωςθσ ςτθν οποία καταγράφεται θ ηθτοφμενθ προδιαγραφι (π.χ. Άρκρο 3). 
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ΠΙΝΑΚΑ ΤΜΜΟΡΦΩΗ ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Προμήθεια ενιαία μεταφερόμενων οικίςκων, τφπου Α και τφπου Β  

 
Α/Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ-ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΑΝΑΔΟΧΟΤ ΣΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 
ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΗ 

ΑΠΑΙΣΗΗ 
ΑΠΑΝΣΗΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

  ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΠΑΡΑΔΟΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΩΝ ΟΙΚΙΚΩΝ 
 ΓΕΝΙΚA 

1. 
Σο ςφςτθμα δόμθςθσ των οικίςκων κα ανικει ςτθν κατθγορία τθσ 

ελαφριάσ προκαταςκευισ. 
ΝΑΙ   

2. Η αςφαλισ φφλαξθ των οικίςκων μζχρι τθν παραλαβι τουσ, είναι 

αποκλειςτικι ευκφνθ του αναδόχου. 
ΝΑΙ   

 

 

 
3. 

Οι οικίςκοι κα είναι καινοφργιοι (όχι μεταχειριςμζνοι) και κα παραδοκοφν 

ζτοιμοι για χριςθ με ολοκλθρωμζνα τα Η/Μ δίκτυα (Αποχζτευςθ-Υδρευςθ-

Ηλεκτρολογικά) μζχρι το περίγραμμά τουσ, με αναμονζσ ζτοιμεσ για τθν 

ςφνδεςθ με τα αντίςτοιχα δίκτυα (εργαςίεσ τρίτων). Οι οικίςκοι κα ζχουν 

απλι μορφι, κα είναι μονϊροφοι, με δυνατότθτα ςτοίβαςθσ ςε διϊροφθ 

διάταξθ και ενιαία μεταφερόμενοι ςε επικακιμενα τροχοφόρα οχιματα. 

(Δεν γίνονται δεκτοί διαιροφμενοι οικίςκοι). 

 

 

 
ΝΑΙ 

  

 

 
4. 

Κατά τθν παράδοςθ του οικίςκου πρζπει να δοκοφν δφο (2) κλειδιά τθσ 

κυρίασ ειςόδου ωσ και ζνα πρόςκετο (τρίτο) που κα ςυνοδεφεται με μικρι 

μεταλλικι ςιμανςθ με τον αντίςτοιχο αφξοντα αρικμό του οικίςκου. Η 

μεταλλικι ςιμανςθ κα είναι από αλουμίνιο, ο δε αρικμόσ κα είναι 

χαραγμζνοσ ςε αυτι, ϊςτε να μθ καταςτρζφεται από τισ καιρικζσ 

ςυνκικεσ. 

 

 
ΝΑΙ 

  

 ΔΙΑΣAΕΙ - ΔΙΑΡΡYΘΜΙΗ ΟΙΚIΚΩΝ 
 

5. 
Οι διαςτάςεισ, θ εςωτερικι διαρρφκμιςθ, κα πρζπει να πλθροφν τισ 

απαιτιςεισ των παραγράφων 1.3, 1.4, 1.5 του άρκρου 1 τθσ τεχνικισ 

περιγραφισ. 

 

ΝΑΙ 
  

 ΜΕΛEΣΕ - ΚΑΝΟΝΙΜΟI 
 

 

6. 

 Ο ι ςυ μμετζχοντεσ, με τθν υ πο βολι τθσ προςφο ράσ του σ, κα πρζπει ν α 

 κα τα κζςου ν : 

χζδια αρχ/κά, ςτατικά, Η/Μ εγκαταςτάςεων κακϊσ και τα απαραίτθτα 

ςχζδια λεπτομερειϊν και πλιρεισ μελζτεσ (Αρχιτεκτονικι, τατικι, Η/Μ 

εγκαταςτάςεων κερμομόνωςθσ και ανάρτθςθσ) υπογεγραμμζνεσ από τουσ 

κατά νόμο μελετθτζσ μθχανικοφσ. 

 

 

ΝΑΙ 

  

 

 

 

7. 

Σα διάφορα επιμζρουσ ςτοιχεία από τα οποία αποτελείται ο οικίςκοσ 

κα πρζπει να είναι μελετθμζνα ϊςτε να αντζχουν ςτισ παρακάτω 

ςυνκικεσ φόρτιςθσ: 

1. Για τον υπολογιςμό τθσ ςτζγθσ κα λθφκεί κατακόρυφο φορτίο 

χιονιοφ 1,2 kN/m
2 

και οριηόντιο φορτίο από ανεμοπίεςθ 1,2 kN/m
2
. 

2. Κινθτό  φορτίο  δαπζδου  2,0  kN/m2  και  κινθτό  φορτίο  οροφισ  

1,2 kN/m
2
. 

3. Πλευρικό φορτίο ανεμοπίεςθσ 1,2 kN/m
2
. 

 

 

 

ΝΑΙ 

  

 
 
 
 
8. 

Η ςτατική μελζτη θα γίνει κατά τον Ευροκϊδικα 3 –χεδιαςμόσ 

καταςκευϊν από χάλυβα και τον Ευροκϊδικα 8 για ηϊνθ ςειςμικισ 

επικινδυνότθτασ ΙΙΙ (α=0,36), q =1,5 και γi =1.   

Ο ςχεδιαςμόσ των οικίςκων κα ικανοποιεί, ωσ προσ τισ φορτίςεισ, τισ 

απαιτιςεισ του Ευρωκϊδικα 1 και τον Ελλθνικό Κανονιςμό φορτίςεων, ωσ 

προσ τθν κερμομόνωςθ, τισ απαιτιςεισ τθσ κλιματικισ ηϊνθ Γ τθσ χϊρασ.  
Επίςθσ, πρζπει να ικανοποιεί τισ απαιτιςεισ θχομόνωςθσ, 

πυροπροςταςίασ και γενικά να είναι ςφμφωνοσ µε τουσ ιςχφοντεσ 

κανονιςμοφσ. 

 
  
 
 

ΝΑΙ 

  





 

ελίδα 3 από 6 

ΠΙΝΑΚΑ ΤΜΜΟΡΦΩΗ ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Προμήθεια ενιαία μεταφερόμενων οικίςκων, τφπου Α και τφπου Β 

 
Α/Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ-ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΑΝΑΔΟΧΟΤ ΣΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 
ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΗ 

ΑΠΑΙΣΗΗ 
ΑΠΑΝΣΗΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

 ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΟΙΚΙΚΩΝ 
 ΓΕΝΙΚA 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

9. 

Ο    Φζρων    Οργανιςμόσ    των    οικίςκων    κα    είναι    μεταλλικόσ    από 

γαλβανιςμζνεσ διατομζσ, μορφοςιδιρου κερμισ εξζλαςθσ ελαχίςτου 

πάχουσ 2,5 mm ι λεπτότοιχεσ γαλβανιςμζνεσ διατομζσ ψυχρισ εξζλαςθσ 

ελαχίςτου πάχουσ 2 mm, ι κοιλοδοκοφσ ελαχίςτου πάχουσ 3 mm. 

Όλα τα μεταλλικά ςτοιχεία κα είναι πλιρωσ γαλβανιςμζνα εν κερμϊ, 

ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ του ΕΝ-ISO 1461:2009. 

Ο φζρων οργανιςμόσ κα αποτελείται από υποςτυλϊματα,  δοκοφσ, 

δοκίδεσ, τεγίδεσ κλπ. με ςαφι ςτατικι λειτουργία όπωσ προβλζπονται 

από τθ μελζτθ του αναδόχου και κα είναι ικανόσ να αναλάβει όλεσ τισ 

δυνατζσ φορτίςεισ τόςο κατά τθν χριςθ του, όςο και κατά τθν ανφψωςθ 

και μεταφορά του. Ήτοι ςτατικά φορτία, άνεμοσ , χιόνι, ςειςμό, 

προςκροφςεισ, δυναμικά φορτία που προκφπτουν κατά τθν ανφψωςθ, 

μεταφορά και τοποκζτθςθ. 

Προκειμζνου να αποφευχκοφν οι κερμογζφυρεσ, ο Φ.Ο. κα τοποκετθκεί 

εξωτερικά των πανζλων. 

Iδιαίτερθ προςοχι κα δοκεί ςτισ ςυνδζςεισ των επιμζρουσ ςτοιχείων του 

Φ.Ο. Εφόςον αυτζσ γίνουν με ςυγκόλλθςθ κα πρζπει να επιλεγοφν 

κατάλλθλα θλεκτρόδια και ςτισ κζςεισ ςυγκόλλθςθσ να εφαρμοςκεί 

ψυχρό γαλβάνιςμα. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ΝΑΙ 

  

 ΒΑΗ - ΚΕΛΕΣΟ 

10. 
Ο ανάδοχοσ εγγυάται ότι θ βάςθ και ο ςκελετόσ κα πλθροφν τισ απαιτιςεισ 

που περιγράφονται ςτο άρθρο 3 τθσ τεχνικισ περιγραφισ. 
ΝΑΙ   

 ΔΑΠΕΔΟ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
11. 

Η καταςκευι του δαπζδου κα πρζπει να περιλαμβάνει τα ςτοιχεία όπωσ 

περιγράφονται ςτο άρθρο 4 τθσ τεχνικισ περιγραφισ. 

Οι τυχόν εναλλακτικζσ λφςεισ που κα προςφερκοφν για να γίνουν δεκτζσ 

πρζπει να  περιλαμβάνουν το χαλυβδόφυλλο  ςε όλθ τθν  επιφάνεια τθσ 

βάςθσ, να διατθροφν το πάχοσ τθσ μόνωςθσ για μονωτικά ίδιασ πυκνότθτασ 

και λ ι να μεταβάλουν το πάχοσ του για οποιοδιποτε άλλο μονωτικό με 

διαφορετικό λ και πυκνότθτα (αποδεδειγμζνο με προςπζκτουσ του 

προτεινόμενου υλικοφ), να εξαςφαλίηουν τθν ακαμψία και τθν 

ανκεκτικότθτα του δαπζδου και να ικανοποιοφν με κατάλλθλα 

διαςταςιολογθμζνα υλικά και με ιςοδφναμεσ (ωσ προσ το αποτζλεςμα) 

διατάξεισ τισ απαιτιςεισ που καλφπτει θ παραπάνω περιγραφι. 

Από πλευράσ αντοχισ όλα τα φζροντα ςτοιχεία και κάκε ζνα χωριςτά κα 

πρζπει να ζχουν υπολογιςκεί να παραλαμβάνουν τα προδιαγράφονται 

φορτία κακϊσ και κάκε φορτίο που προκφπτει από τθν καταςκευαςτικι 

διάταξθ. 

Σα προβλεπόμενα πάχθ μόνωςθσ αποτελοφν τα ελάχιςτα αποδεκτά για 

όλα τα ςτοιχεία πλιρωςθσ του οικίςκου (δάπεδο, οροφι, τοίχοι). Αν από 

τθ μελζτθ προκφψουν μεγαλφτερα πάχθ, κα τοποκετθκοφν τα 

απαιτοφμενα από τθ μελζτθ. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ΝΑΙ 

  





 

ελίδα 4 από 6 

ΠΙΝΑΚΑ ΤΜΜΟΡΦΩΗ ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Προμήθεια ενιαία μεταφερόμενων οικίςκων, τφπου Α και τφπου Β 

 
Α/Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ-ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΑΝΑΔΟΧΟΤ ΣΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 
ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΗ 
ΑΠΑΙΣΗΗ 

ΑΠΑΝΣΗΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

 ΣΟΙΧΩΜΑΣΑ    
 

12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
12. 

Ο ανάδοχοσ εγγυάται ότι τα τοιχϊματα των οικίςκων κα πλθροφν τισ 

απαιτιςεισ που περιγράφονται ςτο άρθρο 5 τθσ τεχνικισ περιγραφισ. 

 

ΝΑΙ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ΝΑΙ 

  

 ΟΡΟΦΗ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
13. 

Η    ςτζγθ    κα    είναι    καταςκευαςμζνθ    από    τραπεηοειδι    εξωτερικά 

κερμομονωτικά πανζλα πολυουρεκάνθσ, οροφισ, φψουσ 100mm (πάχουσ 

μόνωςθσ D=60mm), ι αντίςτοιχου πάχουσ πανζλα πετροβάμβακα, τα οποία 

κα καταλιγουν, ςτισ μικρζσ πλευρζσ του οικίςκου, ςε οριηόντιεσ υδρορροζσ 

με ρουξοφνια απορροισ. 

Η κλίςθ μπορεί να επιτυγχάνεται μζςω γαλβανιςμζνων τεγίδων μεταβλθτοφ 

φψουσ και κα πρζπει να είναι μεγαλφτερθ ι ίςθ του 2%. 

Σα πανζλα κα ςυνοδεφονται από τα απαραίτθτα πιςτοποιθτικά του 

καταςκευαςτι και υπεφκυνθ διλωςθ του καταςκευαςτι ότι τοποκετικθκε 

το  προαναφερόμενο  υλικό. 

ε κάκε περίπτωςθ τα όμβρια κα ςυλλζγονται πζραν του περιγράμματοσ τθσ 

τοιχοποιίασ. 

Δεν γίνονται αποδεκτζσ λφςεισ που ςυλλζγουν τα όμβρια μζςα ςτο 

περίγραμμα τθσ κάτοψθσ του κτιρίου και οδθγοφν μετά από ςυςςϊρευςθ 

αχριςτων υλικϊν ςε υπερχείλιςθ και ειςροι ομβρίων ςτο εςωτερικό του 

οικίςκου. 

Η οροφι κα οριοκετείται από γαλβανιςμζνθ μεταλλικι κοιλοδοκό ςτισ δφο 

μεγάλεσ διαςτάςεισ του οικίςκου. Η κοιλοδοκόσ κα ζχει ελάχιςτεσ 

διαςτάςεισ διατομισ πλάτουσ 80 mm και φψουσ 120 mm, ϊςτε να καλφπτει 

τον κορφιά τθσ ςτζγθσ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ΝΑΙ 

  

 ΚΟΤΦΩΜΑΣΑ    

14. 

Ο ανάδοχοσ εγγυάται ότι τα κουφϊματα και τα εξαρτιματα αυτϊν κα 

πλθροφν τισ απαιτιςεισ που περιγράφονται ςτο άρθρο 7 τθσ τεχνικισ 

περιγραφισ. 

ΝΑΙ 
  

 ΕΞΟΠΛΙΜΟ ΚΟΤΖΙΝΑ    

15. 
ΣΤΠΟ Β : Ο ανάδοχοσ εγγυάται ότι ο εξοπλιςμόσ τθσ κουηίνασ κα πλθροί 

τισ απαιτιςεισ που περιγράφονται ςτο άρθρο 8 τθσ τεχνικισ περιγραφισ. 
ΝΑΙ 

  

 ΕΞΟΠΛΙΜΟ ΛΟΤΣΡΟΤ    

16. 
Ο ανάδοχοσ εγγυάται ότι ο εξοπλιςμόσ του λουτροφ κα πλθρεί τισ 

απαιτιςεισ που περιγράφονται ςτο άρθρο 9 τθσ τεχνικισ περιγραφισ.  
ΝΑΙ 

  

 ΤΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΙΕ    

17. 

Σα υλικά που κα χρθςιμοποιθκοφν για τθν καταςκευι των διαφόρων 

τμθμάτων του οικίςκου, κα είναι αρίςτθσ ποιότθτασ. 

Όλα τα υλικά κα πρζπει να ζχουν ςιμανςθ CE ςφμφωνα με τθν εγκφκλιο 

26/4-10-2012. 

Πρζπει να προςκομιςτεί ανάλογο πιςτοποιθτικό του υλικοφ και υπεφκυνθ 

διλωςθ του καταςκευαςτι ότι τοποκετικθκε το  προαναφερόμενο υλικό. 

Σα γαλβανιςμζνα μεταλλικά μζρθ κα είναι επιψευδαργυρωμζνα ςφμφωνα 

με το πρότυπο ΕΝ-ISO 1461 με ελάχιςτο πάχοσ επικάλυψθσ ψευδαργφρου 

70 μm. 

Όλεσ οι εργαςίεσ που αναφζρονται ςτθν παροφςα ΣΠ κα γίνουν ςφμφωνα 

με τισ ΕΣΕΠ (ΦΕΚ/2221Β/2012). 

τθν περίπτωςθ που τα υλικά αυτά ι μζροσ τουσ επθρεάηονται από τισ 

καιρικζσ ςυνκικεσ, κα προβλεφκεί προςταςία τόςο εξωτερικά, όςο και 

εςωτερικά με κατάλλθλο υλικό. 

ΝΑΙ 

  





 

ελίδα 5 από 6 

ΠΙΝΑΚΑ ΤΜΜΟΡΦΩΗ ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Προμήθεια ενιαία μεταφερόμενων οικίςκων, τφπου Α και τφπου Β 

 
Α/Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ-ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΑΝΑΔΟΧΟΤ ΣΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 
ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΗ 

ΑΠΑΙΣΗΗ 
ΑΠΑΝΣΗΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

 ΧΡΩΜΑΣΑ - ΒΑΦΕ    
 

 

 

 

 

 

 
 

18. 

Όλα  τα  μεταλλικά  μζρθ  του  οικίςκου,  φζρων  οργανιςμόσ  ιτοι  δοκοί  

- δοκίδεσ  -  πλαίςια  -  υποςτυλϊματα  -  τεγίδεσ  -  δικτυϊματα  κ.λ.π.  ,  

κα προςτατεφονται με αντίςτοιχεσ βαφζσ και αναλυτικά: 

1. Σα μθ γαλβανιςμζνα τμιματα (δοκοί βάςθσ) κα βάφονται με δφο 

ςτρϊςεισ αντιςκωριακισ προςταςίασ και δφο ςτρϊςεισ 

ελαιοχρϊματοσ. 

2 .  Όλα τα εμφανι τμιματα των γαλβανιςμζνων διατομϊν (φζρων 

οργανιςμόσ κ.λπ.) κα βάφονται μετά τον κακαριςμό και 

απολίπανςθ των επιφανειϊν με δφο ςτρϊςεισ  λευκισ  εποξειδικισ  

βαφισ (δφο ςυςτατικϊν). 

3.  Οι επιφάνειεσ των πανζλων τθσ τοιχοποιίασ και τθσ οροφισ πρζπει να 

ζχουν εργοςταςιακι ειδικι βαφι και των δφο γαλβανιςμζνων 

χαλυβδοφφλλων τουσ. 

4. Οι επιφάνειεσ τθσ τοιχοποιίασ και τθσ οροφισ κα είναι λευκοφ 

χρϊματοσ.  

Γενικά, θ χριςθ άλλου χρϊματοσ από τα αναφερκζντα, κα πρζπει να 

εγκρικεί από τθν Τπθρεςία 

 

 

 

 

 

 

 
 

ΝΑΙ 

  

 ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΜΟ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
19. 

Η καταςκευι των εγκαταςτάςεων κα είναι ςφμφωνθ με τουσ κάτωκι 

γενικισ εφαρμογισ Ελλθνικοφσ Κανονιςμοφσ, Διατάγματα κλπ όπωσ 

ιςχφουν ςιμερα: 

 Ο Νζοσ Οικοδομικόσ Κανονιςμόσ (Ν.Ο.Κ.) Ν. 4067/12 (ΦΕΚ 79Α'/09- 

04-2012) 

 Κτιριοδομικόσ κανονιςμόσ (ΦΕΚ 59Δ"/03.02.1989) 

 Σεχνικζσ οδθγίεσ ΣΕΕ (ΣΟΣΕΕ) 

 Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ ςειράσ ΕΛΟΣ  ΣΠ  1501-ΧΧ-ΧΧ-ΧΧ-ΧΧ  όπωσ 

εγκρίκθκαν με τθν υπ’αρικμ, 41 ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273 απόφαςθ (ΦΕΚ 

2221/Β’/30-7-2012) 

 Οδθγίεσ και Κανονιςμοί των Οργανιςμϊν κοινισ Ωφζλειασ. 

Η καταςκευι κα είναι πλιρωσ εναρμονιςμζνθ με τουσ ιςχφοντεσ 

Ελλθνικοφσ Κανονιςμοφσ και με τουσ διεκνείσ κανονιςμοφσ (ΕΝ, IEC, VDE 

κλπ) όταν δεν ζρχονται ςε ςφγκρουςθ με αντίςτοιχεσ διατάξεισ των 

Ελλθνικϊν κανονιςμϊν και εφόςον απαιτοφνται για τθν άρτια καταςκευι 

των εγκαταςτάςεων. 

Για τα πρότυπα, κανονιςμοφσ, τεχνικζσ οδθγίεσ ιςχφει θ νεότερθ ζκδοςι 

τουσ. 

ε αυτζσ τισ εγκαταςτάςεισ περιλαμβάνονται: 

1. Εγκατάςταςθ θλεκτρικϊν δικτφων με τον απαιτοφμενο εξοπλιςμό. 

2. Εγκατάςταςθ υδραυλικϊν δικτφων με τον απαιτοφμενο εξοπλιςμό. 

Ο ανάδοχοσ εγγυάται ότι όλεσ οι ανωτζρω εγκαταςτάςεισ κα πλθροφν τισ 

απαιτιςεισ που περιγράφονται ςτο άρθρο 12 τθσ τεχνικισ περιγραφισ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ΝΑΙ 

  





 

ελίδα 6 από 6 

ΠΙΝΑΚΑ ΤΜΜΟΡΦΩΗ ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Προμήθεια ενιαία μεταφερόμενων οικίςκων, τφπου Α και τφπου Β 

 
Α/Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ-ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΑΝΑΔΟΧΟΤ ΣΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 
ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΗ 

ΑΠΑΙΣΗΗ 
ΑΠΑΝΣΗΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

 ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΜΟ    

20. 

τον οικίςκο “Σφπου Α”  κα τοποκετθκεί ζνασ θλεκτρικόσ κερμοςίφωνασ 

ιςχφοσ 3kw και χωρθτικότθτασ 40lt.  

τον οικίςκο “Σφπου Β” κα τοποκετθκεί, ςτον τόπο τελικισ εγκατάςταςισ 

του, ζνασ θλιακόσ κερμοςίφωνασ διπλισ ενζργειασ, κλειςτοφ κυκλϊματοσ 

ιςχφοσ 4 KW και χωρθτικότθτασ 120lt, με κατάλλθλθ βάςθ ςτθν οροφι του 

ϊςτε να μπορεί να παραλάβει το φορτίο του. Ο τρόποσ εγκατάςταςισ του 

κα πρζπει να ζχει τθ δυνατότθτα αφαίρεςθσ, προκειμζνου να υπάρχει 

δυνατότθτα μελλοντικά να εγκαταςτακεί και δεφτεροσ οικίςκοσ κακϊσ και 

να προβλζπει τθν τοποκζτθςθ δυο θλιακϊν κερμοςιφϊνων ταυτόχρονα 

ςτθ ςτζγθ. 

Οι κερμοςίφωνεσ κα είναι κατάλλθλοι για πίεςθ λειτουργίασ 10 

ατμοςφαιρϊν, εφοδιαςμζνοι με όλα τα αναγκαία όργανα αυτόματθσ 

λειτουργίασ και ρυκμίςεωσ όπωσ και τα αςφαλιςτικά τουσ, ςφμφωνα με 

τουσ ιςχφοντεσ κανονιςμοφσ και κα είναι πλιρωσ ςυνδεδεμζνοι με τθν 

υδραυλικι εγκατάςταςθ. 

ΝΑΙ 

  

21. 

  ε κάκε οικίςκο κα τοποκετθκοφν 2 κλιματιςτικά inverter με ιςχφ ψφξθσ 

9000 Btu/h ζκαςτο, ζνα για κάκε κφριο χϊρο, ενεργειακισ κλάςθσ κατ’ 

ελάχιςτο Α+ (ψφξθ/κζρμανςθ)  και κα διακζτουν πιςτοποίθςθ κατά 

Eurovent. 

Οι εξωτερικζσ μονάδεσ κλιματιςμοφ κα τοποκετθκοφν επίτοιχα ςτισ μικρζσ 

πλευρζσ του οικίςκου, θ μια πλθςίον τθσ μπροςτινισ πλευράσ του οικίςκου 

και θ άλλθ πλθςίον τθσ πίςω πλευράσ, οφτωσ ϊςτε να μθν ςυμπίπτει θ 

κζςθ με αυτι του γειτονικοφ οικίςκου. Κάκε εξωτερικι μονάδα 

κλιματιςμοφ κα τοποκετθκεί επίτοιχα ςε δυο μεταλλικζσ βάςεισ ζδραςθσ 

τφπου ςτακερισ γωνίασ χωρίσ ςυγκόλλθςθ και αντοχισ ςε βάροσ 

τουλάχιςτον 100 kgr. Επιπλζον κάκε εξωτερικι κλιματιςτικι μονάδα κα 

περιβάλλεται ςτισ άκρεσ από δφο μεταλλικά ςτοιχεία τφπου «Π», ελάχιςτου 

πάχουσ 2mm χωρίσ ςυγκόλλθςθ για τθν προςταςία του κλιματιςτικοφ κατά 

τθ μεταφορά. Όλα τα μεταλλικά ςτοιχεία κα είναι καταςκευαςμζνα από 

λαμαρίνα DKP, βαμμζνθ με θλεκτροςτατικι βαφι ποφδρασ ιδίου χρϊματοσ 

με τον οικίςκο. Για τθ μείωςθ του κορφβου ςτον εςωτερικό χϊρο του 

οικίςκου θ ζδραςθ τθσ μονάδασ ςτθ βάςθ κα γίνει μζςω τεςςάρων 

αντικραδαςμικϊν βάςεων με βιδωτά άκρα ςτερεωμζνα με περαςτι βίδα, 

ικανότθτασ φόρτιςθσ 25% μεγαλφτερθ από το βάροσ τθσ μονάδασ. 

 

 

ΝΑΙ 

  

 

22. 

Ο Ανάδοχοσ πρζπει να προςκομίςει Τ.Δ. περί τθσ καλισ λειτουργίασ του 

οικίςκου, μετά από πραγματοποιθκείςεσ δοκιμζσ που κα ζχει διενεργιςει ο 

ίδιοσ. 

 

ΝΑΙ 

  

 

23. 

Η Τπθρεςία ζχει το δικαίωμα να δοκιμάςει τθν καλι και αςφαλι 

λειτουργία τθσ θλεκτρικισ και υδραυλικισ εγκατάςταςθσ με μζριμνα και 

ζξοδα του Αναδόχου. 
ΝΑΙ 

  

24. 

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να προςκομίςει Τ/Δ θλεκτρολόγου εγκαταςτάτθ, 

ςφμφωνα με τθν ΤΑ Φ.50/503/168 (ΦΕΚ Β’ 844/16.05.2011), για κάκε 

οικίςκο, κατάλλθλα κεωρθμζνθ για ςφνδεςι του με δίκτυο τθσ ΔΕΗ. 
ΝΑΙ 
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Α∆ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ  
 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 
 Ε2-II 
 15 Ιαν 19 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΣΤ» ΣΤΟ Φ.602.2/26/ 280180 /Σ.91     

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 

 Στην Αθήνα σήµερα την  ))))), ηµέρα )))). του έτους )). οι 
υπογράφοντες: 

 

- από την µία πλευρά ο ∆ιευθυντής της ∆ιευθύνσεως Ε2 του Ε΄  Κλάδου 

ΓΕΝ ))))))))) ))))))))))., που εκπροσωπεί µε αυτήν του 
την ιδιότητα το Ελληνικό ∆ηµόσιο  σύµφωνα µε την υπ’ Αριθ. 
)))))))))))))) κατακυρωτική απόφαση, και στα επόµενα θα 
αναφέρεται ως Αγοραστής ή Υπηρεσία. 

 

-  και από την άλλη πλευρά η εταιρεία µε την επωνυµία ))))))., που 
εκπροσωπείται νόµιµα από ))))))))))..,  κάτοικο )))))), οδού 
))))))., Τ.Κ. ))))) και µε αριθµό ταυτότητας ))))), ενεργώντας 
σύµφωνα µε την από ))))). 
))))))))))))))))))))))) της εταιρείας, και στα 
επόµενα θα αναφέρονται ως Ανάδοχος ή Προµηθευτής. 

 

Συµφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα: 

 

Άρθρο 1 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 1. Ο Προµηθευτής αναλαµβάνει, στα πλαίσια της ανατιθέµενης σε αυτήν 
µε τη παρούσα, την Προµήθεια 
))))))))))))))))))))))))))))))))))).. 
))..Οικίσκων για αποθήκευση και µελλοντική χρήση στις)) ))))δοµές 
φιλοξενίας προσφύγων / µεταναστών), σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές 
Παραρτήµατος «Ε», ∆ιαγωνισµού 2/19/ΓΕΝ/Ε2  και την προσφορά προµηθεύτριας 
στον εν λόγω ∆ιαγωνισµό.  
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Άρθρο 2 

ΑΡΜΟ∆ΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 

 1 Αρµόδιοι Φορείς εκ µέρους του ΠΝ για την παρούσα ορίζονται οι 
ακόλουθοι: 

  α. Επιχειρησιακός Φορέας: ΓΕΝ/Ε1 
  β. Αναθέτουσα Αρχή: ΓΕΝ/Ε2 
  γ. Φορέας Πιστώσεων: 1011.701.00.000.00 
                                                         (Λογαριασµός 2410989899)  
  δ. Φορέας Πληρωµής: ∆ΤΠΝ 
  ε. Φορέας Παραλαβής: ΓΕΕΘΑ/ΚΕΣΟ∆Π 
 

Άρθρο 3 

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ 

 

 1. Το συνολικό συµβατικό τίµηµα της παρούσας ανέρχεται σε 
))))...., µη συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ και συµπεριλαµβανοµένων 
κρατήσεων ∆ηµοσίου και Ταµείων ΠΝ. 
 

Άρθρο 4 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

 

           1.       Τον προµηθευτή βαρύνουν υποχρεωτικά κατ’ ελάχιστον οι παρακάτω 
νόµιµες κρατήσεις: 
 
  

Α/Α Υπέρ ΦΟΡΕΑ/ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ (%) 

α ΜΤΝ 4 

β ΕΛΟΑΝ 2 

γ ΟΓΑ-Χαρτοσήµου  επί συνόλου ανωτέρω 
κρατήσεων 2,4% 

0,144 

δ ΕΑΑ∆ΗΣΥ 0,06 

ε Xαρτοσήµο 3% επί κράτησης ΕΑΑ∆ΗΣΥ 0,0018 

στ ΟΓΑ 20% επί Χαρτοσήµου 0,00036 

ζ ΑΕΠΠ 0,06 

η Xαρτοσήµο 3% επί κράτησης ΑΕΠΠ 0,0018 

θ ΟΓΑ 20% επί Χαρτοσήµου ΑΕΠΠ 0,00036 

ΣΥΝΟΛΟ 6,26832% 

  

 2.  Παρακράτηση Φόρου Εισοδήµατος επί της καθαρής αξίας σύµφωνα 
µε τις διατάξεις του ν.4172/13 σε ποσοστό 4% (για την προµήθεια υλικών). 
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Άρθρο 5 

ΦΟΡΟΙ 

 1. Σε περίπτωση που καταλογισθούν ή επιβληθούν στην Ελλάδα φόροι, 
κρατήσεις ή κρατικές επιβαρύνσεις, αυτοί θα επιβαρύνουν τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ, 
επιπλέον του συµβατικού τιµήµατος. 

 2. Σε περίπτωση που καταλογισθούν ή επιβληθούν στη χώρα έδρα / 
προέλευσης της Προµηθεύτριας φόροι, κρατήσεις ή κρατικές επιβαρύνσεις, αυτοί 
δεν θα επιβαρύνουν τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ.  

Άρθρο 6 

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 

 

  1. Οι απαιτούµενες για την προµήθεια πιστώσεις θα διατεθούν από το 
λογαριασµό 2410989899 του ειδικού φορέα 1011.701.00.000.00 σε βάρος έτους 
2019. Εν λόγω πιστώσεις έχουν εγκριθεί και προγραµµατισθεί σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στη ∆ιακήρυξη  2/19/ΓΕΝ/Ε2 και την Φ)))).. (κατακυρωτική 
απόφαση). 
 

Άρθρο 7 

ΠΛΗΡΩΜΕΣ 

 1.  Το συµβατικό τίµηµα θεωρείται εκτελεστέο, ήτοι καταβλητέο, τριάντα 
(30) ηµέρες από την παραλαβή του συνόλου των παραστατικών εκάστης 
πληρωµής, τα οποία κατατίθενται µε µέριµνα της προµηθεύτριας. 

 
 2. Η πληρωµή θα πραγµατοποιηθεί σε ΕΥΡΩ )))))) )))).. 
(καθορισµός του τρόπου πληρωµής θα καθορισθεί από την οικονοµική προσφορά 
της εταιρείας και βάση των αναγραφοµένων στο παράρτηµα  «Β» της διακήρυξης  
25/18/ΓΕΝ/Ε2-ΙΙ).  

 3. Με µέριµνα της Προµηθεύτριας καθορίσθηκαν στη σύµβαση τα 
ακόλουθα: 

  α. Πλήρη Στοιχεία Προµηθεύτριας (Επωνυµία): ..................................... 
  β. Στοιχεία ∆ικαιούχου Λογαριασµού: ..................................................... 
  γ. ∆ιεύθυνση Έδρας: ..............................................................................
  δ. Στοιχεία Τραπεζικού Λογαριασµού 
   (1) Επωνυµία Τραπεζικού Ιδρύµατος: ............................................... 
   (2) IBAN: .................................................................. 
    
 4. Παρακράτηση Φόρου Εισοδήµατος: ∆ιενεργείται από τον αρµόδιο για 
την πληρωµή φορέα και αποδίδεται µε µέριµνα τους στην αρµόδια ∆ΟΥ. 
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 5. Σε περίπτωση που δεν κατατεθούν εµπρόθεσµα τα παραστατικά 
πληρωµής, τότε η πληρωµή µετατίθεται ισοχρόνως και πλέον του χρόνου που το 
συµβατικό τίµηµα είναι εκτελεστέο, αυτοδίκαια από το Φορέα Πληρωµής. 

  

Άρθρο 8 

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

 1. Για την πληρωµή του 100% του συµβατικού τιµήµατος απαιτείται να 
υποβληθούν στο Φορέα Πληρωµής τα ακόλουθα πρωτότυπα παραστατικά: 

α/α Παραστατικά Πληρωµής 
Μεριµνα 

Προµηθεύτριας 
Μέριµνα 
Υπηρεσίας 

1 
Τιµολόγιο/∆ελτίο αποστολής της 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΡΙΑΣ. 

Χ  

2 
Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής 
(Ποιοτικής και Ποσοτικής) µε 
επιτροπή που θα οριστεί 

 Χ 

3 
Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού 
στην αποθήκη του φορέα 

 Χ 

4 

Λοιπά δικαιολογητικά / παραστατικά 
που τυχόν θα ζητηθούν έγκαιρα από 
την Υπηρεσία σύµφωνα µε τα 
καθοριζόµενα στα παραρτήµατα της 
διακήρυξης )./19/ΓΕΝ/Ε2 

Χ Χ 

 2. Παραστατικά που δεν είναι σύµφωνα µε της όρους της παρούσας, δεν 
παραλαµβάνονται και επιστρέφονται από το Φορέα Πληρωµής στην 
Προµηθεύτρια, ως µη αποδεκτά. 

 3. Όλα τα παραστατικά πρέπει να αναφέρονται στο οικονοµικό έτος 
πληρωµής, να φέρουν την ένδειξη (αριθµός) της παρούσας και να είναι σύννοµα 
θεωρηµένα. 

 
ΑΡΘΡΟ  9:  

Ενέργειες για την Πληρωµή 

 1. Εφόσον Απαιτείται, µετά από επικοινωνία µε τον εκάστοτε φορέα 
πληρωµής, µε µέριµνα και ευθύνη της εταιρείας διαβιβάζεται / κατατίθεται:  

  α. Επίκαιρη Φορολογική Ενηµερότητα αρµόδιας ∆ΟΥ. 

  β. Επίκαιρη Ασφαλιστική Ενηµερότητα Ι.Κ.Α. 
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Άρθρο 10 

ΧΡΟΝΟΣ/ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ 

 

1.  Τα συµβατικά αντικείµενα θα παραδοθούν εντός  σαράντα (40) ηµερών 
από την υπογραφή της παρούσας. 
 
           2.  Ο συµβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών µπορεί να παρατείνεται 
υπό τις προϋποθέσεις και σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα του άρθρου 206 του ν. 
4412/16. 
 
           3. Κυρώσεις για εκπρόθεσµη παράδοση προµήθειας επιβάλλονται 
σύµφωνα µε το άρθρο 207 του ν.4412/16.  
 
           4. H παραλαβή των υλικών πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τα κατά 
περίπτωση καθοριζόµενα από τα άρθρα 208 και 209 του ν. 4412/16 και τα 
παραρτήµατα «Γ» και «Ε» της διακήρυξης παρόντος διαγωνισµού. 
 
         

Άρθρο 11 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΡΟΤΥΠΑ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

 1. Το σύνολο των συµβατικών αντικειµένων θα βρίσκεται σε συµφωνία µε 
τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Υπηρεσίας, όπως έχουν καταγραφεί στο 
Παράρτηµα «Ε»  του ∆ιαγωνισµού 2/19/ΓΕΝ/Ε2. 

 2. Το σύνολο των συµβατικών αντικειµένων θα βρίσκεται σε συµφωνία µε 
τη εγκεκριµένη Τεχνική Προσφορά.  

Άρθρο 12 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ 

 1.  Για την υπογραφή της σύµβασης, προσκοµίσθηκε η υπ΄αριθ. 
)))))))))).. εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύµβασης, 
ποσοστού 5% επί της αξίας της σύµβασης, ήτοι )))))))))., χωρίς να 
υπολογίζεται ο ΦΠΑ και ισχύος τουλάχιστον δύο (2) µηνών πέραν του συµβατικού 
χρόνου παράδοσης. Με την παράδοση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης 
επιστρέφεται η εγγυητική επιστολή συµµετοχής. 

 

 2. Κατά την παράδοση του συµβατικού αντικειµένου ο Προµηθευτής 

υποχρεούται να προσκοµίσει εγγυητική επιστολή  καλής λειτουργίας ύψους 3% 

της συµβατικής αξίας, χρονικής διάρκειας τουλάχιστον ενός (1) έτους.   Με την 

παράδοση της εγγυητικής επιστολής καλής λειτουργίας επιστρέφεται η εγγυητική 

επιστολή καλής εκτέλεσης, κατόπιν σχετικής ενηµέρωσης της αναθέτουσας αρχής. 
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Άρθρο 13 

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

 1. Η προµηθεύτρια που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, µέσα σε 
είκοσι (20) ηµέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την 
ανωτέρα βία, να τα αναφέρει εγγράφως στον Επιχειρησιακό Φορέα, καθώς και να 
προσκοµίσει τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 

 2. Με µέριµνα του Επιχειρησιακού Φορέα το αίτηµα και τα αποδεικτικά 
στοιχεία της εν λόγω επίκλησης προωθούνται µε τα σχετικά σχόλια / απόψεις του 
στο Φορέα Πληρωµής προς ανάληψη περαιτέρω ενεργειών και υποβολή 
εισήγησης, αποδοχής ή απόρριψης εν λόγω αιτήµατος. 

Άρθρο 14 

Κήρυξη Οικονοµικού Φορέα Εκπτώτου 

 1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος στις περιπτώσεις που 

αναγράφονται στο άρθρο 203 του Ν.4412/16. 

 
Άρθρο 15  

 ∆ΑΣΜΟΙ – ΤΕΛΗ 
 

 1. Οι δασµοί, τέλη, άδειες εισαγωγής βαρύνουν την προµηθεύτρια για το 
συµβατικό αντικείµενο. 
 
   2.  Τα ανωτέρω θα πρέπει να εξασφαλισθούν εµπρόθεσµα εντός του χρόνου 
ολοκλήρωσης των συµβατικών υποχρεώσεων (χρόνος παράδοσης) από την 
Προµηθεύτρια. 

Άρθρο 16 

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ∆ΙΚΑΙΟ 

 1. Η κατάρτιση της Σύµβασης θα εκτελεσθεί µε βάση τα αποτελέσµατα του 
25/18 ∆ιαγωνισµού, την οικεία προσφορά στον εν λόγω ∆ιαγωνισµό, την οικεία 
Κατακυρωτική Απόφαση, το νόµο υπαγωγής της εν λόγω προµήθειας (όπως 
ισχύει σήµερα), και τις διατάξεις που διέπουν τις προµήθειες των Ε.∆., σύµφωνα 
µε τη νοµοθεσία  του Ελληνικού Κράτους (ν. 4412/16). 

 2. Η επίλυση τυχόν διαφορών θα υλοποιείται στα πλαίσια του ισχύοντος 
νοµοθετικού πλαισίου του Ελληνικού Κράτους. 

 3. Όλα τα συµβατικά παραστατικά, αναφορές και επικοινωνία µεταξύ των 
συµβαλλοµένων µερών θα είναι στα Ελληνικά και δυνητικά στα Αγγλικά, εφόσον 
υφίσταται αντίστοιχη πρόβλεψη στην παρούσα. 

 4. Το Ελληνικό κείµενο υπερισχύει όλων των άλλων. 

 5. Ως εφαρµοστέο δίκαιο για την επίλυση διαφορών που θα ανακύψουν 
καθορίζεται το Ελληνικό ∆ίκαιο. 
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Άρθρο 17 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 1. Η Σύµβαση µπορεί να τροποποιείται κατά τις περιπτώσεις του άρθρου 
132 του ν. 4412/16 και σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα του ιδίου άρθρου. 

 2. Η σύµβαση δύναται να τροποποιείται µετά από συµφωνία των δύο 
µερών της παρούσης µόνο για ΜΗ θεµελιώσεις συµβατικές διατάξεις και ύστερα 
από απόφαση του οικείου Οργάνου (Κατακυρώσας). 

 3. Με απλή συµφωνία των µερών της παρούσης ∆ΕΝ γίνεται 
τροποποίηση της σύµβασης, όταν οι τροποποιήσεις αναφέρονται σε όρους που 
προκαλείται βλάβη στα συµφέροντα του ∆ηµοσίου (του Αγοραστή). 

Άρθρο 18 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ) ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1. Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι κατά 
περίπτωση προϋποθέσεις του άρθρου 202 του ν.4412/16. 

 

 

ΑΡΘΡΟ  19 
 Λοιποί Όροι 

 
            1.  Κατά τα λοιπά ισχύουν τα κατά περίπτωση καθοριζόµενα από το 
ν.4412/16 και από τα τεύχη της διακήρυξης )/19/ΓΕΝ/Ε2. 
 
   2.  Ο ανάδοχος πρέπει να τηρεί τις υποχρεώσεις 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, οι οποίες 
απαριθµούνται στο παράρτηµα Χ του Προσαρτήµατος Α΄ του ν. 4412/16.     

  

Άρθρο 20 

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

 1. Ενεργοποίηση Σύµβαση: Η υπογραφή της παρούσας και από τα δύο 
µέρη. 

 2. Η παρούσα συντάχθηκε: Στην Ελληνική γλώσσα. 

 3. Η παρούσα εκδόθηκε σε δύο (2) Πρωτότυπα. 

  4. Τα µέρη υπέγραψαν δύο (2) πρωτότυπα κείµενα στην Ελληνική 
γλώσσα. 
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 5. Σε περίπτωση µη ταυτόχρονης υπογραφής, ως ηµεροµηνία 
ενεργοποίησης καθορίζεται η ηµεροµηνία της ύστερης και τελευταίας, 
ηµερολογιακά, υπογραφής. 

 6. Οι συµβατικές υποχρεώσεις της παρούσας άρχονται την ηµεροµηνία 
ενεργοποίησης/υπογραφής της σύµβασης. 

 

Για το ΓΕΝ/Ε2  Για την  DDDD 

 

(Όνοµα-Τίτλος Υπογράφοντος) 

  

(Όνοµα-Τίτλος Υπογράφοντος) 

 

(Υπογραφή) 

  

(Υπογραφή) 

 

(Τόπος - Ηµεροµηνία) 

  

(Τόπος - Ηµεροµηνία) 

 

Πλωτάρχης (Ο) Α. Παχιαδάκης ΠΝ 
β. Τµηµατάρχη Συµβάσεων Μη Αµυντικού Υλικού ΓΕΝ 
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