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 ανοικτή διαδικασία  για την επιλογή αναδοίχού  κατασκεύηί ς τού είργού:

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 
(Β΄ΦΑΣΗ 2017 & Α’  ΦΑΣΗ 2018)

Εκτιμώμενης αξίας  646.420,16 Ευρώ
(πλέον Φ.Π.Α.  24% ),

πού θα δίεξαχθείί σύί μφωνα με: 
α) τίς δίαταί ξείς τού ν. 4412/2016 (Α’ 147) καί β) τούς οί ρούς της παρούί σας
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Άρθρο 1:  Κύριος του Έργου/ Αναθέτουσα Αρχή/ Στοιχεία επικοινωνίας 

1.1 Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 
Οδοί ς : ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1 
Ταχ.Κωδ. : 41222
Τηλ. : 2413-500268
Telefax : 2410-251339
E-mail : synsxol@larissa-dimos.gr
Πληροφορίίες: : ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ ΜΑΚΡΟΓΙΑΝΝΟΥΔΗ

1.2 Εργοδοί της ηί  Κύί ρίος τού Έργού: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
1.3 Φορείας κατασκεύηί ς τού είργού:ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ. 
1.4 Προίϋσταμείνη Αρχηί  : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
1.5 Δίεύθύί νούσα  ηί  Επίβλείπούσα  Υπηρεσίία  :ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΔΗΜΟΥ

ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
1.6 Αρμοί δίο  Τεχνίκοί  Σύμβούί λίο  :ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ  –  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ  ΕΝΟΤΗΤΑ  

ΛΑΡΙΣΑΣ

Εφοί σον  οί  ανωτείρω  ύπηρεσίίες  μεταστεγασθούί ν  καταί  τη  δίαί ρκεία  της  δίαδίκασίίας  σύί ναψης  ηί
εκτείλεσης τού είργού, ύποχρεούί νταί να δηλωί σούν αί μεσα τα νεία τούς στοίχείία στούς προσφείροντες ηί
στον αναί δοχο.
Εφοί σον  οί  ανωτείρω  ύπηρεσίίες  ηί /καί  τα  αποφαίνοί μενα  οί ργανα  τού  Φορεία  Κατασκεύηί ς
καταργηθούί ν,  σύγχωνεύτούί ν  ηί  με  οποίονδηί ποτε  τροί πο  μεταβληθούί ν  καταί  τη  δίαί ρκεία  της
δίαδίκασίίας   σύί ναψης  ηί  εκτείλεσης  τού  είργού,  ύποχρεούί νταί  να  δηλωί σούν  αί μεσα,  στούς
προσφείροντες5 ηί  στον αναί δοχο τα στοίχείία των ύπηρεσίωί ν ηί  αποφαίνοί μενων οργαί νων, τα οποίία
καταί  τον  νοί μο  αποτελούί ν  καθολίκοί  δίαί δοχο  των  εν  λοίγω  οργαί νων  πού  ύπείσείρχονταί  στα
δίκαίωί ματα καί ύποχρεωί σείς τούς.

Άρθρο 2:  Έγγραφα της σύμβασης και τεύχη
 
2.1.  Τα είγγραφα της  σύί μβασης καταί  την  είννοία  της  περίπτ.  14 της  παρ.  1  τού  αί ρθρού 2  τού  ν.
4412/2016, γία τον παροί ντα ηλεκτρονίκοί  δίαγωνίσμοί , είίναί τα ακοί λούθα :
α) η προκηί ρύξη σύί μβασης οί πως δημοσίεύί θηκε στο ΚΗΜΔΗΣ6,
β) η παρούί σα δίακηί ρύξη,
γ) το Τύποποίημείνο Έντύπο Υπεύί θύνης Δηί λωσης (Τ.Ε.Υ.Δ) 
δ) το  είντύπο  οίκονομίκηί ς  προσφοραί ς,  οί πως  παραί γεταί  αποί  την  είδίκηί  ηλεκτρονίκηί  φοί ρμα  τού
ύποσύστηί ματος,
ε) ο προύϋ πολογίσμοί ς δημοπραί τησης, 
στ) το τίμολοίγίο δημοπραί τησης, 
ζ) η είδίκηί  σύγγραφηί  ύποχρεωί σεων,
η) η τεχνίκηί  σύγγραφηί  ύποχρεωί σεων 
θ) το τεύί χος σύμπληρωματίκωί ν τεχνίκωί ν προδίαγραφωί ν,
ί) το ύποί δείγμα ….7

ία) το τεύί χος τεχνίκηί ς περίγραφηί ς,
ίβ) η τεχνίκηί  μελείτη,
ίγ)  τύχοί ν  σύμπληρωματίκείς  πληροφορίίες  καί  δίεύκρίνίίσείς  πού  θα  παρασχεθούί ν  αποί  την
αναθείτούσα αρχηί   επίί οί λων των ανωτείρω
ίδ) ............................8

2.2 Προσφείρεταί  ελεύί θερη,  πληί ρης,  αί μεση  καί  δωρεαί ν  ηλεκτρονίκηί  προί σβαση  στα  είγγραφα  της
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σύί μβασης στον  είδίκοί ,  δημοί σία  προσβαί σίμο,  χωί ρο  “ηλεκτρονίκοίί  δίαγωνίσμοίί”  της  πύί λης
www  .  promitheus  .  gov  .  gr  , καθωί ς καί στην ίστοσελίίδα της αναθείτούσας αρχηί ς (εφοί σον δίαθείτεί).
www.larissa-dimos.gr  9  10

2.3 Εφοί σον είχούν ζητηθείί εγκαίίρως, ηί τοί είως την 8/5/201811  η αναθείτούσα αρχηί  παρείχεί σε οί λούς
τούς  προσφείροντες  πού  σύμμετείχούν  στη  δίαδίκασίία  σύί ναψης  σύί μβασης  σύμπληρωματίκείς
πληροφορίίες σχετίκαί  με τα είγγραφα της σύί μβασης, το αργοί τερο στίς 11/5/201812

Άρθρο 3: Ηλεκτρονική υποβολή φακέλου προσφοράς

3.1.  Οί  προσφορείς  ύποβαί λλονταί  αποί  τούς  ενδίαφερομείνούς  ηλεκτρονίκαί ,  μείσω  της
δίαδίκτύακηί ς  πύί λης  www      .      promitheus      .      gov      .      gr       τού  ΕΣΗΔΗΣ,  μείχρί  την  καταληκτίκηί  ημερομηνίία
καί  ωί ρα  πού  ορίίζεταί  στο  αί ρθρο  18  της  παρούί σας  δίακηί ρύξης,  σε  ηλεκτρονίκοί  φαί κελο  τού
ύποσύστηί ματος.

Γία τη σύμμετοχηί  στην παρούί σα δίαδίκασίία  οί  ενδίαφεροί μενοί  οίκονομίκοίί  φορείίς  απαίτείίταί  να
δίαθείτούν  ψηφίακηί  ύπογραφηί ,  χορηγούί μενη  αποί  πίστοποίημείνη  αρχηί  παροχηί ς  ψηφίακηί ς
ύπογραφηί ς  καί  να  εγγραφούί ν  στο  ηλεκτρονίκοί  σύί στημα  (ΕΣΗΔΗΣ-  Δίαδίκτύακηί  πύί λη
www.promitheus.gov.gr) ακολούθωί ντας τη δίαδίκασίία εγγραφηί ς τού αί ρθρού 5 παρ. 1.2 είως 1.4 της
Κοίνηί ς Υπούργίκηί ς Αποί φασης με αρ. 117384/26-10-2017 (3821 Β') «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων
που  αφορούν  την  ανάθεση  των  Δημοσίων  Συμβάσεων  έργων,  μελετών,  και  παροχής  τεχνικών  και
λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών  με  χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών  του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

Η είνωση οίκονομίκωί ν φορείων ύποβαί λλεί κοίνηί  προσφοραί , η οποίία ύποχρεωτίκαί  ύπογραί φεταί
ψηφίακαί ,  είίτε  αποί  οί λούς  τούς  οίκονομίκούί ς  φορείίς  πού  αποτελούί ν  την  είνωση,  είίτε  αποί
εκπροί σωποί  τούς,  νομίίμως  εξούσίοδοτημείνο.  Στην  προσφοραί ,  επίί  ποίνηί  αποί ρρίψης  της
προσφοραί ς,  προσδίορίίζεταί η είκταση καί το είίδος της σύμμετοχηί ς τού καί θε μείλούς της είνωσης,
σύμπερίλαμβανομείνης  της  κατανομηί ς  αμοίβηί ς  μεταξύί  τούς,   καθωί ς  καί  ο
εκπροί σωπος/σύντονίστηί ς αύτηί ς.

3.2 Στον ηλεκτρονίκοί  φαί κελο προσφοραί ς περίείχονταί:

(α) είνας (ύπο)φαί κελος με την είνδείξη «Δίκαίολογητίκαί  Σύμμετοχηί ς».

(β) είνας (ύπο)φαί κελος με την είνδείξη  «Οίκονομίκηί  Προσφοραί ».

3.3 Αποί  τον προσφείροντα σημαίίνονταί, με χρηί ση τού σχετίκούί  πεδίίού τού ύποσύστηί ματος, καταί  την
σύί νταξη της προσφοραί ς,  τα στοίχείία  εκείίνα πού είχούν εμπίστεύτίκοί  χαρακτηί ρα,  σύί μφωνα με τα
ορίζοί μενα στο αί ρθρο 21 τού ν. 4412/2016. 
Στην περίίπτωση αύτηί , ο προσφείρων ύποβαί λεί στον οίκείίο  (ύπο)φαί κελο σχετίκηί  αίτίολοίγηση με τη
μορφηί  ψηφίακαί  ύπογεγραμμείνού αρχείίού pdf, αναφείροντας ρηταί  οί λες τίς σχετίκείς δίαταί ξείς νοί μού ηί
δίοίκητίκείς  πραί ξείς  πού  επίβαί λλούν  την  εμπίστεύτίκοί τητα  της  σύγκεκρίμείνης  πληροφορίίας,  ως
σύνημμείνο της ηλεκτρονίκηί ς τού προσφοραί ς.  Δεν χαρακτηρίίζονταί ως εμπίστεύτίκείς πληροφορίίες
σχετίκαί  με τίς τίμείς μοναί δος, τίς προσφεροί μενες ποσοί τητες καί την οίκονομίκηί  προσφοραί .  

3.4  Στην  περίίπτωση  της  ύποβοληί ς   στοίχείίων  με  χρηί ση  μορφοί τύπού  φακείλού  σύμπίεσμείνων
ηλεκτρονίκωί ν  αρχείίων  (π.χ.  ηλεκτρονίκοί  αρχείίο  με  μορφηί  ZIP),  εκείίνα  τα  οποίία  επίθύμείί  ο
προσφείρων να χαρακτηρίίσεί ως εμπίστεύτίκαί , σύί μφωνα με τα ανωτείρω αναφεροί μενα, θα πρείπεί να
τα ύποβαί λλεί  ως χωρίσταί  ηλεκτρονίκαί  αρχείία  με  μορφηί  Portable  Document  Format  (PDF)  ηί  ως
χωρίστοί  ηλεκτρονίκοί  αρχείίο  μορφοί τύπού  φακείλού  σύμπίεσμείνων ηλεκτρονίκωί ν  αρχείίων  πού  να
περίλαμβαί νεί αύταί .

5

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/


3.5  Ο  χρηί στης  –  οίκονομίκοί ς  φορείας  ύποβαί λλεί  τούς  ανωτείρω  (ύπο)φακείλούς  μείσω  τού
ύποσύστηί ματος, οί πως περίγραί φεταί κατωτείρω:

α)  Τα  στοίχείία  καί  δίκαίολογητίκαί  πού  περίλαμβαί νονταί  στον  (ύπο)φαί κελο  με  την  είνδείξη
«Δίκαίολογητίκαί  Σύμμετοχηί ς»  είίναί τα ορίζοί μενα στο αί ρθρο 24.2 της παρούί σας καί ύποβαί λλονταί
αποί  τον  οίκονομίκοί  φορεία  ηλεκτρονίκαί  σε  μορφηί  αρχείίού  Portable Document Format (PDF)  καί
εφοί σον  είχούν  σύνταχθείί/παραχθείί  αποί  τον  ίίδίο,  φείρούν  εγκεκρίμείνη  προηγμείνη  ηλεκτρονίκηί
ύπογραφηί  ηί  προηγμείνη ηλεκτρονίκηί  ύπογραφηί   με χρηί ση εγκεκρίμείνων πίστοποίητίκωί ν σύί μφωνα
με την παρ. 3 τού αί ρθρού 8 της ύπ' αρ 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α. 

β) Εντοί ς  τρίωί ν  (3) εργασίίμων ημερωί ν αποί  την ηλεκτρονίκηί  ύποβοληί  των ως αί νω στοίχείίων καί
δίκαίολογητίκωί ν προσκομίίζεταί ύποχρεωτίκαί  αποί  τον οίκονομίκοί  φορεία στην αναθείτούσα αρχηί , σε
είντύπη μορφηί  καί σε σφραγίσμείνο φαί κελο, η πρωτοί τύπη εγγύητίκηί  επίστοληί  σύμμετοχηί ς 13.
Επίσημαίίνεταί  οί τί  η  εν  λοίγω ύποχρείωση δεν ίσχύί εί  γία τίς  εγγύηί σείς  ηλεκτρονίκηί ς  είκδοσης (π.χ.
εγγύηί σείς τού Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), οί οποίίες φείρούν προηγμείνη ψηφίακηί  ύπογραφηί .

γ) Οί προσφείροντες σύνταί σσούν την οίκονομίκηί  τούς προσφοραί  σύμπληρωί νοντας την αντίίστοίχη
είδίκηί  ηλεκτρονίκηί  φοί ρμα  τού  ύποσύστηί ματος  καί  επίσύναί πτοντας,  στον  ηλεκτρονίκοί  χωί ρο
«Σύνημμείνα Ηλεκτρονίκηί ς Προσφοραί ς» καί στον καταί  περίίπτωση (ύπο)φαί κελο, οί λα τα στοίχείία της
προσφοραί ς τούς σε μορφηί  αρχείίού Portable Document Format (PDF).

δ)  Οί  προσφείροντες  δύί νανταί  να  προβαίίνούν,  μείσω  των  λείτούργίωί ν  τού  ύποσύστηί ματος,  σε
εκτύί πωση  ελείγχού  ομαλοί τητας  των  επίμείρούς  ποσοστωί ν  είκπτωσης  αναί  ομαί δα  εργασίωί ν,  στην
περίίπτωση εφαρμογηί ς της παρ. 2α τού αί ρθρού 95 τού ν.4412/2016.

ε)  Στη  σύνείχεία,  οί  προσφείροντες  παραί γούν  αποί  το  ύποσύί στημα  τα  ηλεκτρονίκαί  αρχείία
(«εκτύπωί σείς» των Δίκαίολογητίκωί ν Σύμμετοχηί ς  καί της Οίκονομίκηί ς  Προσφοραί ς  τούς σε μορφηί
αρχείίού Portable Document Format (PDF)). Τα αρχείία αύταί  ύπογραί φονταί αποί  τούς προσφείροντες με
εγκεκρίμείνη  προηγμείνη  ηλεκτρονίκηί  ύπογραφηί  ηί  προηγμείνη  ηλεκτρονίκηί  ύπογραφηί  με  χρηί ση
εγκεκρίμείνων πίστοποίητίκωί ν σύί μφωνα με την παρ. 3 τού αί ρθρού 8 της ύπ' αρ. 117384/26-10-2017
Κ.Υ.Α. καί επίσύναί πτονταί στούς αντίίστοίχούς (ύπο)φακείλούς της προσφοραί ς.  Καταί  τη σύστημίκηί
ύποβοληί  της  προσφοραί ς  το  ύποσύί στημα  πραγματοποίείί  αύτοματοποίημείνούς  ελείγχούς
επίβεβαίίωσης  της  ηλεκτρονίκηί ς  προσφοραί ς  σε  σχείση  με  τα  παραχθείντα  ηλεκτρονίκαί  αρχείία
(Δίκαίολογητίκαί  Σύμμετοχηί ς  καί  Οίκονομίκηί  Προσφοραί )  καί  εφοί σον  οί  είλεγχοί  αύτοίί   αποβούί ν
επίτύχείίς η προσφοραί  ύποβαί λλεταί  στο ύποσύί στημα. Δίαφορετίκαί , η προσφοραί  δεν ύποβαί λλεταί
καί το ύποσύί στημα ενημερωί νεί τούς προσφείροντες με σχετίκοί  μηί νύμα σφαί λματος στη δίεπαφηί  τού
χρηί στη  των  προσφεροί ντων,  προκείμείνού  οί  τελεύταίίοί  να  προβούί ν  στίς  σχετίκείς  ενείργείες
δίοί ρθωσης.

στ) Εφοί σον τα δίκαίολογητίκαί  σύμμετοχηί ς καί οί οίκονομίκοίί οί ροί δεν είχούν αποτύπωθείί στο σύί νολοί
τούς στίς είδίκείς ηλεκτρονίκείς φοί ρμες τού ύποσύστηί ματος, οί προσφείροντες επίσύναί πτούν ψηφίακαί
ύπογεγραμμείνα τα σχετίκαί  ηλεκτρονίκαί  αρχείία, σύί μφωνα με τούς οί ρούς της  παρούί σας δίακηί ρύξης.14

ζ)  Αποί  το ύποσύί στημα εκδίίδεταί ηλεκτρονίκηί  αποί δείξη ύποβοληί ς προσφοραί ς, η οποίία αποστείλλεταί
στον οίκονομίκοί  φορεία με μηί νύμα ηλεκτρονίκούί  ταχύδρομείίού.

3.6  Αποί σύρση προσφοραί ς
Οί  προσφείροντες  δύί νανταί  να  ζητηί σούν  την  αποί σύρση  ύποβληθείίσας  προσφοραί ς,  πρίν  την
καταληκτίκηί  ημερομηνίία ύποβοληί ς των προσφορωί ν, με είγγραφο αίίτημα τούς προς την αναθείτούσα
αρχηί ,  σε  μορφηί  ηλεκτρονίκούί  αρχείίού  Portable Document Format (PDF)  πού  φείρεί  εγκεκρίμείνη
προηγμείνη  ηλεκτρονίκηί  ύπογραφηί  ηί  προηγμείνη  ηλεκτρονίκηί  ύπογραφηί   με  χρηί ση  εγκεκρίμείνων
πίστοποίητίκωί ν σύί μφωνα με την παρ. 3 τού αί ρθρού 8 της ύπ' αρ. 117384/26-10-2017  Κ.Υ.Α., μείσω
της λείτούργίκοί τητας «Επίκοίνωνίία» τού ύποσύστηί ματος. Πίστοποίημείνος χρηί στης της αναθείτούσας
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αρχηί ς, μεταί  αποί  σχετίκηί  αποί φαση της αναθείτούσας αρχηί ς,  η οποίία αποδείχεταί το σχετίκοί  αίίτημα
τού προσφείροντα, προβαίίνεί στην αποί ρρίψη της σχετίκηί ς ηλεκτρονίκηί ς προσφοραί ς στο ύποσύί στημα
πρίν την καταληκτίκηί  ημερομηνίία ύποβοληί ς της προσφοραί ς. Κατοί πίν, ο οίκονομίκοί ς φορείας δύί ναταί
να  ύποβαί λεί  εκ  νείού  προσφοραί  μείσω  τού  ύποσύστηί ματος  είως  την  καταληκτίκηί  ημερομηνίία
ύποβοληί ς  των προσφορωί ν.

Άρθρο  4:  Διαδικασία   ηλεκτρονικής  αποσφράγισης  και  αξιολόγησης  των  προσφορών/
Κατακύρωση/  Σύναψη  σύμβασης/  Προδικαστικές  προσφυγές/Προσωρινή  δικαστική
προστασία

4.1 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση/ Αξιολόγηση/ Έγκριση πρακτικού 

α)  Μεταί  την  καταληκτίκηί  ημερομηνίία  ύποβοληί ς  προσφορωί ν,  οί πως  ορίίζεταί  στο  αί ρθρο  18  της
παρούί σας,  καί  πρίν  την  ηλεκτρονίκηί  αποσφραί γίση,  η  αναθείτούσα  αρχηί  κοίνοποίείί  στούς
προσφείροντες τον σχετίκοί  καταί λογο σύμμετεχοί ντων, οί πως αύτοί ς παραί γεταί αποί  το ύποσύί στημα. 

β) Στη σύνείχεία, τα μείλη της Επίτροπηί ς Δίαγωνίσμούί , καταί  την ημερομηνίία καί ωί ρα πού ορίίζεταί στο
αί ρθρο  18  της  παρούί σας,  προβαίίνούν  σε  ηλεκτρονίκηί  αποσφραί γίση  τού  ύποφακείλού
«Δίκαίολογητίκαί  Σύμμετοχηί ς» καί τού ύποφακείλού “Οίκονομίκηί  Προσφοραί ”. 

γ) Στον ηλεκτρονίκοί  χωί ρο «Σύνημμείνα  Ηλεκτρονίκούί  Δίαγωνίσμούί », αναρταί ταί αποί  την Επίτροπηί
Δίαγωνίσμούί  ο σχετίκοί ς καταί λογος μείοδοσίίας,  προκείμείνού να λαί βούν γνωί ση οί προσφείροντες.

δ) Ακολούί θως, η Επίτροπηί  Δίαγωνίσμούί  προβαίίνεί, καταί  σείραί  μείοδοσίίας,σε είλεγχο της ολοίγραφης
καί αρίθμητίκηί ς αναγραφηί ς των επίμείρούς ποσοστωί ν είκπτωσης καί της ομαληί ς μεταξύί  τούς σχείσης,
βαί σεί της παραγωγηί ς σχετίκούί  ψηφίακούί  αρχείίού, μείσα αποί  το ύποσύί στημα. 
Γία την εφαρμογηί  τού ελείγχού ομαλοί τητας, χρησίμοποίείίταί αποί  την Επίτροπηί  Δίαγωνίσμούί  η μείση
είκπτωση προσφοραί ς (Εμ), σύί μφωνα με τα ορίζοί μενα στα αί ρθρα 95 καί 98 τού ν. 4412/2016.

ε) Όλες οί οίκονομίκείς προσφορείς, μεταί  τίς τύχοί ν αναγκαίίες δίορθωί σείς, καταχωρίίζονταί, καταί  τη
σείραί  μείοδοσίίας, στο πρακτίκοί  της επίτροπηί ς, το οποίίο καί ύπογραί φεταί αποί  τα μείλη της.

στ) Στη σύνείχεία, η Επίτροπηί  Δίαγωνίσμούί ,  την ίίδία ημείρα, ελείγχεί τα δίκαίολογητίκαί  σύμμετοχηί ς
τού αί ρθρού 24.2 της παρούί σας καταί  τη σείραί  της μείοδοσίίας, αρχίίζοντας αποί  τον πρωί το μείοδοί τη. Αν
η ολοκληί ρωση τού ελείγχού αύτούί  δεν είίναί δύνατηί  την ίίδία μείρα, λοίγω τού μεγαί λού αρίθμούί  των
προσφορωί ν  καί  τού ελείγχού των εγγύητίκωί ν  επίστολωί ν,   η  δίαδίκασίία  σύνεχίίζεταί  τίς  εποί μενες
εργαί σίμες ημείρες.

ζ) Η Επίτροπηί  Δίαγωνίσμούί , πρίν την ολοκληί ρωση της σύί νταξης  τού πρακτίκούί  της, επίκοίνωνείί με
τούς  εκδοί τες  πού  αναγραί φονταί  στίς  ύποβληθείίσες  εγγύητίκείς  επίστολείς,  προκείμείνού  να
δίαπίστωί σεί την εγκύροί τηταί  τούς. Αν δίαπίστωθείί  πλαστοί τητα εγγύητίκηί ς επίστοληί ς, ο ύποψηί φίος
αποκλείίεταί  αποί  τον δίαγωνίσμοί ,  ύποβαί λλεταί  μηνύτηί ρία αναφοραί  στον αρμοί δίο είσαγγελεία καί
κίνείίταί δίαδίκασίία πείθαρχίκηί ς δίίωξης, σύί μφωνα με τίς δίαταί ξείς των αί ρθρων 82 καί εποί μενα τού ν.
3669/2008.

η)  Η  περίγραφοί μενη  δίαδίκασίία  καταχωρείίταί  στο  πρακτίκοί  της  Επίτροπηί ς  Δίαγωνίσμούί  ηί  σε
παραί ρτημαί  τού, πού ύπογραί φεταί αποί  τον Προί εδρο καί τα μείλη της.
Η Επίτροπηί  Δίαγωνίσμούί  ολοκληρωί νεί τη σύί νταξη τού σχετίκούί  πρακτίκούί  με το αποτείλεσμα της
δίαδίκασίίας, με το οποίίο είσηγείίταί την αναί θεση της σύί μβασης στον μείοδοί τη (ηί  τη ματαίίωση της
δίαδίκασίίας), καί ύποβαί λλεί στην αναθείτούσα αρχηί  το σχετίκοί  ηλεκτρονίκοί  αρχείίο, ως “εσωτερίκοί ”,
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μείσω της λείτούργίίας “επίκοίνωνίία” τού ύποσύστηί ματος, προς είγκρίση . 15

θ) Στη σύνείχεία, η αναθείτούσα αρχηί  κοίνοποίείί την αποί φαση είγκρίσης τού πρακτίκούί  σε οί λούς τούς
προσφείροντες καί παρείχεί προί σβαση στα ύποβληθείντα στοίχείία των λοίπωί ν σύμμετεχοί ντων. Καταί
της αποί φασης αύτηί ς χωρείί είνσταση, καταί  τα ορίζοί μενα στην παραί γραφο 4.3 της παρούί σης.

ί)  Επίσημαίίνεταί  οί τί,  σε  περίίπτωση πού οί  προσφορείς  είχούν την ίίδία  ακρίβωί ς  τίμηί  (ίσοί τίμες),  η
αναθείτούσα αρχηί  επίλείγεί τον (προσωρίνοί ) αναί δοχο με κληί ρωση μεταξύί  των οίκονομίκωί ν φορείων
πού ύπείβαλαν  ίσοί τίμες  προσφορείς.  Η  κληί ρωση γίίνεταί  ενωί πίον  της  Επίτροπηί ς  Δίαγωνίσμούί  καί
παρούσίία των οίκονομίκωί ν φορείων πού ύπείβαλαν τίς ίσοί τίμες προσφορείς, σε ημείρα καί ωί ρα πού θα
τούς γνωστοποίηθείί  μείσω της λείτούργίκοί τητας “επίκοίνωνίία” τού ύποσύστηί ματος.

4.2   Πρόσκληση  υποβολής  δικαιολογητικών προσωρινού  αναδόχου/  Κατακύρωση/
Πρόσκληση για υπογραφή σύμβασης

α) Μεταί  την αξίολοίγηση των προσφορωί ν, η αναθείτούσα αρχηί  προσκαλείί, στο πλαίίσίο της σχετίκηί ς
ηλεκτρονίκηί ς δίαδίκασίίας σύί ναψης σύί μβασης καί μείσω της λείτούργίκοί τητας της «Επίκοίνωνίίας»,
τον προσωρίνοί  αναί δοχο να ύποβαί λεί εντοί ς προθεσμίίας δεκαπείντε (15) ημερωί ν 16 τα προβλεποί μενα
στίς  κείίμενες  δίαταί ξείς  δίκαίολογητίκαί  προσωρίνούί  αναδοίχού  καί  τα  αποδείκτίκαί  είγγραφα
νομίμοποίίησης17.

β)  Τα  δίκαίολογητίκαί  τού  προσωρίνούί  αναδοίχού  ύποβαί λλονταί  αποί  τον  οίκονομίκοί  φορεία
ηλεκτρονίκαί , μείσω της λείτούργίκοί τητας της «Επίκοίνωνίίας» στην αναθείτούσα αρχηί .

 γ) Αν δεν ύποβληθούί ν τα ως αί νω δίκαίολογητίκαί   ηί  ύπαί ρχούν ελλείίψείς σε αύταί  πού ύποβληί θηκαν,
παρείχεταί προθεσμίία στον προσωρίνοί  αναί δοχο να τα ύποβαί λεί ηί  να τα σύμπληρωί σεί εντοί ς πείντε (5)
ημερωί ν  αποί  την  κοίνοποίίηση  σχετίκηί ς  είδοποίίησης  σε  αύτοί ν  μείσω  της  λείτούργίκοί τητας  της
“Επίκοίνωνίίας”  τού  ύποσύστηί ματος.  Η  αναθείτούσα  αρχηί  μπορείί  να  παρατείίνεί  την  ως  αί νω
προθεσμίία, εφοί σον αίτίολογείίταί αύτοί  επαρκωί ς καί κατ’ ανωί τατο οί ρίο γία δεκαπείντε (15) επίπλείον
ημείρες.

Εντοί ς  τρίωί ν  (3)  εργασίίμων  ημερωί ν  αποί  την  ηλεκτρονίκηί  ύποβοληί  των  ως  αί νω  στοίχείίων  καί
δίκαίολογητίκωί ν,  σύί μφωνα  με  τα  ανωτείρω  ύποί  β)  καί  γ)  αναφεροί μενα,  προσκομίίζονταί
ύποχρεωτίκαί  αποί  τον  οίκονομίκοί  φορεία  στην  αναθείτούσα  αρχηί ,  σε  είντύπη  μορφηί  καί  σε
σφραγίσμείνο  φαί κελο,  τα  είγγραφα  πού  απαίτείίταί  να  προσκομίσθούί ν  σε  πρωτοί τύπη  μορφηί ,
σύί μφωνα  με  τίς  δίαταί ξείς  τού  αί ρθρού  11  παρ.  2  τού  ν.  2690/1999  ''Κωί δίκας  Δίοίκητίκηί ς
Δίαδίκασίίας'', οί πως τροποποίηί θηκε με τίς δίαταί ξείς τού αί ρθρού 1 παρ. 2 τού  ν. 4250/2014.

δ) Αν καταί  τον είλεγχο των παραπαί νω δίκαίολογητίκωί ν δίαπίστωθείί οί τί:
I) τα στοίχείία πού δηλωί θηκαν με το Τύποποίημείνο Έντύπο Υπεύί θύνης Δηί λωσης (ΤΕΥΔ), είίναί ψεύδηί
ηί  ανακρίβηί  ηί
ii)  αν  δεν  ύποβληθούί ν  στο  προκαθορίσμείνο  χρονίκοί  δίαί στημα  τα  απαίτούί μενα  πρωτοί τύπα  ηί
αντίίγραφα, των παραπαί νω δίκαίολογητίκωί ν, ηί
ii) αν αποί  τα δίκαίολογητίκαί  πού προσκομίίσθηκαν νομίίμως καί εμπροθείσμως, δεν αποδείκνύί ονταί οί
οί ροί καί οί προύϋ ποθείσείς σύμμετοχηί ς σύί μφωνα με τα αί ρθρα 21, 22 καί 23 της παρούί σας, 18

απορρίίπτεταί η προσφοραί  τού προσωρίνούί  αναδοίχού, καταπίίπτεί ύπείρ της αναθείτούσας αρχηί ς η
εγγύί ηση σύμμετοχηί ς  τού καί η κατακύί ρωση γίίνεταί στον προσφείροντα πού ύπείβαλε την αμείσως
εποί μενη  πλείον  σύμφείρούσα  αποί  οίκονομίκηί  αί ποψη  προσφοραί  βαί σεί  της  τίμηί ς  τηρούμείνης  της
ανωτείρω δίαδίκασίίας.

Σε περίίπτωση είγκαίρης καί προσηί κούσας ενημείρωσης της αναθείτούσας αρχηί ς γία μεταβολείς στίς
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προύϋ ποθείσείς  τίς  οποίίες  ο  προσωρίνοί ς  αναί δοχος  είίχε  δηλωί σεί  με  το  Τύποποίημείνο  Έντύπο
Υπεύί θύνης  Δηί λωσης  (ΤΕΥΔ)  οί τί  πληροίί  καί  οί  οποίίες  επηί λθαν  ηί  γία  τίς  οποίίες  είλαβε  γνωί ση  ο
προσωρίνοί ς αναί δοχος μεταί  την δηί λωση καί μείχρί την ημείρα της είδοποίίησης/προί σκλησης γία την
προσκοί μίση  των δίκαίολογητίκωί ν  κατακύί ρωσης  (οψίγενείίς  μεταβολείς),  δεν  καταπίίπτεί  ύπείρ  της
αναθείτούσας αρχηί ς η εγγύί ηση σύμμετοχηί ς τού, πού είίχε προσκομίσθείί, σύί μφωνα με το αί ρθρο 15 της
παρούί σας.

Αν κανείνας αποί  τούς προσφείροντες δεν ύπείβαλε αληθηί  ηί  ακρίβηί  δηί λωση, ηί  αν κανείνας αποί  τούς
προσφείροντες δεν προσκομίίζεί είνα ηί  περίσσοί τερα αποί  τα απαίτούί μενα δίκαίολογητίκαί , ηί  αν κανείνας
αποί  τούς προσφείροντες δεν αποδείίξεί οί τί πληροίί  τα κρίτηί ρία ποίοτίκηί ς επίλογηί ς τού αί ρθρού 22, η
δίαδίκασίία σύί ναψης της σύί μβασης ματαίωί νεταί.

 Η δίαδίκασίία ελείγχού των ως αί νω δίκαίολογητίκωί ν ολοκληρωί νεταί με τη σύί νταξη πρακτίκούί  αποί
την Επίτροπηί  Δίαγωνίσμούί , η οποίία, στη σύνείχεία,   το κοίνοποίείί, μείσω της «λείτούργίκοί τητας της
«Επίκοίνωνίίας», στην αναθείτούσα αρχηί  γία τη ληί ψη αποί φασης.

Η αναθείτούσα αρχηί  προβαίίνεί,  μεταί  την είγκρίση τού ανωτείρω πρακτίκούί ,  στην κοίνοποίίηση της
αποί φασης κατακύί ρωσης, μαζίί  με αντίίγραφο οί λων των πρακτίκωί ν, σε καί θε προσφείροντα εκτοί ς αποί
τον προσωρίνοί  αναί δοχο, σύί μφωνα με τίς κείίμενες δίαταί ξείς, μείσω της λείτούργίκοί τητας της «Επίκοί-
νωνίίας», καί επίπλείον αναρταί  τα Δίκαίολογητίκαί  τού προσωρίνούί  αναδοίχού στον χωί ρο «Σύνημμείνα
Ηλεκτρονίκούί  Δίαγωνίσμούί ».

ε)  Μεταί  την  ολοκληί ρωση  τού  προσύμβατίκούί  ελείγχού  αποί  το  Ελεγκτίκοί  Σύνείδρίο,  εφοί σον
απαίτείίταί, σύί μφωνα με τα αί ρθρα 35 καί 36  τού ν. 4129/2013 19, ο προσωρίνοί ς αναί δοχος, ύποβαί λλεί
επίκαίροποίημείνα  τα  δίκαίολογητίκαί  τού  αί ρθρού  23.3-23.10  της  παρούί σας,  μεταί  αποί  σχετίκηί
προί σκληση  της  αναθείτούσας  αρχηί ς,  μείσω  της  λείτούργίκοί τητας  της  “Επίκοίνωνίίας”  τού
ύποσύστηί ματος, προκείμείνού να  δίαπίστωθείί  οί τί δεν είχούν εκλείίψεί οί προύϋ ποθείσείς σύμμετοχηί ς
τού αί ρθρού 21,  οί τί εξακολούθούί ν να πληρούί νταί τα κρίτηί ρία  επίλογηί ς τού αί ρθρού 22 καί οί τί δεν
σύντρείχούν οί λοίγοί αποκλείσμούί  τού ίίδίού αί ρθρού.

Μείσω  της  λείτούργίκοί τητας  της  “Επίκοίνωνίίας”  τού  ύποσύστηί ματος  κοίνοποίείίτα  η  αποί φαση
κατακύί ρωσης  στον  προσωρίνοί  αναί δοχο20.  Με  την  ίίδία  αποί φαση   καλείίταί  ο  αναί δοχος  οί πως
προσείλθεί  σε  ορίσμείνο  τοί πο  καί  χροί νο  γία  την  ύπογραφηί  τού  σύμφωνητίκούί ,   θείτονταί ς  τού  η
αναθείτούσα  αρχηί  προθεσμίία  πού  δεν  μπορείί  να  ύπερβαίίνεί  τίς  είίκοσί  (20)  ημείρες  αποί  την
κοίνοποίίηση είδίκηί ς ηλεκτρονίκηί ς προί σκλησης, μείσω της λείτούργίκοί τητας της “Επίκοίνωνίίας” τού
ύποσύστηί ματος,  προσκομίίζοντας,  καί την απαίτούί μενη εγγύητίκηί  επίστοληί  καληί ς  εκτείλεσης.  Η εν
λοίγω  κοίνοποίίηση  επίφείρεί  τα  είννομα  αποτελείσματα  της  αποί φασης  κατακύί ρωσης,  σύί μφωνα  με
ορίζοί μενα στην παρ. 3 τού αί ρθρού 105 τού ν.4412/2016.       

Εαί ν ο αναί δοχος δεν προσείλθεί να ύπογραί ψεί το σύμφωνητίκοί , μείσα στην προθεσμίία πού ορίίζεταί
στην είδίκηί  προί κληση, κηρύί σσεταί είκπτωτος, καταπίίπτεί ύπείρ της αναθείτούσας αρχηί ς η εγγύί ηση
σύμμετοχηί ς  τού καί η κατακύί ρωση γίίνεταί στον προσφείροντα πού ύπείβαλε την αμείσως εποί μενη
πλείον  σύμφείρούσα  αποί  οίκονομίκηί  αί ποψη  προσφοραί  βαί σεί  τίμηί ς.  Αν  κανείνας  αποί  τούς
προσφείροντες  δεν  προσείλθεί  γία  την  ύπογραφηί  τού  σύμφωνητίκούί ,  η  δίαδίκασίία  σύί ναψης  της
σύί μβασης ματαίωί νεταί, σύί μφωνα με την περίίπτωση  β της παραγραί φού 1 τού αί ρθρού 106 τού ν.
4412/2016.

4.3 Προδικαστικές Προσφυγές/ Προσωρινή δικαστική προστασία

Καί θε ενδίαφεροί μενος, ο οποίίος είχεί ηί  είίχε σύμφείρον να τού ανατεθείί  η σύγκεκρίμείνη σύί μβαση καί
είχεί ηί  είίχε ύποστείί ηί  ενδείχεταί να ύποστείί ζημίία αποί  εκτελεστηί  πραί ξη ηί  παραί λείψη της αναθείτούσας
αρχηί ς  καταί  παραί βαση  της  νομοθεσίίας  της  Εύρωπαίϋκηί ς  Ένωσης  ηί  της  εσωτερίκηί ς  νομοθεσίίας,
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δίκαίούί ταί  να  ασκηί σεί  προδίκαστίκηί  προσφύγηί  ενωί πίον  της  ΑΕΠΠ  καταί  της  σχετίκηί ς  πραί ξης  ηί
παραί λείψης της αναθείτούσας αρχηί ς, προσδίορίίζοντας είδίκωί ς τίς νομίκείς καί πραγματίκείς αίτίαί σείς
πού δίκαίολογούί ν το αίίτημαί  τού21. 

Σε περίίπτωση προσφύγηί ς καταί  πραί ξης της αναθείτούσας αρχηί ς,  η προθεσμίία γία την αί σκηση της
προδίκαστίκηί ς προσφύγηί ς είίναί:

 (α)  δείκα  (10)  ημείρες  αποί  την  κοίνοποίίηση  της  προσβαλλοί μενης  πραί ξης  στον  ενδίαφεροί μενο
οίκονομίκοί  φορεία αν η πραί ξη κοίνοποίηί θηκε με ηλεκτρονίκαί  μείσα ηί  τηλεομοίοτύπίία ηί  

(β)  δεκαπείντε  (15)  ημείρες  αποί  την  κοίνοποίίηση  της  προσβαλλοί μενης  πραί ξης  σε  αύτοί ν  αν
χρησίμοποίηί θηκαν αί λλα μείσα επίκοίνωνίίας, αί λλως  

γ) δείκα (10) ημείρες αποί  την πληί ρη, πραγματίκηί  ηί  τεκμαίροί μενη, γνωί ση της πραί ξης πού βλαί πτεί τα
σύμφείροντα τού ενδίαφεροί μενού οίκονομίκούί  φορεία. 

Σε  περίίπτωση  παραί λείψης,  η  προθεσμίία  γία  την  αί σκηση  της  προδίκαστίκηί ς  προσφύγηί ς  είίναί
δεκαπείντε (15) ημείρες αποί  την επομείνη της σύντείλεσης της προσβαλλοί μενης παραί λείψης22.

Η  προδίκαστίκηί  προσφύγηί ,  με  βαί ση  καί  τα οί σα  προβλείπονταί  στο π.δ.  39/2017,  κατατίίθεταί
ηλεκτρονίκαί  βαί σεί τού τύποποίημείνού εντύί πού καί μείσω της λείτούργίκοί τητας «Επίκοίνωνίία»
τού  ύποσύστηί ματος  προς  την  Αναθείτούσα  Αρχηί ,  επίλείγοντας  καταί  περίίπτωση  την  είνδείξη
«Προδίκαστίκηί  Προσφύγηί » καί επίσύναί πτοντας το σχετίκοί  είγγραφο σύί μφωνα με την παρ. 3 τού
αί ρθρού 8 της ύπ' αρ.  117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α. 

Γία  το  παραδεκτοί  της  αί σκησης  της  προδίκαστίκηί ς  προσφύγηί ς  κατατίίθεταί  παραί βολο  αποί  τον
προσφεύί γοντα ύπείρ τού Δημοσίίού, καταί  τα είδίκαί  ορίζοί μενα στο αί ρθρο 363 τού ν. 4412/2016, το
οποίίο επίστρείφεταί στον προσφεύί γοντα σε περίίπτωση ολίκηί ς ηί  μερίκηί ς αποδοχηί ς της προσφύγηί ς
τού ηί  σε περίίπτωση πού πρίν την είκδοση της αποί φασης της ΑΕΠΠ επίί της προσφύγηί ς, η αναθείτούσα
αρχηί  ανακαλείί την προσβαλλοί μενη πραί ξη ηί  προβαίίνεί στην οφείλοί μενη ενείργεία. 

Η  προθεσμίία  γία  την  αί σκηση  της  προδίκαστίκηί ς  προσφύγηί ς  καί  η  αί σκησηί  της  κωλύί ούν  τη
σύί ναψη της σύί μβασης επίί ποίνηί  ακύροί τητας, η οποίία δίαπίστωί νεταί με αποί φαση της ΑΕΠΠ μεταί
αποί  αί σκηση προσφύγηί ς, σύί μφωνα με το αί ρθρο 368   τού ν. 4412/2016. 

Καταί  τα λοίπαί , η αί σκηση της προδίκαστίκηί ς προσφύγηί ς δεν κωλύί εί την προί οδο της δίαγωνίστίκηί ς
δίαδίκασίίας, , εκτοί ς αν ζητηθούί ν προσωρίναί  μείτρα προστασίίας καταί  το αί ρθρο 366 τού ν.4412/2016.

Η αναθείτούσα αρχηί , μείσω της λείτούργίίας της «Επίκοίνωνίίας»: 
α.  Κοίνοποίείί  την  προδίκαστίκηί  προσφύγηί  σε  καί θε  ενδίαφεροί μενο  τρίίτο  σύί μφωνα  με  τα
προβλεποί μενα στην περ. α της παρ. 1 τού αί ρθρού 365 τού ν. 4412/2016 καί την περ. α΄ της παρ.
1 τού αί ρθρού 9 τού π.δ. 39/2017. 
β. Είδοποίείί, παρείχεί προί σβαση στο σύί νολο των στοίχείίων τού δίαγωνίσμούί  καί δίαβίβαί ζεί στην
Αρχηί  Εξείτασης Προδίκαστίκωί ν Προσφύγωί ν  (ΑΕΠΠ) τα προβλεποί μενα στην περ.  β’  της παρ.  1
τού αί ρθρού 365 τού ν. 4412/2016, σύί μφωνα καί με την παρ. 1 τού αί ρθρού 9 τού π.δ. 39/2017 

Η ΑΕΠΠ  αποφαίίνεταί  αίτίολογημείνα  επίί  της  βασίμοί τητας των προβαλλοί μενων πραγματίκωί ν  καί
νομίκωί ν ίσχύρίσμωί ν της προσφύγηί ς καί των ίσχύρίσμωί ν της αναθείτούσας αρχηί ς καί, σε περίίπτωση
παρείμβασης, των ίσχύρίσμωί ν τού παρεμβαίίνοντος καί δείχεταί (εν οί λω ηί  εν μείρεί) ηί  απορρίίπτεί την
προσφύγηί  με αποί φασηί  της, η οποίία εκδίίδεταί μείσα σε αποκλείστίκηί  προθεσμίία είίκοσί (20) ημερωί ν
αποί  την ημείρα εξείτασης της προσφύγηί ς23.

Η  αί σκηση  της  προδίκαστίκηί ς  προσφύγηί ς  αποτελείί  προύϋ ποί θεση  γία  την  αί σκηση  των  είνδίκων
βοηθημαί των  της αίίτησης αναστοληί ς καί της αίίτησης ακύί ρωσης τού αί ρθρού 372 τού ν. 4412/2016
καταί  των εκτελεστωί ν πραί ξεων ηί  παραλείίψεων της αναθείτούσας αρχηί ς.

Όποίος είχεί είννομο σύμφείρον μπορείί  να ζητηί σεί την αναστοληί  της εκτείλεσης της αποί φασης της
ΑΕΠΠ καί την ακύί ρωσηί  της ενωί πίον τού αρμοδίίού δίκαστηρίίού 24. Δίκαίίωμα αί σκησης των ίίδίων
ενδίίκων βοηθημαί των είχεί  καί  η  αναθείτούσα αρχηί ,  αν  η  ΑΕΠΠ καί νεί  δεκτηί  την  προδίκαστίκηί
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προσφύγηί .  Με  τα  είνδίκα  βοηθηί ματα  της  αίίτησης  αναστοληί ς  καί  της  αίίτησης  ακύί ρωσης
λογίίζονταί  ως σύμπροσβαλλοί μενες με  την αποί φαση της ΑΕΠΠ καί  οί λες οί  σύναφείίς  προς την
ανωτείρω  αποί φαση  πραί ξείς  ηί  παραλείίψείς  της  αναθείτούσας  αρχηί ς,  εφοί σον  είχούν  εκδοθείί  ηί
σύντελεστείί  αντίστοίίχως είως τη σύζηί τηση της αίίτησης αναστοληί ς  ηί  την πρωί τη σύζηί τηση της
αίίτησης ακύί ρωσης.

Η αί σκηση της αίίτησης αναστοληί ς δεν εξαρταί ταί αποί  την προηγούί μενη αί σκηση της αίίτησης ακύί ρω-
σης.

Η αίίτηση αναστοληί ς κατατίίθεταί στο αρμοί δίο δίκαστηί ρίο μείσα σε προθεσμίία δείκα (10) ημερωί ν αποί
την  είκδοση  της  αποί φασης  επίί  της  προδίκαστίκηί ς  προσφύγηί ς  καί  σύζητείίταί  το  αργοί τερο  εντοί ς
τρίαί ντα (30) ημερωί ν αποί  την καταί θεσηί  της. Γία την αί σκηση της αίτηί σεως αναστοληί ς κατατίίθεταί το
προβλεποί μενο  παραί βολο,  σύί μφωνα  με  τα  είδίκοί τερα  ορίζοί μενα  στο  αί ρθρο  372  παρ.  4  τού  ν.
4412/2016.

Η αί σκηση αίίτησης αναστοληί ς κωλύί εί τη σύί ναψη της σύί μβασης, εκτοί ς εαί ν με την προσωρίνηί  δίαταγηί  
ο αρμοί δίος δίκαστηί ς αποφανθείί δίαφορετίκαί .

Άρθρο 5:  Έγγραφα της σύμβασης κατά το στάδιο της εκτέλεσης – Σειρά ισχύος

Σχετίκαί  με την ύπογραφηί  της σύί μβασης, ίσχύί ούν τα προβλεποί μενα στην παρ. 5 αί ρθρού 105 καί
135 τού ν. 4412/2016.
Τα   είγγραφα  της  σύί μβασης   με  βαί ση  τα οποίία  θα  εκτελεσθείί  το  είργο  είίναί  τα  αναφεροί μενα
παρακαί τω.  Σε  περίίπτωση  ασύμφωνίίας  των  περίεχομείνων  σε  αύταί  οί ρων,  η  σείραί  ίσχύί ος
καθορίίζεταί  ως κατωτείρω. 

1. Το σύμφωνητίκοί .
2. Η παρούί σα Δίακηί ρύξη.
3. Η Οίκονομίκηί  Προσφοραί .
4. Το Τίμολοί γίο Δημοπραί τησης 
5. Η Είδίκηί  Σύγγραφηί  Υποχρεωί σεων (Ε.Σ.Υ.).
6. Η Τεχνίκηί  Σύγγραφηί  Υποχρεωί σεων (Τ.Σ.Υ) με τίς Τεχνίκείς Προδίαγραφείς καί τα 

Παραρτηί ματα τούς, 
7. Η Τεχνίκηί  Περίγραφηί  (Τ.Π.). 
8. Ο Προύϋ πολογίσμοί ς Δημοπραί τησης.
9. Οί εγκεκρίμείνες μελείτες τού είργού. 
10.  Το εγκεκρίμείνο Χρονοδίαί γραμμα κατασκεύηί ς τού είργού.

Άρθρο 6: Γλώσσα διαδικασίας

6.1. Τα  είγγραφα  της  σύί μβασης  σύνταί σσονταί  ύποχρεωτίκαί  στην  ελληνίκηί  γλωί σσα  καί
προαίρετίκαί  καί σε αί λλες γλωί σσες, σύνολίκαί  ηί  μερίκαί . Σε περίίπτωση ασύμφωνίίας μεταξύί  των
τμημαί των των εγγραί φων της σύί μβασης πού είχούν σύνταχθείί  σε  περίσσσοί τερες γλωί σσες,
επίκρατείί η ελληνίκηί  είκδοση. Τύχοί ν ενσταί σείς ύποβαί λλονταί στην ελληνίκηί  γλωί σσα. 

6.2. Οί προσφορείς καί τα περίλαμβανοί μενα σε αύτείς στοίχείία, καθωί ς καί τα αποδείκτίκαί  είγγραφα
σύνταί σσονταί  στην ελληνίκηί  γλωί σσα ηί  σύνοδεύί ονταί  αποί  επίίσημη μεταί φρασηί  τούς στην
ελληνίκηί  γλωί σσα. 

6.3. Στα αλλοδαπαί  δημοί σία είγγραφα καί δίκαίολογητίκαί  εφαρμοί ζεταί η Σύνθηί κη της Χαί γης της
5.10.1961, πού κύρωί θηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Είδίκαί  τα αλλοδαπαί  ίδίωτίκαί  είγγραφα
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μπορούί ν να σύνοδεύί ονταί αποί  μεταί φρασηί  τούς στην ελληνίκηί  γλωί σσα επίκύρωμείνη είίτε αποί
προί σωπο αρμοί δίο καταί  τίς δίαταί ξείς της εθνίκηί ς νομοθεσίίας είίτε αποί  προί σωπο καταί  νοί μο
αρμοί δίο  της  χωί ρας  στην  οποίία  είχεί  σύνταχθείί  είγγραφο25. Επίίσης,  γίίνονταί  ύποχρεωτίκαί
αποδεκταί  εύκρίνηί  φωτοαντίίγραφα εγγραί φων πού είχούν εκδοθείί  αποί  αλλοδαπείς αρχείς καί
είχούν  επίκύρωθείί  αποί  δίκηγοί ρο,  σύί μφωνα  με  τα  προβλεποί μενα  στην  παρ.  2  περ.  β  τού
αί ρθρού 11 τού ν. 2690/1999 “Κωί δίκας Δίοίκητίκηί ς Δίαδίκασίίας”, αντίκατασταί θηκε ως αί νω με
το αί ρθρο 1 παρ.2 τού ν.4250/2014.

6.4.   Ενημερωτίκαί  καί  τεχνίκαί  φύλλαί δία  καί  αί λλα  είντύπα-εταίρίκαί  ηί  μη  –  με  είδίκοί  τεχνίκοί
περίεχοί μενο  μπορούί ν  να  ύποβαί λλονταί  σε  αί λλη  γλωί σσα,  χωρίίς  να  σύνοδεύί ονταί  αποί
μεταί φραση στην ελληνίκηί

6.5. Η  επίκοίνωνίία  με  την  αναθείτούσα  αρχηί ,  καθωί ς  καί  μεταξύί  αύτηί ς  καί  τού  αναδοίχού,  θα
γίίνονταί ύποχρεωτίκαί  στην ελληνίκηί  γλωί σσα.

Άρθρο 7: Εφαρμοστέα νομοθεσία

7.1. Γία  τη  δημοπραί τηση  τού  είργού,  την  εκτείλεση  της  σύί μβασης  καί  την  κατασκεύηί  τού,
εφαρμοί ζονταί οί δίαταί ξείς των παρακαί τω νομοθετημαί των, οί πως ίσχύί ούν:
- του ν. 4472/2017 (Α΄74) και ιδίως των άρθρων 118 και 119,
- του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147),
- του ν. 4314/2014 (Α’ 265) “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων  για  την  προγραμματική  περίοδο  2014−2020,  Β)  Ενσωμάτωση  της  Οδηγίας
2012/17  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του  Συμβουλίου  της  13ης  Ιουνίου  2012  (ΕΕ  L
156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες διατάξεις”
και του ν. 3614/2007 (Α’ 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων
για  την  προγραμματική  περίοδο  2007  -2013»,   και  του  ν.  3614/2007  (Α’  267)  «Διαχείριση,
έλεγχος  και  εφαρμογή  αναπτυξιακών  παρεμβάσεων  για  την  προγραμματική  περίοδο  2007
-2013» 26

-  του  ν.  4278/2014  (Α΄157)  και  ειδικότερα  το  άρθρο  59  «Άρση  περιορισμών  συμμετοχής
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα»,
- του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει
-  του  ν.  4250/2014  «Διοικητικές  Απλουστεύσεις  -  Καταργήσεις,  Συγχωνεύσεις  Νομικών
Προσώπων  και  Υπηρεσιών  του  Δημοσίου  Τομέα-Τροποποίηση  Διατάξεων  του  π.δ.  318/1992
(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» (Α’ 74 ) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού,
- του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»,
- του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και
ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,27

-  του ν.  4013/2011 (Α’  204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,
- του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων  των  κυβερνητικών,  διοικητικών  και  αυτοδιοικητικών  οργάνων  στο  διαδίκτυο
"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις»,
- των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20, των άρθρων 80-110, της παραγράφου 1α του άρθρου
176  ν. 3669/2008 (Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων
έργων» (ΚΔΕ),
-  του  ν.  3548/2007  (Α’  68)  «Καταχώριση  δημοσιεύσεων  των  φορέων  του  Δημοσίου  στο
νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,
- του ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις”
- του π.δ 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” ( Α΄ 145 )28

- του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και
στοιχεία”,
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- της με αρ.  117384/26-10-2017   Κοινής Υπουργικής Απόφασης ( 3821 Β) «Ρυθμίσεις τεχνικών
ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής
τεχνικών  και  λοιπών  συναφών  επιστημονικών  υπηρεσιών  σχετικά  με  χρήση  των  επιμέρους
εργαλείων  και  διαδικασιών   του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
-  της  με  αρ.  57654/2017  Υπουργικής  Απόφασης  (Β’  1781)  «Ρύθμιση  ειδικότερων  θεμάτων
λειτουργίας  και  διαχείρισης  του  Κεντρικού  Ηλεκτρονικού  Μητρώου  Δημοσίων  Συμβάσεων
(ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»,
- της με αρ. 56902/215/19-5-2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1924) «Τεχνικές λεπτομέρειες και
διαδικασίες  λειτουργίας  του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,

7.2 Ο  ν.  3310/2005  “Μέτρα  για  τη  διασφάλιση  της  διαφάνειας  και  την  αποτροπή
καταστρατηγήσεων  κατά  τη  διαδικασία  σύναψης  δημοσίων  συμβάσεων”  (Α'  30),  οί πως
τροποποίηί θηκε  με  το  ν.  3414/2005  (Α'  279),  γία  τη  δίασταύί ρωση  των  στοίχείίων  τού
αναδοίχού με τα στοίχείία τού  Ε.Σ.Ρ.,  το π.δ. 82/1996 (Α 66) «Ονομαστικοποίηση ων μετοχών
Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών
του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», η κοίνηί  αποί φαση
των Υπούργωί ν Αναί πτύξης καί Επίκρατείίας ύπ’ αρίθμ. 20977/2007 ( Β’ 1673 ) σχετίκαί  με τα
‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του Ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το
Ν.3414/2005’’,  29,  καθωί ς καί η αποί φαση τού Υφύπούργούί  Οίκονομίίας καί Οίκονομίκωί ν ύπ’
αρίθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005  (Β΄  1590)  “Καθορισμός  χωρών  στις  οποίες  λειτουργούν
εξωχώριες εταιρίες”. 

7.3 Οί δίαταί ξείς τού ν. 2859/2000 (Α’ 248)  «Κύί ρωση Κωί δίκα Φοί ρού Προστίθείμενης Αξίίας».

7.4 Οί σε εκτείλεση των ανωτείρω δίαταί ξεων εκδοθείίσες κανονίστίκείς πραί ξείς30,  καθωί ς καί
λοίπείς δίαταί ξείς πού αναφείρονταί ρηταί  ηί  απορρείούν αποί  τα ορίζοί μενα στα σύμβατίκαί  τεύί χη
της  παρούί σας  καθωί ς  καί  το  σύί νολο  των  δίαταί ξεων  τού  ασφαλίστίκούί ,  εργατίκούί ,
περίβαλλοντίκούί  καί φορολογίκούί  δίκαίίού καί γενίκοί τερα καί θε δίαί ταξη (Νοί μος, Π.Δ., Υ.Α.) καί
ερμηνεύτίκηί  εγκύί κλίος  πού  δίείπεί  την  αναί θεση  καί  εκτείλεση  τού  είργού  της  παρούί σας
σύί μβασης, είστω καί αν δεν αναφείρονταί ρηταί . 

7.5 Προσθήκες και εν γένει προσαρμογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων
ήδη προβλέπονται ρητώς στο κείμενο της πρότυπης διακήρυξης) μπορούν να προστί-
θενται και να περιλαμβάνονται, μόνο εφόσον είναι απόλυτα συμβατές με την ισχύου-
σα κάθε φορά νομοθεσία.

Άρθρο 8: Χρηματοδότηση του Έργου, Φόροι, Δασμοί,  κ.λ.π.- Πληρωμή Αναδόχου

8.1. Το  είργο  χρηματοδοτείίταί  αποί  ΣΑΤΑ  (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  –  ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ) καί η δαπαί νη θα βαρύί νεί τίς πίστωί σείς με Κ.Α. 30.7331.41025,
30.7331.41050 & 30.7331.41064  31

Το  είργο ύποί κείταί  στίς  κρατηί σείς32 πού  προβλείπονταί  γία  τα  είργα  αύταί ,
περίλαμβανομείνης  της  κραί τησης  ύί ψούς  0,06  %  ύπείρ  των  λείτούργίκωί ν  αναγκωί ν  της
Ενίαίίας  Ανεξαί ρτητης  Αρχηί ς  Δημοσίίων  Σύμβαί σεων,  σύί μφωνα  με  το  αί ρθρο  4  παρ  3  ν.
4013/2011,  της  κραί τησης  ύί ψούς  0,06  %  ύπείρ  των  λείτούργίκωί ν  αναγκωί ν  της  Αρχηί ς
Εξείτασης  Προδίκαστίκωί ν  Προσφύγωί ν,  σύί μφωνα  με  το  αί ρθρο  350  παρ.  3  τού  ν.
4412/2016, καθωί ς καί της κραί τησης 6%0, σύί μφωνα με τίς δίαταί ξείς τού αί ρθρού 53 παρ.
7  περ.  θ'  τού  ν.  4412/2016  καί  της  ύπ'  αρίθμ.  ΔΝΣγ/οίκ.42217/ΦΝ466/12.6.2017
αποί φασης τού Υπούργούί  Υποδομωί ν καί Μεταφορωί ν (Β' 2235).  
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8.2. Τα γενίκαί  είξοδα, οί φελος κ.λ.π. τού Αναδοί χού καί οί επίβαρύί νσείς αποί  φοί ρούς, δασμούί ς
κ.λ.π.  καθορίίζονταί  στο  αντίίστοίχο  αί ρθρο  της  Ε.Σ.Υ.   Ο  Φ.Π.Α.  βαρύί νεί  τον  Κύί ρίο  τού
Έργού.

8.3. Οί πληρωμείς θα γίίνονταί σύί μφωνα με το αί ρθρο 152 τού ν. 4412/2016 καί το αντίίστοίχο
αί ρθρο της Ε.Σ.Υ. Η πληρωμηί  τού εργολαβίκούί  τίμηί ματος θα γίίνεταί σε EURO.

Άρθρο 9:  Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών
 
Η αναθείτούσα αρχηί 33 μπορείί,  καταί  τη  δίαδίκασίία  αξίολοίγησης των προσφορωί ν,  να καλείσεί  τούς
οίκονομίκούί ς  φορείίς,  μείσω  της   λείτούργίκοί τητας  της  ‘’Επίκοίνωνίίας”  τού  ύποσύστηί ματος  να
σύμπληρωί σούν  ηί  να  δίεύκρίνίίσούν τα  είγγραφα  ηί  δίκαίολογητίκαί  πού  είχούν  ύποβαί λεί,
σύμπερίλαμβανομείνης καί της οίκονομίκηί ς τούς προσφοραί ς, μείσα σε εύί λογη προθεσμίία, η οποίία δεν
μπορείί  να είίναί μίκροί τερη αποί  επταί  (7) ημείρες αποί  την ημερομηνίία κοίνοποίίησης σε αύτούί ς  της
σχετίκηί ς προί σκλησης, σύί μφωνα με τα είδίκοί τερα ορίζοί μενα στίς δίαταί ξείς των αί ρθρων  102 καί 103
τού ν. 4412/2016 καί τού αί ρθρού 13 της ύπ' αρ. 117384/26-10-2017  Κ.Υ.Α.
Οποίαδηί ποτε δίεύκρίίνίση ηί  σύμπληί ρωση πού ύποβαί λλεταί αποί  τούς προσφείροντες ηί  ύποψηφίίούς,
χωρίίς να είχεί ζητηθείί αποί  την αναθείτούσα αρχηί 34, δεν λαμβαί νεταί ύποί ψη.

Άρθρο 10:  Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης - Έγκριση δέσμευσης πίστωσης

Γία  την  παρούί σα  δίαδίκασίία  είχεί  εκδοθείί  η  αποί φαση  Ο.Ε.  ύπ΄αρίθμ.  138/04-04-2018 γία  την
αναί ληψη ύποχρείωσης/είγκρίση δείσμεύσης πίίστωσης γία το οίκονομίκοί  είτος 2018 καί  οί με αρ.  980,
981 καί 982 καταχωρηί σείς στο βίβλίίο εγκρίίσεων καί εντολωί ν πληρωμηί ς της Δ.Ο.Υ. ( σύμπληρωί νεταί
καί  ο  αρίθμοί ς  της  αποί φασης  είγκρίσης  της  πολύετούί ς  αναί ληψης  σε  περίίπτωση  πού  η  δαπαί νη
εκτείίνεταί  σε  περίσσοί τερα  τού  ενοί ς  οίκονομίκαί  είτη,  σύί μφωνα  με  το  αί ρθρο  4  παρ.  4  τού  π.δ
80/2016 ).35
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Άρθρο 11:  Τίτλος, προϋπολογισμός, τόπος, περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του 
έργου

Τίτλος του έργου

Ο τίίτλος τού είργού είίναί: 
«ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ (Β΄ΦΑΣΗ 2017 & Α’ ΦΑΣΗ 2018) ».

11.1. Προϋπολογισμός Δημοπράτησης του έργου (εκτιμώμενη αξία της σύμβασης)

Ο  προύϋ πολογίσμοί ς  δημοπραί τησης  τού  είργού  ανείρχεταί  σε36  646.420,16 Εύρωί  καί
αναλύί εταί σε:
Δαπαί νη Εργασίωί ν: 476.359,74 Εύρωί
Γενίκαί  είξοδα καί Όφελος εργολαί βού (Γ.Ε.+Ο.Ε.) : 85.744,75 Εύρωί
Απροί βλεπτα37 (ποσοστούί 15% επίί  της δαπαί νης εργασίωί ν  καί  τού κονδύλίίού Γ.Ε.+Ο.Ε.):
84.315,67 Εύρωί , πού αναλωί νονταί σύί μφωνα με τούς οί ρούς τού αί ρθρού 156 παρ. 3.(α)
τού ν. 4412/2016. 

.............................................................38

Στο ανωτείρω ποσοί  δεν προβλείπεταί αναθεωί ρηση στίς τίμείς ποσούί  .................. σύί μφωνα με
το αί ρθρο 153 τού ν. 4412/2016.

Ρηί τρα προί σθετης καταβοληί ς (πρίμ), σύί μφωνα με το αί ρθρο 149 τού ν. 4412/2016  δεν
προβλέπεται (εφοί σον προβλείπεταί).

11.2.        Τόπος εκτέλεσης του έργου 

Σε σχολείία τού Δηί μού Λαρίσαίίων.

11.3. Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου

Η  παρούί σα  μελείτη  αφοραί  τίς  οίκοδομίκείς  εργασίίες  επίσκεύωί ν  -  σύντηρηί σεων  σε  35
σχολίκαί  σύγκροτηί ματα της Πρωτοβαί θμίας καί Δεύτεροβαί θμίας Εκπαίίδεύσης τού Δηί μού
Λαρίσαίίων μεταί  αποί  αίτηί ματα των δίεύθύί νσεων των σχολείίων προς την ύπηρεσίία καί
αύτοψίίες πού δίενεργηί θηκαν αποί  ύπαλληί λούς τού τμηί ματος καταί  το είτος 2017 καί το
μηί να Ιανούαί ρίο τού 2018. Οί εργασίίες αύτείς γία καί θε σχολείίο χωρίσταί  είίναί οί εξηί ς:

1.         1  ο   Νηπιαγωγείο Φαλάνης   (Φαλάνη)

Ανακατασκευάζονται τα χαλασμένα στέγαστρα πάνω από παράθυρα. 

2.         1  ο   & 26  ο   Νηπιαγωγείο   (Ερμογένους 1, συνοικία Ιπποκράτης)

Γίνονται Η/Μ εργασίες. 

3.         7  ο   & 32  ο   Νηπιαγωγείο   (Αγιάς 2)
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Γίνονται Η/Μ εργασίες. 

4  .           9  ο     & 44  o     Νηπιαγωγείο   (Αιόλου 2, Άγιος Κων/νος)

Γίνεται υδροστεγάνωση επιστρώνοντας τσιμεντοειδές υλικό και μεμβράνη, 
επισκευάζονται σοβάδες και γίνεται εξωτερικός χρωματισμός στον πρόβολο της 
στέγης με χρήση ικριωμάτων. 

5.         10  ο   & 48  o   Νηπιαγωγεία   (Αιδηψού 21, Λαχανόκηποι)

Τοποθετείται κάγκελο στη ράμπα για προστασία των νηπίων. 

6.         19  ο   -30  ο   Νηπιαγωγείο   (Χατζοπούλου 12)

Αποξηλώνεται η παλιά σωλήνωση της αποχέτευσης στις τουαλέτες λόγω 
διαρροών και τοποθετείται καινούρια με σωστή κλίση. Στη συνέχεια επικαλύπτονται
οι καινούριες σωληνώσεις με πλακίδια και επισκευάζονται οι διαχωριστικοί τοίχοι 
των WC.

Προστίθεται συνθετικός χλοοτάπητας στην αυλή των νηπίων.

7.         25  ο   Νηπιαγωγείο & 27ο Δημοτικό σχολείο   (Ηρακλειανού 36)

Στο νηπιαγωγείο:

Τοποθετείται στήλη εξαερισμού αποχέτευσης εξωτερικά στις τουαλέτες

Στο Δημοτικό σχολείο:

Αποξηλώνεται παλιός ιστός κεραίας και επισκευάζεται κατακόρυφη ρωγμή σε 
σοβά. Κατασκευάζονται μεταλλικά περιβλήματα για τους εξωτερικούς προβολείς για
λόγους προστασίας. Τοποθετούνται σοβατεπιά που λείπουν και αντικαθίστανται 
σπασμένα μάρμαρα σε δάπεδα και κουπαστές.

8.         39  ο   Νηπιαγωγείο   (Κλεάρχου Πατέρα 1)

Γίνονται Η/Μ εργασίες. 

9. Γυμνάσιο Κοιλάδας

Ελαιοχρωματίζεται τμήμα της όψης. 

Αντικαθίσταται παράθυρο σε αίθουσα του ορόφου με καινούριο αλουμινίου. 
Υπερυψώνεται τοίχος στις τουαλέτες έως την οροφή.

Μονώνεται εξωτερικά ο τοίχος αποθήκης από την πλευρά του πεζοδρομίου, 
καθαιρούνται εσωτερικά τα σαθρά επιχρίσματα και χρωματίζεται εσωτερικά 
και εξωτερικά ο τοίχος.

Τοποθετούνται κάγκελα σε παράθυρα του διαδρόμου στο κτίριο που 
συστεγάζεται με το δημοτικό σχολείο.
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10. Δημοτικό σχολείο Τερψιθέας (Τερψιθέα)

Ελαιοχρωματίζονται τα κιγκλιδώματα περιμετρικά του αυλόγυρου (400μ).

Επισκευάζεται ρωγμή και βάφονται εξωτερικά τοίχοι του γυμναστηρίου και του 
σχολείου έως 1,00μ από το δάπεδο.

Τοποθετούνται δίφυλλες πυράντοχες πόρτες με δείκτη πυραντίστασης 
Δ.Π.=60min στους κοινόχρηστους χώρους και στην αίθουσα εκδηλώσεων. 
Αντικαθίσταται πόρτα σε διάδρομο του υπογείου με πυράντοχη με δείκτη 
πυραντίστασης Δ.Π.=60min.

11.3  ο   Δημοτικό Σχολείο Γιάννουλης   (Εργατικές κατοικίες)

Κατασκευάζεται μεταλλικό στέγαστρο στην είσοδο του Νηπιαγωγείου. 
Τοποθετούνται δυο παγκάκια στην αυλή.

Αποξηλώνονται οι θερμομονωτικές πλάκες του δώματος της βιβλιοθήκης και 
τοποθετούνται καινούριες.

12. 1  ο   Δημοτικό Σχολείο   (Ιουστινιανού 24A)

Γίνονται Η/Μ εργασίες

13. 3  ο   Δημοτικό Σχολείο   (Ιουστινιανού 24)

Αντικαθίσταται η στέγη πάνω από τις τουαλέτες. Γίνεται ανακαίνιση των 
τουαλετών αγοριών και κοριτσιών. Επισκευάζονται πεζοδρόμια και αντικαθίστανται 
κράσπεδα.

14. 4  ο   & 37  ο   Δημοτικό Σχολείο   (Κουμουνδούρου &Ανθίμου Γαζή) 

Τοποθετείται σιλικόνη στους φεγγίτες του γυμναστηρίου για να μην 
εισρέουν νερά και χτίζεται τοιχάκι εξωτερικά των παραθύρων. 

Κτίζεται τοίχος στο πλαϊνό μέρος εξωτερικής σκάλας του σχολείου και 
τοποθετείται κάγκελο. 

Τοποθετούνται γυψοσανίδες στην οροφή του διαδρόμου του 2ου ορόφου και 
δίφυλλες πυράντοχες πόρτες  με φεγγίτη στο υπόγειο και στους διαδρόμους των 
ορόφων.  

Συνδέεται κατακόρυφη υδρορροή με  οριζόντιο τμήμα για απομάκρυνση των 
όμβριων υδάτων από το πεζοδρόμιο επί της οδού Κουμουνδούρου.

15 6  ο   & 29ο Δημοτικό Σχολείο   (31ης Αυγούστου 34)

Τοποθετούνται ρολά ασφαλείας σε τέσσερις εισόδους για την 
προστασία του κτιρίου. Καθαιρείται ο σαθρός σοβάς της περίφραξης, 
σοβατίζεται και ελαιοχρωματίζεται. 

Ελαιοχρωματίζονται τα κάγκελα πέντε παραθύρων. Τοποθετούνται 
πλακάκια στις τουαλέτες VAτων παιδιών στα σημεία που έχουν πέσει.
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16. 7  ο   & 30  ο   Δημοτικό Σχολείο   (Κουμουνδούρου 53)

Αντικαθίσταται παράθυρο σταθερό στις καινούριες τουαλέτες με καινούριο 
ανακλινόμενο. Γίνεται επίστρωση στο δώμα με ασφαλτική μεμβράνη.

17. 10  ο   Δημοτικό Σχολείο   (Αιόλου2)

Κατασκευάζεται ελαφρύ στέγαστρο πάνω από την είσοδο του 
αμφιθεάτρου και της τραπεζαρίας. 

Δημιουργείται καινούριο δίκτυο ομβρίων για την σωστή αποχέτευση 
των ομβρίων υδάτων. 

Αντικαθίστανται λαμαρίνες και λούκια στη στέγη του γυμναστηρίου.

18. 11  ο   Δημοτικό Σχολείο   (Πλάτωνος 32)

Αποξηλώνονται τα κάγκελα της περίφραξης από την πλευρά που 
συνορεύει με το 11ο Γυμνάσιο – Λύκειο και τοποθετούνται καινούρια. Στη 
συνέχεια ελαιοχρωματίζονται. 

Γίνεται επισκευή της ξύλινης στέγης.

19.         17ο Δημοτικό σχολείο (Μαγριέ 1)

Γίνεται καθαρισμός των σωληνώσεων αποχέτευσης. Επισκευάζεται η 
καθίζηση στο πεζοδρόμιο της αυλής και επικολλώνται μάρμαρα της σκάλας που 
οδηγεί στις τουαλέτες και στο λεβητοστάσιο. Ελαιοχρωματίζονται οι μεταλλικές 
πόρτες των εισόδων, ελαιοχρωματίζεται το στέγαστρο πάνω από τις βρύσες. 
Επενδύονται οι εξωτερικές βρύσες με πλακίδια. Αντικαθίστανται φωτιστικά οροφής 
σε τρεις αίθουσες. Αποξηλώνονται οκτώ και αντικαθίστανται δύο από τους νιπτήρες 
που υπάρχουν σε δύο σημεία του διαδρόμου του 1ου ορόφου, αποξηλώνονται τα 
υπάρχοντα πλακίδια τοίχου και επενδύεται ο τοίχος με καινούρια πλακίδια. 

 Μεταφέρονται ηλεκτρονικοί υπολογιστές στον 1ο όροφο.

20. 19  ο   Δημοτικό Σχολείο   (Ακαρνανίας)

Πλακοστρώνεται αποθηκευτικός χώρος στο ισόγειο. Αντικαθίσταται 
μεταλλική πόρτα του λεβητοστασίου με πυράντοχη με δείκτη πυραντίστασης 60min.

Τοποθετείται ελαφρύ στέγαστρο πάνω από την είσοδο του νηπιαγωγείου. 

Επισκευάζεται σπασμένη γυψοσανίδα στο τμήμα ένταξης και τοποθετείται 
ξύλινη πόρτα, ελαιοχρωματίζεται ο χώρος.

Στις τουαλέτες που παλιά χρησιμοποιούνταν από τα νήπια αντικαθίστανται 
τέσσερις λεκάνες νηπίων με κανονικές και μεταφέρονται  ψηλότερα οι τρεις 
νιπτήρες. Ακόμη αντικαθίσταται ένα παλιό παράθυρο με δίφυλλο συρόμενο 
αλουμινίου.

Δημιουργούνται καινούριες τουαλέτες δασκάλων σε υφιστάμενο χώρο κάτω 
από το κλιμακοστάσιο. Αντικαθίστανται υφιστάμενο παλιό παράθυρο με καινούριο 
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δίφυλλο αλουμινίου και η δίφυλλη πόρτα αλουμινίου στην αίθουσα πολλαπλών 
χρήσεων με καινούρια πυράντοχη με δείκτη πυραντίστασης 60min.

2  1  .  22  ο   Δημοτικό Σχολείο   (Καλλισθένη & Θεοφίλου 1, Πυροβολικά)

Γίνονται Η/Μ εργασίες.

2  2  .  26  ο   Δημοτικό Σχολείο   (Άγιος Θωμάς)

Κατασκευάζονται δύο τουαλέτες και μια μικρή αποθήκη εντός του 
γυμναστηρίου με χωρίσματα αλουμινίου. Αντικαθίστανται τα φωτιστικά οροφής  και
τα παράθυρα με καινούρια αλουμινίου ανοιγόμενα και ανακλινόμενα.

Επισκευάζονται επιχρίσματα σε τοίχο του σχολείου στο νηπιαγωγείο και 
χρωματίζεται ο τοίχος.

23. Γυμνάσιο - Λύκειο Γιάννουλης  (Οδός Σταδίου, Γιάννουλη)

Αποξηλώνονται τσιμεντοσανίδες στη στέγη οι οποίες έχουν 

αποκολληθεί, χτίζονται τα κενά, σοβατίζονται και χρωματίζονται. 
Αντικαθίστανται σπασμένοι υαλοπίνακες στο γυμναστήριο.

24.      2  ο   Γυμνάσιο    (Ηρώων Πολυτεχνείου 189)

Αντικαθίστανται 26 φωτιστικά σε 4 γραφεία του 1ου ορόφου. 
Δημιουργείται καινούριο άνοιγμα πόρτας μεταξύ δύο γραφείων.

Τοποθετούνται πόρτες δίφυλλες πυράντοχες με δείκτη πυραντίστασης 60min 
και πυράντοχη-ανθυγρή γυψοσανίδα στους διαδρόμους και των τριών επιπέδων του 
σχολείου.

Χρωματίζονται τα κάγκελα της περίφραξης. 

 Τοποθετούνται είδη πυροπροστασίας και πυράντοχες πόρτες στο Λύκειο.

25.      4ο Γυμνάσιο - 4  ο   Λύκειο   (Ηπείρου – Ανθίμου Γαζή 38)

Στο Γυμνάσιο:

Επισκευάζεται τμήμα θερμοπρόσοψης η οποία έχει καταστραφεί λόγω 
βανδαλισμών. Επισκευάζονται οι πρόβολοι της πρόσοψης και συγκεκριμένα 
επικαλύπτονται αρχικά με ασφαλτική μεμβράνη και τσιμεντοειδές υλικό και στη 
συνέχεια αποκαθίστανται τα επιχρίσματα και χρωματίζονται.

Τοποθετούνται δικτυωτά ρολά ασφαλείας στις δύο εισόδους της κύριας όψης
του κτιρίου για την προστασία του κτιρίου.

Αποξηλώνονται οι ξύλινες και μεταλλικές πόρτες των τουαλετών στο 
ισόγειο, στον 1ο όροφο και στο 2ο όροφο και τοποθετούνται καινούριες αλουμινίου.
Ελαιοχρωματίζονται οι τοίχοι, οι οροφές και οι ορατές σωληνώσεις των τουαλετών.
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Στο Λύκειο:Γίνονται Η/Μ εργασίες

26.      Γυμναστήριο 5  ου   Λυκείου     (Ιουστινιανού & Βουτσιλά)

Αντικαθίστανται κουφώματα λόγω επικινδυνότητας.

27. 6  ο   Γυμνάσιο & 6ο Λύκειο   (1ης Μεραρχίας και Καραολή, Φιλιππούπολη)

Στο Γυμνάσιο:

Ανακαινίζονται όλες οι τουαλέτες μαθητών, αγοριών και κοριτσιών, λόγω 
υγρασιών. Αντικαθίσταται η εξωτερική πόρτα σε μία από τις εισόδους και ένα 
παράθυρο στο ισόγειο με καινούρια αλουμινίου. 

Καθαιρούνται λεκάνες, νιπτήρες και ενδιάμεσα χωρίσματα σε τουαλέτες που 
βρίσκονται σε αχρησία στον 1ο και 2ο όροφο του κτιρίου ώστε να δημιουργηθούν 
αίθουσες για τμήματα ένταξης.

Στα αποδυτήρια του γυμναστηρίου θα καθαιρεθούν τα χωρίσματα καθώς και 
οι παλιές ντουζιέρες. Δημιουργείται WC. Τοποθετούνται καινούρια φωτιστικά στην 
οροφή.

Δημιουργείται καινούριος αποθηκευτικός χώρος κάτω από το κλιμακοστάσιο 
με την τοποθέτηση γυψοσανίδας και συρόμενης πόρτας.

Τοποθετούνται ξύλινοι πάγκοι στον εξωτερικό διάδρομο κοντά στο κυλικείο.

Στο Λύκειο:

Τοποθετείται ελαφρύ στέγαστρο σε μια είσοδο. Υγρομονώνεται και 
ελαιοχρωματίζεται πρόβολος σε είσοδο του σχολείου.

28. 8  ο   Γυμνάσιο    (Τέρμα Λαγού)

Γίνονται Η/Μ εργασίες

29. 10  ο   Γυμνάσιο- 10ο Λύκειο   (Ηρακλειανού Τέρμα

Στο Γυμνάσιο:

Για τη δημιουργία αποθήκης κλείνεται χώρος κάτω από κλιμακοστάσιο και 
ανακατασκευάζεται επίσης χώρος δίπλα από το λεβητοστάσιο ώστε να δημιουργηθεί
και εκεί αποθηκευτικός χώρος. Συγκεκριμένα καθαιρείται ένα χώρισμα, χτίζεται 
καινούριος διπλός τοίχος, διανοίγεται καινούριο άνοιγμα πόρτας, τοποθετούνται 
καινούρια πλακίδια δαπέδου, τροποποιείται η ηλεκτρολογική εγκατάσταση, 
τοποθετούνται καινούρια φωτιστικά οροφής και τέλος ελαιοχρωματίζεται ο χώρος.

Επενδύονται οι εξωτερικές βρύσες με πλακίδια. 

Τοποθετούνται πυράντοχες πόρτες.

Στο Λύκειο:

Ανακατασκευάζεται χώρος δίπλα από το λεβητοστάσιο ώστε να δημιουργηθεί 
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χώρος γραφείου. Συγκεκριμένα καθαιρείται ένα χώρισμα, χτίζεται καινούριος διπλός
τοίχος, διανοίγεται καινούριο άνοιγμα πόρτας, τοποθετούνται καινούρια πλακίδια 
δαπέδου, τροποποιείται η ηλεκτρολογική εγκατάσταση, τοποθετούνται καινούρια 
φωτιστικά οροφής και τέλος ελαιοχρωματίζεται ο χώρος.

Επενδύονται οι εξωτερικές βρύσες με πλακίδια και κατασκευάζεται 
αποχέτευση.

Κατασκευάζονται μεταλλικές σκάλες για εύκολη πρόσβαση στους 
εξωτερικούς εξώστες του σχολείου. Επενδύονται οι εξώστες με ασφαλτική 
μεμβράνη, διανοίγονται καινούριες οπές στα τοιχία και τοποθετούνται υδρορροές.

Τοποθετούνται πυράντοχες πόρτες.

30. 11  ο   Γυμνάσιο- Λύκειο    (Νέα Σμύρνη)

Βάφονται παγκάκια και το τοιχείο της αυλής. Αντικαθίστανται παράθυρα στη
σκάλα. Τοποθετείται καγκελόπορτα σε μια είσοδο.

31  .           12  ο   Γυμνάσιο   (Τέρμα Ρόδου, Αμπελόκηποι)

Γίνονται Η/Μ εργασίες. Επισκευάζεται η καμινάδα.

32  .  15  ο   Γυμνάσιο    (Χατζηδάκη & Χατζηκυριάκου- Γκίκα)

Διευρύνεται η είσοδος της αυλής και τοποθετείται καινούρια σιδερένια  
πόρτα. Γκρεμίζεται τοίχος αποθήκης κυλικείου.

33  .  12  ο   Λύκειο    (Καλλισθένους  & Θεοφράστου, Πυροβολικά)

Γίνεται ενίσχυση της ψευδοροφής του κτιρίου με την τοποθέτηση πρόσθετων 
ντιζών. 

Αντικαθίστανται μάρμαρα στον εξωτερικό χώρο και στις έδρες των αιθουσών 
διδασκαλίας. Αντικαθίστανται σπασμένα πλακίδια τοίχου στις τουαλέτες.

Τοποθετείται αρμοκάλυπτρο στον αρμό διαστολής και γωνιόκρανο σε ακμή 
τοίχου.

Ελαιοχρωματίζεται η οροφή της εσοχής του κτιρίου. 

Αντικαθίσταται λεκάνη τούρκικου τύπου.

34  .       1  ο   ΕΠΑΛ, 2  ο   ΕΠΑΛ    (Τέρμα οδού Καρδίτσης)

Γίνονται Η/Μ εργασίες. Γίνονται εξωτερικού χρωματισμοί και σοβαντίσματα
λόγω επικινδυνότητας.

   35.    7  ο   ΕΠΑΛ     (Παιωνίου & Δρόση, Νέα Πολιτεία)

Επισκευάζεται σιφώνι σε δάπεδο βεράντας του σχολείου και γίνονται Η/Μ 
εργασίες. 
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Στα παραπαί νω σχολείία, οί λες οί εργασίίες θα γίίνούν σύί μφωνα με τα σχείδία καί τίς ύποδείίξείς των
επίβλεποί ντων τού είργού καί τα ύλίκαί  (π.χ. πλακίδίίων τοίίχων καί δαπείδων, χρωμαί των,
κούφωμαί των κλπ) θα είίναί σύί μφωνα με τίς προδίαγραφείς πού θα επίλεγούί ν αποί  την
αρμοί δία  Υπηρεσίία.  Σε  οί σα  σχολείία  γίίνονταί  ηλεκτρομηχανολογίκείς  εργασίίες,  αύτείς
αναγραί φονταί αναλύτίκαί  στην τεχνίκηί  είκθεση των Η/Μ  εργασίωί ν. 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ H/M ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Οι υπό εκτέλεση εργασίες Ηλεκτρομηχανολογικών (Η/Μ) εγκαταστάσεων κτιρίων, επί συνόλου 
σχεδόν των σχολικών κτιρίων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου 
Λαρισαίων, που αφορούν γενικά σε εργασίες: ανακατασκευής – βελτίωσης υδραυλικών 
εγκαταστάσεων (ύδρευσης – αποχέτευσης ακαθάρτων ή και ομβρίων υδάτων), επισκευής ή 
βελτίωσης εγκαταστάσεων θέρμανσης, αντικαταστάσεις φωτιστικών σωμάτων εσωτερικών  
εξωτερικών χώρων με αντίστοιχα νέα φωτιστικά σώματα τεχνολογίας Led, και σε κάποια σχολικά 
συγκροτήματα: κατασκευή νέων χώρων υγιεινής, αλλαγές χρήσεων χώρων και μετατροπή τους σε 
τμήματα εκπαίδευσης, γραφειακούς, αποθηκευτικούς ή χώρους βοηθητικούς της κύριας χρήσης (με
ότι αυτό συνεπάγεται από άποψη εκτέλεσης είδους εργασιών), ανάπτυξη – επέκταση ή μεταφορά 
δικτύων data Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Η/Υ), συντήρηση συστημάτων αντικεραυνικής 
προστασίας καθώς και εγκατάσταση πυροσβεστήρων και υλοποίηση λοιπών μέτρων και μέσων 
πυροπροστασίας (σύμφωνα με αντίστοιχες εγκεκριμένες μελέτες). 

Το μεγαλύτερο μέρος των εργασιών που πρόκειται να εκτελεστούν αφορούν στο εσωτερικό των 
σχολικών κτιρίων. Οι εργασίες εξωτερικών χώρων συνίστανται σε εγκατάσταση ή αντικατάσταση 
προβολέων ή άλλου είδους φωτιστικών αύλειων χώρων ή εκτέλεση εργασιών αποχέτευσης ή 
απόφραξης σωληνώσεων τέτοιων δικτύων.

Γενικώς για την κατασκευή του έργου και των επί μέρους εργασιών έχουν εφαρμογή:

i. Τα «Ευρωπαϊκά Πρότυπα», όπως έχουν εγκριθεί και δημοσιευθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ως «Ευρωπαϊκά Πρότυπα» ή ως «Κείμενα 
εναρμόνισης».
ii. Οι Κοινές Τεχνικές Προδιαγραφές δηλαδή εκείνες που έχουν εκπονηθεί με διαδικασία 
αναγνωρισμένη από τα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σκοπό την εξασφάλιση της 
ενιαίας εφαρμογής σε όλα τα κράτη – μέλη και έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

iii. Οι «Ευρωπαϊκές Τεχνικές Εγκρίσεις» (ΕΤΑ) οι οποίες δημοσιεύονται από τους Οργανισμούς 
Έγκρισης, του Κράτους Μέλους και οι οποίοι τους κοινοποιούν σε όλους τους άλλους 
αναγνωρισμένους οργανισμούς.

iv. Οι Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ), Ελληνικές Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ), οι Πρότυπες 
Τεχνικές Προδιαγραφές (ΠΤΠ) του Ελληνικού Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και 
Δημοσίων Έργων(Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε) ή του προγενέστερου Υπουργείου Δημοσίων Έργων (Υ.Δ.Ε). Σε 
περίπτωση που οι παραπάνω προδιαγραφές ή/και τα πρότυπα διαφέρουν από τα αντίστοιχα 
Ευρωπαϊκά τότε ισχύουν αυτά που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έχουν 
δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Για θέματα που δεν καλύπτονται από τις παραπάνω προδιαγραφές, κανονισμούς και πρότυπα, 
μπορούν να εφαρμοστούν τα παρακάτω αναφερόμενα εναλλακτικά εθνικά και διεθνή πρότυπα:
i. Τα διεθνή πρότυπα όπως αυτά έχουν εγκριθεί από το Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης (ISO).

ii. Γερμανικοί κανονισμοί και προδιαγραφές (DIN).

iii. Αμερικανικές προδιαγραφές (ASTM, AASHTO).
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Διευκρινίζεται ότι το σύνολο των εργασιών και έργων αυτής της Σύμβασης υπόκεινται στις 
διατάξεις των Ελληνικών Κανονισμών και των σχετικών με αυτές Εγκυκλίων και Αποφάσεων του 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε,  τα πρότυπα του ΕΛ.Ο.Τ., τους κανονισμούς της Δ.Ε.Η. κλπ. Όταν δεν υπάρχουν 
Ελληνικοί κανονισμοί ή είναι ελλιπείς, συμπληρώνονται από τους αντίστοιχους ευρωπαϊκούς ή 
τους διεθνείς κανονισμούς.
Εκτός αν προδιαγράφεται διαφορετικά, όλα τα πρότυπα και κανονισμοί που θα εφαρμοστούν, θα 
πρέπει να είναι στις πιο πρόσφατες εκδόσεις τους ως προς το χρόνο δημοπράτησης του υπόψη 
έργου, συμπεριλαμβανομένων και των σχετικών τροποποιήσεων τους.

Ο Ανάδοχος πρέπει να χρησιμοποιήσει υποχρεωτικά τα υλικά και τα έτοιμα ή ημικατεργασμένα
προϊόντα  που  προδιαγράφονται  για  την  κατασκευή  του  έργου,  συνοδευόμενα,  από  κατάλληλα
πιστοποιητικά ποιοτικής συμμόρφωσης (Βεβαιώσεις Πιστότητας προς τις τεχνικές προδιαγραφές).
Τα προς εγκατάσταση υλικά θα πρέπει να είναι καινούργια, αμεταχείριστα και σε αρίστη 
κατάσταση, υψηλής αισθητικής. Θα πρέπει να πληρούν τις Εθνικές προδιαγραφές (πρότυπα 
ΕΛ.Ο..Τ, κλπ,), ή προδιαγραφές Ευρωπαϊκών χωρών σε περίπτωση έλλειψης Εθνικών 
προδιαγραφών για είδη της κατηγορίας τους και να συνοδεύονται από τα αντίστοιχα πιστοποιητικά 
συμμόρφωσης, ποιότητας στην Ελληνική γλώσσα (ή όπου αυτό δεν είναι εφικτό, στην αγγλική). 

Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση υλικών απροσδιόριστης ποιότητας ή άγνωστης προέλευσης ή η
ενσωμάτωση στο έργο υλικών που δεν έχουν προηγουμένως τύχει της έγκρισης της Υπηρεσίας.
Τα υλικά θα πρέπει να προέρχονται από αναγνωρισμένες εταιρείες κατασκευής και βιομηχανικές 
μονάδες που εφαρμόζουν παραγωγική διαδικασία πιστοποιημένη κατά ISO. Σε κάθε περίπτωση, τα 
υλικά πρέπει να φέρουν ευκρινώς σήμανση συμμόρφωσης CE και να αναφέρεται ρητώς ο χρόνος 
εγγύησης. Κάθε είδος θα είναι πλήρες και θα συνοδεύεται από τα αντίστοιχα μικροϋλικά (π.χ. 
δακτύλιοι, βίδες, κλπ.), σύμφωνα με το αντίστοιχο άρθρο του τιμολογίου της μελέτης. 

Βασικός στόχος των επεμβάσεων είναι η επιδιόρθωση προβλημάτων που έχουν προκύψει με
τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η ασφάλεια των μαθητών που στεγάζονται σε αυτά και η βελτίωση
παράλληλα των υφιστάμενων συνθηκών.

Οι εν λόγω εργασίες επισκευής – συντήρησης Η/Μ εγκαταστάσεων σχολικών κτιρίων (κατ’ 
αντιστοιχία αρίθμησης με τις εργασίες οικοδομικής φύσεως), είναι κατά περίπτωση, οι εξής:

1  ο   Νηπιαγωγείο Φαλάνης   (Φαλάνη)

–

1  ο   & 26  ο   Νηπιαγωγείο   (Ερμογένους 1, συνοικία Ιπποκράτης)

Εγκατάσταση πυροσβεστήρων και υλοποίηση λοιπών μέτρων και μέσων πυροπροστασίας, 
σύμφωνα με την αντίστοιχη εγκεκριμένη μελέτη και τα σχετικά οριζόμενα στο 
επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα Α’. 

7   ο   & 32   ο   Νηπιαγωγείο   (Αγιάς 2)

Αποξήλωση δοχείου πλύσεως λεκάνης WC και εγκατάσταση  νέου.

9  ο   & 44  o   Νηπιαγωγείο   (Αιόλου 2, Άγιος Κων/νος)

–

10  ο   & 48  o   Νηπιαγωγεία   (Αιδηψού 21, Λαχανόκηποι)

–

19  ο   -  30  ο   Νηπιαγωγείο   (Χατζοπούλου 12)

Αποξηλώνεται η υφιστάμενη συλλεκτήρια σωλήνα αποχέτευσης PVC Φ100 λεκανών WC 
νηπίων λόγω ακατάλληλης κλίσης απορροής και εγκαθίσταται νέα με σωστή κλίση, με 
σωληνοστόμιο καθαρισμού στο άκρο της. 
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Παράλληλα στον ίδιο χώρο, αποξηλώνονται τα υφιστάμενα παλαιού τύπου φωτιστικά και 
αντικαθίστανται με νέα αντίστοιχα, με λαμπτήρα τύπου εξοικονόμησης ενέργειας.

25  ο   Νηπιαγωγείο & 27ο Δημοτικό σχολείο   (Ηρακλειανού 36)

Στο Νηπιαγωγείο:

Εγκαθίσταται επίτοιχη στήλη εξαερισμού δικτύου αποχέτευσης, εξωτερικά των χώρων 
υγιεινής.

Στο Δημοτικό σχολείο:

Υπεράνω της στέγης του γυμναστηρίου, επεκτείνονται οριζόντια (με κλίση), οι σωληνώσεις 
(PVC Φ75) αποχέτευσης ομβρίων υδάτων της με υψηλότερη στάθμη στέγης του κτιρίου 
(επέκταση σωληνοστομίων απολήξεων).

39  ο   Νηπιαγωγείο   (Κλεάρχου Πατέρα 1)

Αποξήλωση δύο (2) υφιστάμενων ενεργοβόρων  φωτιστικών τύπου προβολέα και 
αντικατάστασή τους με νέους αντίστοιχους, με λαμπτήρα τεχνολογίας led. Προβλέπεται 
αντικατάσταση ανιχνευτών διαρροής φυσικού αερίου στα λεβητοστάσια του κυρίως 
σχολικού συγκροτήματος και του γυμναστηρίου.

Γυμνάσιο Κοιλάδας

Στο Δημοτικό σχολείο:

Θα πραγματοποιηθούν εργασίες επέκτασης υφιστάμενου δικτύου data (H/Y), με σκοπό την 
κάλυψη αίθουσας που δεν διαθέτει τέτοια υποδομή.

Δημοτικό σχολείο Τερψιθέας (Τερψιθέα)

–

3  ο   Δημοτικό Σχολείο Γιάννουλης   (Εργατικές κατοικίες)

–

1  ο   Δημοτικό Σχολείο   (Ιουστινιανού 24A)

Εγκατάσταση πυροσβεστήρων και υλοποίηση λοιπών μέτρων και μέσων πυροπροστασίας, 
σύμφωνα με την αντίστοιχη εγκεκριμένη μελέτη και τα σχετικά οριζόμενα στο 
επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα Α’. 

3  ο   Δημοτικό Σχολείο   (Ιουστινιανού 24)

Θα πραγματοποιηθεί ριζική ανακαίνιση των WC αγοριών και κοριτσιών (πλήρεις 
αποξηλώσεις υφιστάμενων επιτοίχιων δικτύων ύδρευσης και κατασκευή νέου χωνευτού 
στην τοιχοποιία με θερμικά αυτοσυγκολλούμενη σωλήνα πολύ-προπυλενίου, ολικές 
αποξηλώσεις και αντικαταστάσεις ειδών υγιεινής και ειδών κρουνοποιίας (με πλήρη 
κατάργηση των ουρητηρίων στα WC των αγοριών), καθώς και αντικαταστάσεις: σιφωνιών 
και σωλήνων αποχέτευσης δαπέδου, διακοπτών και φωτιστικών σημείων με άλλα 
αντίστοιχα τύπου εξοικονόμησης ενέργειας και κοινών χαλύβδινων θερμαντικών σωμάτων 
με ισοδύναμης απόδοσης θερμαντικά σώματα τύπου panel.

4  ο   & 37  ο   Δημοτικό Σχολείο   (Κουμουνδούρου &Ανθίμου Γαζή) 
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Θα εκτελεστούν εργασίες αποξήλωσης λεκανών Τούρκικου τύπου και εγκατάστασης νέων 
στα WC παραπλεύρως του κυλικείου και αντικατάσταση υφιστάμενων (κατεστραμένων 
λόγω βανδαλισμών) φωτιστικών 4x18 W στην pilotis του σχολικού συγκροτήματος, με 
παράλληλη εγκατάσταση μεταλλικού προστατευτικού πλέγματος. Επίσης θα 
πραγματοποιηθεί ανακατασκευή φρεατίου απόληξης κατακόρυφης υδρορροής ομβρίων 
υδάτων στο πεζοδρόμιο επί της οδού Κουμουνδούρου. 

6  ο   & 29  ο   Δημοτικό Σχολείο   (31ης Αυγούστου 34)

–

7  ο   & 30  ο   Δημοτικό Σχολείο   (Κουμουνδούρου 53)

–

10  ο   Δημοτικό Σχολείο   (Αιόλου2)

Προβλέπεται εκτέλεση εργασιών απόφραξης υπεδάφιων σωληνώσεων συλλογής - απορροής
υδάτων αύλειου χώρου με χρήση πιεστικού μηχανήματος υδροβολής και αναρρόφηση των 
προς αποκομιδή υλικών.

11  ο   Δημοτικό Σχολείο   (Πλάτωνος 32)

–

17   ο   Δημοτικό σχολείο   (Μαγριέ 1)

Θα πραγματοποιηθούν εργασίες αποξήλωσης, επέκτασης–μεταφοράς δικτύου data (Η/Υ), 
από το ισόγειο του κτιρίου, όπου λειτουργεί έως σήμερα αίθουσα πληροφορικής, σε 
αίθουσα εκπαίδευσης στον 1ο όροφο του κτιρίου, με παράλληλη κατασκευή σχετικής 
υποδομής ισχυρών ρευμάτων και βελτίωσης του επιπέδου φωτισμού με αντικατάσταση των 
υφιστάμενων φωτιστικών με νέα και προσθήκη επιπρόσθετων τύπου τεχνολογίας led. 
Επίσης θα αποξηλωθεί το σύνολο των νιπτήρων στο διάδρομο του 1ου ορόφου και θα 
αποκατασταθεί μέρος αυτών με την εγκατάσταση νέων, θα ανακατασκευασθεί το υδραυλικό
δίκτυο των αμφίπλευρων ομαδικών κρουνών πόσιμου ύδατος του αύλειου χώρου, θα 
επισκευασθεί τμήμα της γαλβανισμένης ημικυκλικής ανοικτής υδρορροής καθώς και ο 
αγωγός καθόδου του συστήματος αντικεραυνικής προστασίας στην πίσω όψη του κτιρίου.

Επιπλέον θα πραγματοποιηθεί εκτέλεση εργασιών απόφραξης του δικτύου υπεδάφιων 
σωληνώσεων αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων στον αύλειο χώρο (μέχρι και το φρεάτιο του 
λιποσυλλέκτη/μηχανοσίφωνα) με χρήση πιεστικού μηχανήματος υδροβο-λής και 
αναρρόφηση των προς αποκομιδή υλικών.

Τέλος θα πραγματοποιηθεί εγκατάσταση πυροσβεστήρων και υλοποίηση λοιπών μέτρων και
μέσων πυροπροστασίας, σύμφωνα με την αντίστοιχη εγκεκριμένη μελέτη και τα σχετικά 
οριζόμενα στο επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα Α’. 

19  ο   Δημοτικό Σχολείο   (Ακαρνανίας)

Προβλέπεται η δημιουργία χώρων υγιεινής προσωπικού (δύο (2) WC & προθά-λαμος) στο 
ισόγειο, πλησίον του κλιμακοστασίου με απορροή των ακαθάρτων υδάτων προς υφιστάμενο
αποχετευτικό δίκτυο, αντικατάσταση νιπτήρων νηπίων με ενηλίκων στα WC του 
νηπιαγωγείου και αναδιάταξη υφιστάμενης θέσης λεκάνης Ευρωπαϊκού τύπου σε χώρο WC 
(λόγω αλλαγής θέσης θύρας χώρου). 
Επιπλέον, σε αίθουσα που αποτελεί απόληξη του κεντρικού διαδρόμου προβλέπεται η 
δημιουργία υποδομών (επίτοιχης τοποθέτησης) πλήρους υποστήριξης λειτουργίας Η/Υ σε 
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δίκτυο data με παράλληλη βελτίωση της στάθμης τεχνητού φωτισμού (αντικατάσταση 
υφιστάμενων φωτιστικών με αντίστοιχα τεχνολογίας led).

Επιπρόσθετα θα πραγματοποιηθεί εγκατάσταση πυροσβεστήρων και υλοποίηση λοιπών 
μέτρων και μέσων πυροπροστασίας, σύμφωνα με την αντίστοιχη εγκεκριμένη μελέτη και τα
σχετικά οριζόμενα στο επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα Α’. 

22  ο   Δημοτικό Σχολείο   (Καλλισθένη & Θεοφίλου 1, Πυροβολικά)

Θα αποξηλωθεί καλώδιο εναέριας παροχής του δικτύου ηλεκτρικής παροχής γυμναστηρίου.

26  ο   Δημοτικό Σχολείο   (Άγιος Θωμάς)

Στα πλαίσια δημιουργίας χώρου υγιεινής (δύο (2) WC και μια μικρή αποθήκη) σε χώρο 
παρακείμενο του γυμναστηρίου με χρήση αποθήκης, προβλέπεται αποξήλωση υφιστάμενου 
νιπτήρα, κατασκευή χωνευτού στην τοιχοποιία δικτύου ύδρευσης και δικτύου αποχέτευσης 
ακαθάρτων υδάτων, εγκατάσταση ειδών υγιεινής (λεκάνες WC, νιπτήρες) και ειδών 
κρουνοποιίας, μετεγκατάσταση υφιστάμενου θερμαντικού σώματος (σε νέα θέση εντός του 
ίδιου χώρου) και αντικαταστάσεις φωτιστικών σημείων με άλλα αντίστοιχα τύπου 
εξοικονόμησης ενέργειας. 
Στον περιβάλλοντα χώρο προβλέπεται διενέργεια εκσκαφών για την εγκατάσταση 
υπεδάφιων πλαστικοσωληνώσεων αποχέτευσης ακαθάρτων τύπου PVC–″σειράς 41″, 
κατασκευή φρεατίων επίσκεψης και αλλαγής κατεύθυνσης, εκσκαφή και κατασκευή κατά 
τα προβλεπόμενα της ΔΕΥΑ Λάρισας φρεατίων λιποσυλλέκτη – μηχανοσίφωνα μετά 
αντεπίστροφης βαλβίδας και τέλος σύνδεση του αγωγού (τελικής εξόδου ακαθάρτων 
υδάτων από τα προαναφερόμενα φρεάτια) με το δίκτυο υπονόμων της πόλης Λάρισας.

Γυμνάσιο - Λύκειο Γιάννουλης  (Οδός Σταδίου, Γιάννουλη)

–

2  ο   Γυμνάσιο & 2  ο   Λύκειο    (Ηρώων Πολυτεχνείου 189)

Στο Γυμνάσιο:
Προβλέπεται αντικατάσταση υφιστάμενων φωτιστικών με αντίστοιχα τεχνολογίας led. 

Επιπρόσθετα θα πραγματοποιηθεί εγκατάσταση πυροσβεστήρων και υλοποίηση λοιπών 
μέτρων και μέσων πυροπροστασίας, σύμφωνα με την αντίστοιχη εγκεκριμένη μελέτη και τα
σχετικά οριζόμενα στο επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα Α’. 

Στο Λύκειο:

Κατ’ αναλογία με τα παραπάνω προβλέπεται να πραγματοποιηθεί εγκατάσταση πυρο-
σβεστήρων και υλοποίηση λοιπών μέτρων και μέσων πυροπροστασίας, σύμφωνα με την 
αντίστοιχη εγκεκριμένη μελέτη και τα σχετικά οριζόμενα στο επισυναπτόμενο στην 
παρούσα Παράρτημα Α’. 

4  ο   Γυμνάσιο – 4  ο   Γυμνάσιο   (Ηπείρου – Ανθίμου Γαζή 38)

Στο Λύκειο:
Θα πραγματοποιηθεί εκτέλεση εργασιών αντικατάστασης προβολέων παλαιού τύπου  με 
αντίστοιχους τεχνολογίας led και προσθήκη νέων όμοιων σε επιλεγμένα σημεία της 
εξωτερικής όψης του κτιρίου, και παράλληλα εγκατάσταση μεταλλικού πλέγματος 
προστασίας έναντι βανδαλισμών σε κάθε προβολέα.
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5  ο   Γυμνάσιο   (Ιουστινιανού & Βουτσιλά)

–

6  ο   Γυμνάσιο & 6  ο   Λύκειο   (1ης Μεραρχίας & Καραολή-Δημ., Φιλιππούπολη)

Στον αύλειο χώρο  Γυμνασίου - Λυκείου:
Θα πραγματοποιηθεί εκτέλεση εργασιών απόφραξης, σε όλη την έκταση του δικτύου 
υπεδάφιων σωληνώσεων αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων στον ενοποιημένο αύλειο χώρο 
(μέχρι και το φρεάτιο του λιποσυλλέκτη/μηχανοσίφωνα) με χρήση πιεστικού μηχανήματος 
υδροβολής και αναρρόφηση των προς αποκομιδή υλικών.

Επιπλέον στα στέγαστρα εκατέρωθεν του κλιμακοστασίου επικοινωνίας του ισογείου του 
κτιρίου του 6ου Γυμνασίου με τον αύλειο χώρο, θα εγκατασταθεί ανοικτή υδρορροή 
ημικυκλικής διατομής από γαλβανισμένη λαμαρίνα με απορροή ομβρίων υδάτων (μέσω 
πλαστικοσωλήνας PVC Φ75) προς τις ″γλάστρες″ υφιστάμενων αντίστοιχων υδρορροών.

Στο Γυμνάσιο:
WC κοριτσιών (ισόγειο): Θα αντικατασταθούν οι νιπτήρες και τα αντίστοιχα είδη 
κρουνοποιίας, θα αποξηλωθεί λεκάνη WC Ευρωπαϊκού τύπου όπου θα εγκατασταθεί 
υποδοχέας sink με πρόβλεψη παροχής νερού και αποχέτευση μέσω σιφωνιού δαπέδου, θα 
αποξηλωθούν τα εντός του δαπέδου οριζόντια δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων και 
θα εγκατασταθούν νέα από PVC των προβλεπόμενων διαμέτρων με παράλληλη 
αντικατάσταση σιφωνιών δαπέδου και θα εγκατασταθεί θερμαντικό σώμα στη θέση 
ελλείποντος.

WC   κοριτσιών (  1  ος   όροφος)  : Για την κατασκευή χώρου χρήσης από το προσωπικό 
καθαριότητας, θα πραγματοποιηθούν επιλεκτικές αποξηλώσεις δύο συγκεκριμένων 
παρακείμενων λεκανών WC Τούρκικου τύπου όπου θα εγκατασταθεί υποδοχέας sink με 
πρόβλεψη παροχής νερού και αποχέτευση μέσω σιφωνιού δαπέδου, θα ανακατασκευαστούν
τα εντός του δαπέδου οριζόντια δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων με αντικατάσταση και των 
σιφωνιών δαπέδου.
Θα αντικατασταθούν οι νιπτήρες και τα αντίστοιχα είδη κρουνοποιίας, θα αντικατασταθούν 
τα υφιστάμενα φωτιστικά σώματα με νέα αντίστοιχα τύπου εξοικονόμησης ενέργειας, θα 
πραγματοποιηθεί ελαιοχρωματισμός των υφιστάμενων σωληνώσεων θέρμανσης και 
θερμαντικών σωμάτων και θα διανοιχθεί φωλεά στο δάπεδο για τον έλεγχο της κατάστασης 
του διερχόμενου χαλυβδοσωλήνα θέρμανσης (με αντικατάσταση τμήματος σε περίπτωση 
που διαπιστωθεί διαβρωμένο). 

Τέλος, σε όλα τα σημεία κατακόρυφης διέλευσης δια του δαπέδου σωληνώσεων παντός 
δικτύου, θα προβλεφθεί (προς αποτροπή διείσδυσης ύδατος εντός της πλάκας δαπέδου) 
ειδική δομική κατασκευή υδροστεγάνωσης περιμετρικά της κάθε σωλήνωσης.

WC   κοριτσιών (2  ος   όροφος  )  : Για την κατασκευή χώρου χρήσης από το προσωπικό 
καθαριότητας, θα πραγματοποιηθούν επιλεκτικές αποξηλώσεις δύο συγκεκριμένων 
παρακείμενων λεκανών WC Τούρκικου τύπου όπου θα εγκατασταθεί υποδοχέας sink με 
πρόβλεψη παροχής νερού και αποχέτευση μέσω σιφωνιού δαπέδου, θα ανακατασκευαστούν
τα εντός του δαπέδου οριζόντια δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων με αντικατάσταση και των 
σιφωνιών δαπέδου.
Θα αντικατασταθούν οι νιπτήρες και τα αντίστοιχα είδη κρουνοποιίας, θα αντικατασταθούν 
τα υφιστάμενα φωτιστικά σώματα με νέα αντίστοιχα τύπου εξοικονόμησης ενέργειας και θα 
πραγματοποιηθεί ελαιοχρωματισμός των υφιστάμενων σωληνώσεων θέρμανσης και 
θερμαντικών σωμάτων.

Τέλος, σε όλα τα σημεία κατακόρυφης διέλευσης δια του δαπέδου σωληνώσεων παντός 
δικτύου, θα προβλεφθεί (προς αποτροπή διείσδυσης ύδατος εντός της πλάκας δαπέδου) 
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ειδική δομική κατασκευή υδροστεγάνωσης περιμετρικά του κάθε είδους σωλήνωσης.

WC   αγοριών   (ισόγειο)  : Θα αντικατασταθούν οι νιπτήρες και τα αντίστοιχα είδη 
κρουνοποιίας, θα αποξηλωθεί το υφιστάμενο και θα ανακατασκευασθεί το τμήμα του 
δικτύου ύδρευσης παροχής των νιπτήρων, θα πραγματοποιηθεί αποξήλωση–αντικατάσταση 
τριών (3) λεκανών WC Τούρκικου τύπου, θα αντικατασταθεί σιφώνι δαπέδου και 
χυτοσιδηρούν κάλυμμα φρεατίου δαπέδου, θα πραγματοποιηθεί μετατόπιση κατακόρυφης 
στήλης αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων και θα δημιουργηθεί WC ατόμων για ΑΜΕΑ μετά 
των απαιτούμενων ειδών υγιεινής καθώς και σύστημα ηχητικής – οπτικής ειδοποίησης σε 
περίπτωση ανάγκης.
Θα αντικατασταθούν τα υφιστάμενα φωτιστικά σώματα με νέα αντίστοιχα τύπου 
εξοικονόμησης ενέργειας, θα αποκοπεί ανενεργό τμήμα σωληνώσεων θέρμανσης, θα 
εγκατασταθεί νέο θερμαντικό σώμα, και θα πραγματοποιηθεί ελαιοχρωματισμός των 
υφιστάμενων διερχόμενων σωληνώσεων θέρμανσης.

WC   αγοριών   (  1  ος   όροφος  )  : Για την κατασκευή χώρου χρήσης από το προσωπικό 
καθαριότητας, θα πραγματοποιηθούν επιλεκτικές αποξηλώσεις δύο συγκεκριμένων 
παρακείμενων λεκανών WC Τούρκικου τύπου όπου θα εγκατασταθεί υποδοχέας sink με 
πρόβλεψη παροχής νερού και αποχέτευση μέσω σιφωνιού δαπέδου, θα αποξηλωθεί λεκάνη 
WC Τούρκικου τύπου προς διερεύνηση ενδεχόμενης διαρροής και επανεγκατάσταση όμοιας
και θα εγκατασταθεί νέο σιφώνι δαπέδου σε αντικατάσταση κατεστραμένου. 
Θα αντικατασταθούν τα υφιστάμενα φωτιστικά σώματα με νέα αντίστοιχα τύπου 
εξοικονόμησης ενέργειας, θα εγκατασταθεί νέο θερμαντικό σώμα, και θα πραγματοποιηθεί 
ελαιοχρωματισμός των υφιστάμενων διερχόμενων σωληνώσεων θέρμανσης.

Σε όλα τα σημεία κατακόρυφης διέλευσης δια του δαπέδου σωληνώσεων παντός δικτύου, 
θα προβλεφθεί εάν κριθεί αναγκαίο (προς αποτροπή διείσδυσης ύδατος εντός της πλάκας 
δαπέδου) ειδική δομική κατασκευή υδροστεγάνωσης περιμετρικά του κάθε είδους 
σωλήνωσης.

WC   αγοριών   (  2  ος   όροφος  )  : Για την κατασκευή χώρου χρήσης από το προσωπικό 
καθαριότητας, θα πραγματοποιηθούν επιλεκτικές αποξηλώσεις δύο συγκεκριμένων 
παρακείμενων λεκανών WC Τούρκικου τύπου όπου θα εγκατασταθεί υποδοχέας sink με 
πρόβλεψη παροχής νερού και αποχέτευση μέσω σιφωνιού δαπέδου. 
Στο δάπεδο θα διανοιχθεί φωλεά για τον έλεγχο της κατάστασης του τερματικού (εντός του 
δαπέδου) σημείου χαλυβδοσωλήνα θέρμανσης. Παράλληλα θα επεκταθεί   ανοδικά η 
σωλήνωση θέρμανσης για την τροφοδοσία του προβλεπόμενου προς εγκατάσταση 
θερμαντικού σώματος.

Θα εγκατασταθεί νέο θερμαντικό σώμα και θα πραγματοποιηθεί ελαιοχρωματισμός των 
σωληνώσεων θέρμανσης τροφοδότησης του νέου θερμαντικού σώματος. 

Θα αντικατασταθούν τα υφιστάμενα φωτιστικά σώματα με νέα αντίστοιχα τύπου 
εξοικονόμησης ενέργειας, 

Σε όλα τα σημεία κατακόρυφης διέλευσης δια του δαπέδου σωληνώσεων παντός δικτύου, 
θα προβλεφθεί εάν κριθεί αναγκαίο (προς αποτροπή διείσδυσης ύδατος εντός της πλάκας 
δαπέδου) ειδική δομική κατασκευή υδροστεγάνωσης περιμετρικά του κάθε είδους 
σωλήνωσης.

Αποδυτήρια Γυμναστηρίου   (  ισόγειο  )  : Προβλέπεται αποξήλωση υφιστάμενου ηλεκτρι-κού 
θερμοσίφωνα μεγάλης χωρητικότητας ύδατος και εγκατάσταση νέου μικρής δυναμικότητας 
παραγωγής θερμού νερού, αποξήλωση μη απαιτούμενων σωληνώσεων ύδρευσης, 
δημιουργία δύο (2) WC (αγοριών & κοριτσιών) μετά ειδών υγιεινής, ειδών κρουνοποιίας 
και σχετικών δικτύων υδροδιανομής και αποχέτευσης ακαθάρτων, αντικατάσταση ή και 
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εγκατάσταση νέων διακοπτών και φωτιστικών σωμάτων εξοικονόμησης ενέργειας (με 
αντικατάσταση των υφιστάμενων παλαιού τύπου).
Για τον εξαερισμό καθενός εκ των WC θα εγκατασταθεί δίκτυο σωληνώσεων μετά 
αντίστοιχων ηλεκτροκίνητων μηχανισμών απαγωγής αέρα. 

Αποδυτήρια Γυμναστηρίου   (  ισόγειο  )  : Προβλέπεται αποξήλωση υφιστάμενου ηλεκτρι-κού 
θερμοσίφωνα μεγάλης χωρητικότητας ύδατος και εγκατάσταση νέου μικρής δυναμικότητας 
παραγωγής θερμού νερού, αποξήλωση μη απαιτούμενων σωληνώσεων ύδρευσης, 
δημιουργία δύο (2) WC (αγοριών & κοριτσιών) μετά ειδών υγιεινής, ειδών κρουνοποιίας 
και σχετικών δικτύων υδροδιανομής και αποχέτευσης ακαθάρτων, αντικατάσταση ή και 
εγκατάσταση νέων διακοπτών και φωτιστικών σωμάτων εξοικονόμησης ενέργειας (με 
αντικατάσταση των υφιστάμενων παλαιού τύπου).
Για τον εξαερισμό καθενός εκ των WC θα εγκατασταθεί δίκτυο σωληνώσεων μετά 
αντίστοιχων ηλεκτροκίνητων μηχανισμών απαγωγής αέρα. 

WC   καθηγητών  (ισόγειο)  : Θα πραγματοποιηθούν εργασίες στην οροφή του εν λόγω χώρου, 
για την παράλληλη μετατόπιση υφιστάμενης κατακόρυφης στήλης κεντρικής θέρμανσης 
που ανέρχεται μέχρι τη στάθμη του 2ου ορόφου.  

Τμήμα ένταξης   (1  ος   όροφος)  :  Θα πραγματοποιηθούν εργασίες αναδιαμόρφωσης χώρου για 
χρήση του ως αίθουσα εκπαίδευσης (αίθουσα ένταξης). Στα πλαίσια αυτά  προβλέπεται 
αποξήλωση: υφιστάμενων λεκανών WC με το δοχείο πλύσης των και νιπτήρων, 
κατακόρυφης (εσωτερικής) χυτοσιδηράς σωλήνας αποχέτευσης, ενός χαλύβδινου κοινού 
θερμαντικού  σώματος, φωτιστικών σωμάτων παλαιάς τεχνολο-γίας, και παράλληλα 
εγκατάσταση: ενός νέου θερμαντικού σώματος και ελαιο-χρωματισμού υφιστάμενων–νέων 
σχετικών σωληνώσεων, νέων φωτιστικών σωμάτων τεχνολογίας led, επιτοίχιων καναλιών 
όδευσης καλωδίων ισχυρών & ασθενών ρευμάτων (δίκτυο data) με τις αντίστοιχες 
καλωδιώσεις, διακοπτών χειρισμού φωτιστικών σημείων και ρευματοδοτών (ισχυρών & 
ασθενών ρευμάτων) τύπου καναλιού. 

Τμήμα ένταξης   (2  ος   όροφος)  :  Θα πραγματοποιηθούν ανάλογες εργασίες αναδιαμόρφω-σης 
χώρου για χρήση του ως αίθουσα εκπαίδευσης (αίθουσα ένταξης). Στα πλαίσια αυτά  
προβλέπεται αποξήλωση: υφιστάμενων λεκανών WC με το δοχείο πλύσης των και 
νιπτήρων, δύο κοινών χαλύβδινων θερμαντικών  σωμάτων, φωτιστικών σωμάτων παλαιάς 
τεχνολογίας, και παράλληλα εγκατάσταση: ενός νέου θερμαντικού σώματος και 
ελαιοχρωματισμού υφιστάμενων – νέων σχετικών σωληνώσεων, νέων φωτιστικών σωμάτων
τεχνολογίας led, επιτοίχιων καναλιών όδευσης καλωδίων ισχυρών & ασθενών ρευμάτων 
(δίκτυο data) με τις αντίστοιχες καλωδιώσεις, διακοπτών χειρισμού φωτιστικών σημείων και
ρευματοδοτών (ισχυρών & ασθενών ρευμάτων) τύπου καναλιού.

Γραμματεία (ισόγειο):  Προβλέπεται η πραγματοποίηση εργασιών αποξήλωσης 
υφιστάμενων φωτιστικών σωμάτων παλαιάς τεχνολογίας και παράλληλα εγκατάσταση νέων
φωτιστικών σωμάτων τεχνολογίας led, και επιτοίχιων καναλιών όδευσης καλωδίων ισχυρών
& ασθενών ρευμάτων (δίκτυο data) με τις αντίστοιχες καλωδιώ-σεις και ρευματοδότες 
τύπου καναλιού.

Χώρος υποστήριξης Γραμματείας (ισόγειο): Κάτωθεν της κεντρικής κλίμακας επικοινωνίας 
του ισογείου με τον 1ο όροφο, θα δημιουργηθεί χώρος γραμματειακής υποστήριξης (για 
εγκατάσταση φωτοαντιγραφικού μηχανήματος). 
Προβλέπεται η εγκατάσταση: περιμετρικού επιτοίχιου καναλιού όδευσης καλωδίων ισχυρών
ρευμάτων με τις αντίστοιχες καλωδιώσεις, ρευματοδοτών τύπου καναλιού, φωτιστικού 
σημείου και μηχανισμού απαγωγής αέρα καθώς και αντίστοιχων σημείων αφής–σβέσης και 
στομίου εισαγωγής αέρα.
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8  ο   Γυμνάσιο    (Τέρμα Λαγού)
Προβλέπεται η αποξήλωση ικανού αριθμού φωτιστικών σημείων με παράλληλη 
αντικατάστασή τους με αντίστοιχα τεχνολογίας led, καθώς και επιλεκτική επανεγκατάσταση
αριθμού αποξηλωθέντων φωτιστικών σωμάτων (ευρισκομένων σε καλή κατάσταση) στη 
θέση κατεστραμένων σε μεγάλο βαθμό..

10  ο   Γυμνάσιο - 10  ο   Λύκειο   (Ηρακλειανού Τέρμα)

Στο Γυμνάσιο:
Θα αποξηλωθούν κατεστραμένα φωτιστικά που θα αντικατασταθούν από όμοια αντίστοιχα, 
με τα εξωτερικής τοποθέτησης να διαθέτουν μεταλλικό πλέγμα προστα-σίας έναντι 
βανδαλισμών.

Επιπλέον θα αποκοπεί από το λεβητοστάσιο του κτιρίου, μικρό μέρος του οποίου θα 
διαμορφωθεί σε αποθηκευτικό χώρο για χρήση από το προσωπικό καθαριότητας. Για την 
λειτουργική εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου χώρου θα  εγκατασταθεί φωτιστικό σημείο, 
αντίστοιχο σημείο χειρισμού (αφής–σβέσης) και ρευματοδότης.

Στο Λύκειο:
Θα πραγματοποιηθεί ολική ανακατασκευή του υδραυλικού δικτύου των ομαδικών κρουνών 
πόσιμου ύδατος του αύλειου χώρου και παράλληλα θα εκτελεστούν εργασίες για την 
εξασφάλιση της αποχέτευσης των σχετικών απόνερων μέσω υπεδάφιου δικτύου σωλήνων 
αποχέτευσης προς την αυλή του 27ου Δημοτικού Σχολείου–25ου Νηπιαγωγείου, όπου 
προβλέπεται να κατασκευασθεί απορροφητικός βόθρος. Σημειώνεται ότι λόγω της άμεσης 
γειτνίασης των συγκεκριμένων ομαδικών κρουνών με αυτούς του 27ου Δημοτ. Σχολείου–25ου

Νηπ/είου, το δίκτυο σωληνώσεων αποχέτευσης θα παραλάβει και τα αντίστοιχα απόνερα 
του παρακείμενου σχολικού συγκροτήματος. 

Θα αποξηλωθούν κατεστραμένα φωτιστικά φθορισμού 4x18 W (εσωτερικά στο κτίριο και 
σε εξωτερικό προστατευμένο έναντι βροχής χώρο) που θα αντικατασταθούν από όμοια 
αντίστοιχα, με τα εξωτερικά να διαθέτουν μεταλλικό πλέγμα προστασίας έναντι 
βανδαλισμών.

Επιπλέον θα αποκοπεί τμήμα ανενεργού χαλυβδοσωλήνα στο λεβητοστάσιο του κτιρίου, 
μικρό μέρος του οποίου θα αποκοπεί χωρικά για τη διαμόρφωση χώρου γραμματείας που θα
επικοινωνεί με γραφείο καθηγητών. Για την λειτουργική εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου 
χώρου θα  εγκατασταθεί περιμετρικά επίτοιχο κανάλι όδευσης καλωδίων ισχυρών & 
ασθενών ρευμάτων με τις αντίστοιχες καλωδιώσεις, ρευματοδοτών (ισχυρών & ασθενών) 
τύπου καναλιού, φωτιστικού σημείου τεχνολογίας led και αντίστοιχο σημείο χειρισμού 
(αφής–σβέσης).

11  ο   Γυμνάσιο - Λύκειο   (Νέα Σμύρνη)

–

12  ο   Γυμνάσιο   (Τέρμα Ρόδου, Αμπελόκηποι)
Για την αποχέτευση των απόνερων των ομαδικών κρουνών πόσιμου ύδατος του αύλειου 
χώρου θα κατασκευασθεί απορροφητικός βόθρος.

Θα αντικατασταθεί προβολέας εξωτερικού χώρου με αντίστοιχο τεχνολογίας led με 
προστατευτικό πλέγμα προστασίας έναντι βανδαλισμών.

15  ο   Γυμνάσιο    (Χατζηδάκη & Χατζηκυριάκου - Γκίκα)

–
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12  ο   Λύκειο    (Καλλισθένους  & Θεοφράστου, Πυροβολικά)
Προβλέπονται εργασίες αντικατάστασης λεκάνης WC Τούρκικου τύπου.

1  ο   ΕΠΑΛ, 2  ο   ΕΠΑΛ    (Τέρμα οδού Καρδίτσης)
Προβλέπεται η αποξήλωση ικανού αριθμού φωτιστικών σημείων με παράλληλη 

αντικατάστασή τους με αντίστοιχα τεχνολογίας led, καθώς και επιλεκτική επανεγκατάσταση
αριθμού αποξηλωθέντων φωτιστικών σωμάτων (ευρισκομένων σε καλή κατάσταση) στη 
θέση κατεστραμένων σε μεγάλο βαθμό.

Επιπλέον θα εκτελεστούν εργασίες συντήρησης αντικεραυνικού συστήματος προστα-σίας 
(κλωβός Faraday) στην όλη την έκταση της στέγης του κτιρίου. 

 7  ο   ΕΠΑΛ    (Παιωνίου & Δρόση, Νέα Πολιτεία)
Θα εκτελεσθούν εργασίες επισκευής σιφωνιού σε δάπεδο βεράντας του σχολείου. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’

1. ΓΕΝΙΚΑ
1.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
Η παρούσα  μελέτη  αφορά  στην  υλοποίηση  μέτρων  πυρασφάλειας  σε  κτίρια  εκπαίδευσης  του
Δήμου  Λαρισαίων  και  συγκεκριμένα  στο  1ο-26o Νηπιαγωγεία,  17ο Δημοτικό  σχολείο  –  4ο

Νηπιαγωγείο, 19ο-24ο Δημοτικά σχολεία, 2ο Γυμνάσιο, 2ο Λύκειο.
Η υλοποίηση  των  προβλεπόμενων  μέτρων  και  μέσων  πυροπροστασίας  και  παράδοσή  τους  σε
πλήρη και αποτελεσματική λειτουργία, αποσκοπεί στην ετοιμότητα της εγκατάστασης προς έλεγχο
από την Πυροσβεστική Υπηρεσία και περαιτέρω στην έκδοση Πιστοποιητικών Πυροπροστασίας,
προκειμένου να εξασφαλισθούν οι προϋποθέσεις λειτουργίας των σχολικών μονάδων.

Συγκεκριμένα προβλέπονται :
Για το 1ο-26ο Νηπιαγωγεία η εγκατάσταση:
2 ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
3 ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ
4 ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ
5 ΑΠΛΟΥ ΥΔΡΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
6 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ
Για το 17ο Δημοτικό σχολείο – 4ο Νηπιαγωγείο η εγκατάσταση:
7 ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
8 ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ
9 ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ
10 ΑΠΛΟΥ ΥΔΡΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
11 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ
Για το 19ο-24ο Δημοτικά σχολεία η εγκατάσταση
12 ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
13 ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ
14 ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ
15 ΑΠΛΟΥ ΥΔΡΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
16 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ
Για το 2ο Γυμνάσιο – 2ο Λύκειο η εγκατάσταση:
17 ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
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18 ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ
19 ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ
20 ΑΠΛΟΥ ΥΔΡΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
21 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ
Για το 1ο Δημοτικό σχολείο η εγκατάσταση:
22 ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
23 ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ
24 ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ
25 ΑΠΛΟΥ ΥΔΡΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
26 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ
1.2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΡΟΠΟΥ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Για τον σχεδιασμό των παραπάνω εγκαταστάσεων και μέσων πυροπροστασίας ελήφθησαν υπόψη
τα παρακάτω:

Οι εγκεκριμένες από την Πυροσβεστική Υπηρεσία μελέτες
Εξασφάλιση συμβατότητας με υφιστάμενες εγκαταστάσεις
Εξασφάλιση ευελιξίας και αξιοπιστίας στην λειτουργίας τους
Εξασφάλιση συνθηκών ασφάλειας
Εξοικονόμηση ενέργειας και εξασφάλιση μικρού κόστους λειτουργίας και Συντήρησης

2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ
2.2 ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Θα γίνει σύνδεση με το υφιστάμενο δίκτυο παροχής ύδρευσης των κτιρίων..
2.3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
2.3.1. Γενικά
Λήφθηκαν υπόψη οι νέες Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές ΕΤΕΠ (ΦΕΚ Β 2221/30.7.2012) και οι
ελληνικοί και διεθνείς κανονισμοί που αναφέρονται στις εγκεκριμένες μελέτες πυροπροστασίας οι
οποίες επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης. 
Η υπ’ αριθμ. 15/2014 Πυροσβεστική Διάταξη.
Σε κάθε περίπτωση, εφόσον υπήρχαν Ελληνικοί κανονισμοί, αυτοί υπερίσχυσαν των διεθνών.
2.3.1.2. ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ – ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.6.3 των Γενικών Διατάξεων του
Π.Δ 71/1988 και το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1838: «Εφαρμογές Φωτισμού – Φωτιστικά Ασφαλείας».
2.3.1.3. ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ
Το χειροκίνητο ηλεκτρικό σύστημα αναγγελίας πυρκαγιάς (συναγερμού) θα είναι σύμφωνο με τα
πρότυπα  ΕΛΟΤ ΕΝ 54-11:  «Εκκινητές  συναγερμού  χειρός»  και  ΕΛΟΤ ΕΝ  54-23:  «Διατάξεις
συναγερμού – Οπτικές διατάξεις συναγερμού»
2.3.1.4. ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ
Θα είναι σύμφωνο με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ-54: «Συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού».
2.3.1.5. ΑΠΛΟ ΥΔΡΟΔΟΤΙΚΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
Θα είναι σύμφωνα με την με αριθμό 15/2014 Πυροσβεστική διάταξη.
2.3.1.6. ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ
Οι φορητοί πυροσβεστήρες πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις του ΕΛΟΤ EN 3−7: «Φορητοί
πυροσβεστήρες – Μέρος 7: Χαρακτηριστικά, απαιτήσεις απόδοσης και μέθοδοι δοκιμής», όπως
κάθε φορά ισχύει και της Κ.Υ.Α. 618/43/05/20.01.2005 (ΦΕΚ Β΄52): Προϋποθέσεις διάθεσης στην
αγορά πυροσβεστήρων, διαδικασίες συντήρησης, επανελέγχου και αναγόμωσης», όπως
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την Κ.Υ.Α. 17230/671/1.9.2005 (ΦΕΚ Β΄1218).

3. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Αναλυτικά οι προβλεπόμενες εγκαταστάσεις του έργου είναι:
3.1 ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ – ΣΗΜΑΝΣΗ
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Ο  φωτισμός  των  οδεύσεων  διαφυγής  θα  είναι  συνεχής  στο  χρονικό  διάστημα  που  το  κτήριο
βρίσκεται σε λειτουργία,  παρέχοντας την ελάχιστη ένταση φωτισμού των 15 lux,  ιδιαίτερα στα
δάπεδα  των  οδεύσεων  διαφυγής,  συμπεριλαμβανομένων  των  γωνιών,  των  διασταυρώσεων
διαδρόμων, των κλιμακοστασίων και κάθε πόρτας εξόδου διαφυγής.
Ο τεχνητός φωτισμός θα τροφοδοτείται από ηλεκτρικό ρεύμα της Δ.Ε.Η. 
Γενικά θα τηρούνται οι ακόλουθες οδηγίες:
α)  Η  διακοπή  του  φωτισμού,  στη  διάρκεια  αλλαγής  από  μια  πηγή  ενέργειας  σε  άλλη  δεν  θα
υπερβαίνει τα 10 δευτερόλεπτα.
β) Ο φωτισμός ασφαλείας θα τροφοδοτείται από σίγουρη εφεδρική πηγή ενέργειας, έτσι ώστε να
εξασφαλίζεται σε όλα τα σημεία του δαπέδου των οδεύσεων διαφυγής η ελάχιστη τιμή των 10 lux,
μετρούμενη στη στάθμη του δαπέδου.
γ)  Το σύστημα του φωτισμού ασφάλειας  θα  διατηρεί  τον  προβλεπόμενο φωτισμό για 1,5 ώρα
τουλάχιστον, σε περίπτωση διακοπής του κανονικού φωτισμού.
Τα σήματα (πινακίδες) διάσωσης ή βοήθειας, καθώς και τα σήματα (πινακίδες) που αφορούν τον
πυροσβεστικό εξοπλισμό με  τα εγγενή  χαρακτηριστικά τους  να τοποθετούνται  –  εγκαθίστανται
σύμφωνα  με  το  πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ  ISO  7010:  «Γραφικά  σύμβολα  –  Χρώματα  και  ενδείξεις
ασφαλείας – Καταχωρημένες ενδείξεις ασφαλείας», όπως κάθε φορά ισχύει αφού ληφθούν υπόψη
οι  διατάξεις  του  Π.Δ.  105/1995  (ΦΕΚ  Α΄  67)  «Ελάχιστες  προδιαγραφές  για  την  σήμανση
ασφάλειας ή/ και υγείας στην εργασία σε συμμόρφωση με την Οδηγία 92/58/ EOK». 
Επιπλέον η σήμανση των οδεύσεων διαφυγής θα είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του Π.Δ. 71/ 88,
άρθρο 2.παρ.2.7.
Γενικά:
Oι πινακίδες κατασκευάζονται από υλικό µε την καλύτερη δυνατή αντοχή σε κρούσεις, σε κακές

καιρικές συνθήκες και σε δυσµενείς επιδράσεις του περιβάλλοντος. 
Oι  διαστάσεις  καθώς  και  τα χρωµατοµετρικά και  φωτοµετρικά χαρακτηριστικά  των πινακίδων

πρέπει να εξασφαλίζουν την καλή ορατότητα και την κατανόησή τους. 
Oι  πινακίδες  τοποθετούνται  σε  κατάλληλο  ύψος,  και  σε  θέση  ανάλογη  µε  την  οπτική  γωνία,

λαµβανόµενων υπόψη ενδεχόµενων εµποδίων, είτε στο σηµείο εισόδου µίας ζώνης γενικού
κινδύνου είτε σε άµεση γειτονία συγκεκριµένου κινδύνου ή επισηµαινόµενου αντικειµένου και
σε καλά φωτισµένο, εύκολα προσπελάσιµο και ορατό µέρος. 

α.   Πινακίδες διάσωσης ή βοηθείας  
Εγγενή χαρακτηριστικά:
 α)  Σχήµα ορθογώνιο ή τετραγωνικό.
 β) Λευκό εικονοσύµβολο σε πράσινο φόντο (το πράσινο πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον το 50%

της επιφάνειας της πινακίδας).
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β  . Πινακίδες που αφορούν το πυροσβεστικό υλικό ή εξοπλισµό   
Εγγενή χαρακτηριστικά: 
 α)  Σχήµα ορθογώνιο ή τετράγωνο. 
 β) Λευκό εικονοσύµβολο σε κόκκινο φόντο (το κόκκινο χρώµα πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον το

50% της επιφάνειας της πινακίδας).

Τεχνική περιγραφή : 
Αυτοελεγχόμενο φωτιστικό ασφαλείας με LEDs, ενδεικτικού ή ισοδύναμου τύπου GR-8leds, της
OLYMPIA ELECTRONICS  μη  συνεχούς  λειτουργίας  220-240V  AC  και  συσσωρευτής  Ni-Cd
τροφοδοτούμενος  από  το  κεντρικό  κύκλωμα  ηλεκτροδότησης  και  περιλαμβάνον  ηλεκτρονική
διάταξη  αυτόματης  μεταγωγής  και  μετατροπής,  αυτοκόλλητα  διαφανές  κατάλληλα  για  κάθε
κατεύθυνση.

3.2 ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ - ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ
Το σύστημα έχει σκοπό την ενεργοποίηση συναγερμού για την εκκένωση των χώρων σε περίπτωση
πυρκαϊάς, εκρήξεως, κλπ. και έχει ως εξής:
Το σύστημα πυρανίχνευσης αποτελείται από:
α)  Κεντρικό  πίνακα  ελέγχου  (κέντρο  ελέγχου  πυρκαγιάς),  τοποθετημένο  στο  γραφείο  της
διεύθυνσης του σχολείου.
Ο πίνακας περιλαμβάνει απαραίτητα:
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- Ισάριθμες ζώνες (βρόχους) πυρανίχνευσης με φωτεινή ένδειξη για κάθε προστατευόμενη ζώνη,
ξεχωριστή για το συναγερμό (ALARM) και ξεχωριστή για βλάβη (FAULT)
- Κύρια τροφοδοσία 220V από το δίκτυο της ΔΕΗ και εφεδρική από μπαταρία 24V. Η μεταγωγή
από τη μία πηγή στην άλλη γίνεται αυτόματα με κατάλληλη ηλεκτρονική διάταξη. Η εφεδρική
τροφοδοσία θα πρέπει να επαρκεί για λειτουργία του συστήματος επί εβδομήντα (70+25%=88)
τουλάχιστον ώρες σε κατάσταση ηρεμίας ή για συναγερμό διάρκειας τουλάχιστον τριάντα (30)
min.
- Σύστημα αυτόματης επανάταξης
- Σύστημα επιτήρησης γραμμών με επιλογικό διακόπτη εντοπισμού της βλάβης
- Σύστημα αφεσβέσεως φωτεινών επαναληπτών
- Ηχητικά όργανα συναγερμού (σειρήνες, βομβητές, κουδούνια)
β) Ανιχνευτής  καπνού  φωτοηλεκτρικούς  που  καλύπτουν  επιφάνεια  50  m²  ο  καθένας.  Είναι
τοποθετημένοι στην οροφή και ενεργοποιούνται με την παρουσία ορισμένης ποσότητας καπνού. Οι
αποστάσεις τοποθέτησης ορίζονται από τον κατασκευαστή ή το κέντρο δοκιμών.
Η  απόσταση  μεταξύ  δύο  πυρανιχνευτών  δεν  πρέπει  να  υπερβαίνει  τα  10  m  και  η  απόσταση
πυρανιχνευτή - τοίχου τα 4,5 m. 
Σε διαδρόμους η μέγιστη απόσταση μεταξύ των πυρανιχνευτών ορίζεται σε 15 m. 
γ) Ανιχνευτές  θερμοδιαφορικοί.  Ενεργοποιούνται  όταν  η  θερμοκρασία  ξεπεράσει  τους  60°C  ή
παρουσιάσει  απότομη  άνοδο  (10°C)  μέσα  σε  χρονικό  διάστημα  ενός  λεπτού  της  ώρας  και
τοποθετούνται στα λεβητοστάσια.
δ) Κομβία ενεργοποιήσεως σε ειδική συσκευή με σταθερό γυάλινο κάλυμμα. Η πίεση του κουμπιού
μετά το σπάσιμο του καλύμματος ενεργοποιεί σειρήνα συναγερμού. Τα κομβία  τοποθετούνται σε
εμφανή  σημεία  κοντά  σε  εξόδους  κινδύνου  του  κτηρίου  και  κατά  τη  διεύθυνση  της  όδευσης
διαφυγής κατά τέτοιο τρόπο, ώστε κανένα σημείο του ορόφου να μην απέχει περισσότερο από 30 m
από τα κομβία. 
Για την προσέγγιση των συσκευών αυτών από τους μαθητές ή το προσωπικό δεν παρεμβάλλονται
εμπόδια.
Οι θέσεις των κομβίων εμφαίνονται στις κατόψεις 
ε) Τοποθετούνται σειρήνες συναγερμού και φωτεινοί επαναλήπτες που ενεργοποιούνται μέσω
ηλεκτρικού κυκλώματος όταν πιεστεί κάποιο από τα κομβία συναγερμού ή κατόπιν ενεργοποίησης
ανιχνευτών. Σειρήνες συναγερμού και φωτεινοί επαναλήπτες που ενεργοποιούνται αυτόματα από
τον κεντρικό πίνακα μόλις διεγερθεί κάποιος ανιχνευτής. Είναι οι ίδιοι που ενεργοποιούνται μέσω
χειροκίνητου συστήματος συναγερμού.  Όλοι οι ανιχνευτές, σειρήνες και φωτεινοί επαναλήπτες
είναι συνδεδεμένοι με τον κεντρικό πίνακα πυρανίχνευσης.
στ) Η  τροφοδότηση  του  πίνακα  πραγματοποιείται  με  καλώδια  τύπου  ΝΥΑ,  ΝΥΜ  και  ΝΥΥ,
αποτελούν ανεξάρτητο δίκτυο από το υπόλοιπο ηλεκτρικό δίκτυο και ασφαλίζονται με ασφάλεια 10
Α. 
Καλωδιώσεις  κατάλληλων διαστάσεων που συνδέουν τις  συσκευές  με τον κεντρικό πίνακα και
τοποθετούνται ορατοί μέσα σε ειδικά πλαστικά κανάλια με τα στηρίγματά τους στους τοίχους είτε
μέσα σε χαλκοσωλήνα προστασίας για τις κατακόρυφες οδεύσεις.
Οι καλωδιώσεις θα είναι πυράντοχα ενδεικτικού τύπου NHXCH FE180/30 ή ισοδύναμου.
Γενικά θα εφαρμοσθούν οι απαιτήσεις που θέτει το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 54, μέρος 14. 

3.3 ΑΠΛΟ ΥΔΡΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
Το  απλό  υδροδοτικό  πυροσβεστικό  δίκτυο  περιλαμβάνει  πυροσβεστικά  ερμάρια  που  τροφο-
δοτούνται με νερό από το υδροδοτικό δίκτυο του κτιρίου, και που θα πληρούν τις εξής τεχνικές
προδιαγραφές:
 α)  Είναι μεταλλικής κατασκευής, ερυθρού χρώματος με κατάλληλη σήμανση. 
 β)  Διαθέτουν  ελαστικό  σωλήνα  διατομής  Φ15 –  Φ19  mm μήκους  20  μέτρων,  με  ακροφύσιο
ρύθμισης βολής νερού στο άκρο του.
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 γ)  Τοποθετούνται σε ύψος 1,00 – 1,50 μέτρα από το δάπεδο.

3.4 ΦΟΡΗΤΟΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ
Οι φορητοί  πυροσβεστήρες τοποθετούνται  σε ύψος 0,80–1,20 m από το δάπεδο, στις  οδεύσεις
διαφυγής, πλησίον κλιμακοστασίων, επικίνδυνων χώρων, εξόδων κινδύνου, ενώ απαγορεύεται η
τοποθέτησή  τους  σε  χώρους  μη  προσβάσιμους,  κάτω  από  κλιμακοστάσια  ή  σε  χώρους  που
καλύπτονται  από  υλικά.  Ειδικότερα  οι  φορητοί  πυροσβεστήρες  διοξειδίου  του  άνθρακα
τοποθετούνται  πλησίον  ηλεκτρομηχανολογικών  εγκαταστάσεων  ή  σε  χώρους  παρουσίας
ηλεκτρικού  ρεύματος  όπως  πίνακες,  μετασχηματιστές,  χώρους  εργαστηρίων,  ηλεκτρονικών
υπολογιστών, λεβητοστάσια. Ο αριθμός, το είδος και η θέση των απαιτούμενων πυροσβεστήρων
φαίνονται στα σχέδια και τους πίνακες των εγκεκριμένων μελετών πυροπροστασίας.

4. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
4.1. Ειδικότερα, στην υποχρέωση του αναδόχου χωρίς επιπλέον αποζημίωση, περιλαμβάνεται η
έκδοση και προσκόμιση :
i) των υπ. Δηλώσεων η οποία προβλέπεται στην παρ. 2 περ. α του άρθρου 1 της Πυροσβεστικής
Διάταξης 13/2013 (ΦΕΚ 1856 Β/21-6-2013) «Απλοποίηση διαδικασίας χορήγησης πιστοποιητικού
πυροπροστασίας»,  υπογεγραμμένη  από  επιβλέποντα  μηχανικό  του  αναδόχου  που  έχει  αυτό  το
δικαίωμα 
ii)  των  υπ.  Δηλώσεων,  οι  οποίες  προβλέπονται  στην  παρ.  6  του  άρθρου  2  της  ίδιας  ως  άνω
Πυροσβεστικής Διάταξης (αφορά προμήθεια πυροσβεστήρων) από άλλο οικονομικό φορέα. 
iii) η έκδοση και ανελλιπής τήρηση-ενυπόγραφη ενημέρωση του Βιβλίου Ελέγχου και Συντήρησης
των  Μέσων  Ενεργητικής  Πυροπροστασίας,  όπως  αυτό  ορίζεται  στη  υπ.  Αριθμ.  12/2012
Πυροσβεστική Διάταξη (ΦΕΚ 1794 Β/2012), όπως τροποποιήθηκε για το χρονικό διάστημα δέκα
πέντε μηνών (χρόνος υποχρεωτικής εγγύησης) καθώς και καταβολή χρηματικού ποσού των 10,00 €
για  κάθε  σχολική  μονάδα  (5x  10€  =  50,00€)   στον  ειδικό  λογαριασμό  της  Πυροσβεστικής
Υπηρεσίας  για  την  παραλαβή  του  Βιβλίου  Ελέγχου  και  Συντήρησης  των  Μέσων  Ενεργητικής
Πυροπροστασίας.
iv) Υπεύθυνη δήλωση εγγύησης καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) έτη. 
v)  Υπεύθυνη δήλωση για δωρεάν συντήρηση διάρκειας 15 μηνών. 
vi) Υπεύθυνη δήλωση εκπαίδευσης έως 3 υπαλλήλων ανά Σχολική μονάδα σε θέματα λειτουργίας
του  εξοπλισμού  και  παροχή  εγχειριδίων  λειτουργίας  και  συντήρησης  του  εξοπλισμού  στην
Ελληνική Γλώσσα τόσο σε έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική μορφή. 
4.2. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τους χώρους από άποψη καθαριότητας απαλλαγμένους
από υπολείμματα υλικών, συσκευασιών και εργασιών.   
4.3.  Αποτύπωση Εγκαταστάσεων
Μετά το πέρας των εργασιών και πριν την προσωρινή παραλαβή τους, ο ανάδοχος υποχρεούται να
παραδώσει  σχέδια αποτύπωσης μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας.  Τα σχέδια αυτά πρέπει να
είναι λεπτομερέστατα, να δίνουν πλήρη και ακριβή εικόνα της θέσης και της  έκτασης  κάθε  μέσου
και  να  παρέχουν  κάθε  δυνατή  πληροφορία   περί  αυτής (κατόψεις,  σχηματικά διαγράμματα
κλπ). 
Για τα παραπάνω  ο ανάδοχος δεν δικαιούται καμία επιπλέον αποζημίωση.
4.3. Πριν την παράδοση των μέσων και εγκατάσταση αυτών ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να
καταθέσει στην υπηρεσία  Φάκελο Τεχνικών Φυλλαδίων και πιστοποιητικά των υπό ένταξη υλικών.
4.3.1 Ο συγκεντρωτικός πίνακας των υλικών θα έχει την ως κάτωθι μορφή :

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ
Α/Α ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ

ΥΛΙΚΟ
ΤΥΠΟΣ ΑΡ.

ΤΙΜ.
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΟΡΕΑΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΕΓΓΥΗΣΗ

1
2
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4.4. Ο ανάδοχος θα καταθέσει Πρόγραμμα προληπτικής και τακτικής συντήρησης των συστημάτων
ενεργητικής πυροπροστασίας.
4.5.  Με  το  πέρας  των  δοκιμών  ο  ανάδοχος  θα  συντάξει   εγχειρίδιο  με  οδηγίες  χρήσης   των
συστημάτων ενεργητικής πυροπροστασίας.
4.6. Δαπάνες που βαρύνουν τον ανάδοχο :
27 Σύνταξη  τεχνικού  φακέλου  για  την  έκδοση  πιστοποιητικού  πυροπροστασίας  και

υποβολή αυτού στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Λάρισας.
28 Αs built σχέδια κατόψεων και σε ηλεκτρονική μορφή με πλήρη χωροταξική καταγραφή

τις διάταξης των συστημάτων ενεργητικής πυροπροστασίας,  καθώς και φωτογραφίες
κατά το στάδιο των εργασιών.

4.7. Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι καλής ποιότητας, χωρίς βλάβες ή ελαττώματα.
Όλα  τα υλικά που χρησιμοποιούνται, πρέπει να είναι καινούρια και αμεταχείριστα, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 15/2014 Πυροσβεστική Διάταξη.

Γενικά τα προς εγκατάσταση μέσα πυροπροστασίας θα έχουν τα ακόλουθα τεχνικά 
χαρακτηριστικά :

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Αυτοελεγχόμενο φωτιστικό ασφαλείας με LEDs, ενδεικτικού ή ισοδύναμου τύπου GR-8leds, της
OLYMPIA ELECTRONICS  μη  συνεχούς  λειτουργίας  220-240V  AC  και  συσσωρευτής  Ni-Cd
τροφοδοτούμενος  από  το  κεντρικό  κύκλωμα  ηλεκτροδότησης  και  περιλαμβάνον  ηλεκτρονική
διάταξη  αυτόματης  μεταγωγής  και  μετατροπής,  αυτοκόλλητα  διαφανές  κατάλληλα  για  κάθε
κατεύθυνση.  Στην  τιμή  περιλαμβάνεται  και  του  αναγκαίου  μήκους  αναλογούντα  τροφοδοτικά
καλώδια ΝΥΜ/ΝΥΑ 3 x1.5, πλαστικά κανάλια κλειστού τύπου (12 x 12). 

Πίνακας πυρασφαλείας 2 ζωνών με ξεχωριστή ένδειξη κάθε ζώνης
Κεντρικός  πίνακας  ελέγχου  πυρανίχνευσης  και  αναγγελίας  πυρκαγιάς  αποτελούμενος  πίνακα
πυρανίχνευσης δύο ζωνών με ξεχωριστή ένδειξη κάθε ζώνης πλήρης, ενδεικτικού ή ισοδύναμου
τύπου BS-1632 της OLYMPIA ELECTRONICS. Στην τιμή περιλαμβάνονται και του αναγκαίου
μήκους αναλογούντα τροφοδοτικά καλώδια ΝΥΜ/ΝΥΑ 3 x1.5, οι ηλεκτρικές ασφάλειες 10 Α, και
πλαστικά κανάλια κλειστού τύπου (12x12). 

Πίνακας πυρασφαλείας 4 ζωνών με ξεχωριστή ένδειξη κάθε ζώνης
Κεντρικός  πίνακας  ελέγχου  πυρανίχνευσης  και  αναγγελίας  πυρκαγιάς  αποτελούμενος  πίνακα
πυρανίχνευσης δύο ζωνών με ξεχωριστή ένδειξη κάθε ζώνης πλήρης, ενδεικτικού ή ισοδύναμου
τύπου BS-1634 της OLYMPIA ELECTRONICS.  Στην τιμή περιλαμβάνονται και του αναγκαίου
μήκους αναλογούντα τροφοδοτικά καλώδια ΝΥΜ/ΝΥΑ 3 x1.5, οι ηλεκτρικές ασφάλειες 10 Α, και
πλαστικά κανάλια κλειστού τύπου (12x12). 

Ανιχνευτής καπνού 
Ανιχνευτής  ορατού  καπνού  συμβατικού  τύπου,  ενδεικτικός  ή  ισοδύναμός  τύπος  BS-655  της
OLYMPIA ELECTRONICS  Στην τιμή περιλαμβάνονται και του αναγκαίου μήκους αναλογούντα
πυράντοχα  καλώδια  ενδεικτικού  τύπου  NHXCH  FE180/30,  πλαστικά  κανάλια  κλειστού  τύπου
(12x12  και  15  x  10),  καθώς  και  χάλκινος  σωλήνας  προστασίας  DN  18  για  τις  κατακόρυφες
οδεύσεις.  
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Ανιχνευτής θερμοδιαφορικός
Ανιχνευτής  θερμοδιαφορικός  συμβατικού  τύπου,  ενδεικτικός  ή  ισοδύναμός  τύπος  BS-660  της
OLYMPIA ELECTRONICS.  Στην τιμή περιλαμβάνονται και του αναγκαίου μήκους αναλογούντα
πυράντοχα  καλώδια  ενδεικτικού  τύπου  NHXCH  FE180/30,  πλαστικά  κανάλια  κλειστού  τύπου
(12x12  και  15  x  10),  καθώς  και  χάλκινος  σωλήνας  προστασίας  DN  18  για  τις  κατακόρυφες
οδεύσεις.  

Κομβίο συναγερμού
Κομβίο συναγερμού αποτελούμενο από πλαστικό κουτί κόκκινου χρώματος με τη λέξη ΦΩΤΙΑ σε
μεγάλα ευκρινή μαύρα γράμματα κατάλληλο για θερμοκρασία μέχρι 130 oC, μετωπική διαφανή
πλάκα επάνω στην οποία είναι τυπωμένες οι φράσεις “ΣΠΑΣΤΕ ΤΟ ΤΖΑΜΙ”, “ΠΙΕΣΤΕ ΕΔΩ” και
πρέπει να παραβιασθεί ώστε να πατηθεί το κομβίο, οπές εισόδου και εξόδου των καλωδίων, πλήρες
δηλαδή  προμήθεια,  μεταφορά,  εγκατάσταση,  σύνδεση  και  παράδοση  μετά  από  δοκιμή  με  τη
βοήθεια ενός ιδιαίτερου πείρου σε πλήρη και κανονική λειτουργία, επίτοιχο, τύπου θραυόμενης
υάλου.  Στην τιμή περιλαμβάνονται και του αναγκαίου μήκους αναλογούντα πυράντοχα καλώδια
ενδεικτικού τύπου NHXCH FE180/30, πλαστικά κανάλια κλειστού τύπου (12x12 και 15 x 10),
καθώς και χάλκινος σωλήνας προστασίας DN 18 για τις κατακόρυφες οδεύσεις.  

Σύστημα αναγγελίας πυρκαγιάς με φαροσειρήνα
Φωτεινός επαναλήπτης μέσα σε τετραγωνικό κουτί από βακελίτη διαστάσεων περίπου 80 x 80 mm
κατάλληλος για εντοιχισμένη τοποθέτηση, με κόκκινη λυχνία αίγλης και ηλεκτρονική διάταξη ώστε
να παρέχεται η φωτεινή δέσμη με αναλαμπές. Σειρήνα συναγερμού τάσης λειτουργίας 24 V DC,
έντασης 0,65 A, στάθμης ήχου 98db συχνότητας 1200 Hz αποτελούμενο από πλαστικό κέλυφος και
βάση, πτερωτή από fiber glass, κατάλληλη για εξωτερική τοποθέτηση. Στην τιμή περιλαμβάνονται
και  του  αναγκαίου  μήκους  αναλογούντα  πυράντοχα  καλώδια  ενδεικτικού  τύπου  NHXCH
FE180/30, πλαστικά κανάλια κλειστού τύπου (12x12 και 15 x 10), καθώς και χάλκινος σωλήνας
προστασίας DN 18 για τις κατακόρυφες οδεύσεις.  
Ενδεικτικός τύπος BS-531/1 της Olympia electronics ή ισοδύναμο για την εσωτερική εγκατάσταση
και BS-531/1/WP για την εξωτερική εγκατάσταση.

Πυροσβεστικό ερμάριο
Πυροσβεστική  ερμάριο  (σημείο)  επίτοιχο  ή  χωνευτό,  πλήρης,  αποτελουμένη  από  σιδηρούν
κιβώτιον  μετά  ατράκτου  και  θύρας,  εύκαμπτου  σωλήνα  διαμέτρου  1/2ins,  μήκους  20  m,
πυροσβεστικό κρουνό (Ρυθμιζόμενο Ακροσωλήνιο) διαμετρ. 1/2ins , 

Απομακρυσμένο LED ανιχνευτή (remote LED) 
Απομακρυσμένο  LED (κόκκινο)  14-28  V DC –  1mA για  τοποθέτηση  εξωτερικά  του
προστατευμένου χώρου. 

Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός γομώσεως 6 kg
Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, κατασβεστικής ικανότητας 21A-113B-C τουλάχιστον, φορητός
πλήρης με το αντίστοιχο στήριγμα αναρτήσεώς του στον τοίχο και την πινακίδα σήμανσης από
PVC. 

Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα, φορητός γομώσεως 5 kg
Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα, κατασβεστικής ικανότητας 55B-C τουλάχιστον φορητός
πλήρης με το αντίστοιχο στήριγμα αναρτήσεώς του στον τοίχο και την πινακίδα σήμανσης από
PVC. 

Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρο, οροφής γομώσεως 12 kg
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Πυροσβεστήρας  κόνεως  τύπου  Ρο,  κατασβεστικής  ικανότητας  21A-113B-C  τουλάχιστον,
αυτόματος (αυτό διεγειρόμενος) οροφής πλήρης με το αντίστοιχο στήριγμα αναρτήσεώς πλήρως
τοποθετημένος, 

Χαλκοσωλήνας εξωτερικής διατομής Φ.15
Χαλκοσωλήνας  εξωτ  Φ15  mm,  δηλαδή  σωλήνας    και  κάθε  είδους  ειδικά  τεμάχια,  άγκιστρα
στερεώσεως σε απόσταση μεταξύ τους το πολύ 2 m και μικροϋλικά (καννάβι σχοινί, μίνιο κλπ) δια
την σύνδεση με το πυροσβεστικό ερμάριο.

Σήμανση
Πινακίδες σήμανσης θα είναι σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ ΙSΟ 7010, τα επισυναπτόμενα σχέδια και
τις οδηγίες της υπηρεσίας, από PVC ικανού πάχους.
 
Αυτόματος τηλεφωνητής
Αυτόματος τηλεφωνητής, ο οποίος θα τοποθετηθεί στον εκάστοτε πίνακα ανίχνευσης (συμβατός με
τον πίνακα), ενδεικτικού τύπου BS-489/GSM και BS-488 της Olympia electronics ή ισοδύναμου. 
Σε περίπτωση ανίχνευσης εκδήλωσης πυρκαγιάς θα ειδοποιεί στο κινητό τηλέφωνο τον Διευθυντή
της σχολικής μονάδας.

Ακολουθούν αντίστοιχοι πίνακες προμέτρησης με τα απαιτούμενα προς εγκατάσταση υλικά, ανά
σχολικό συγκρότημα:
ΠΙΝΑΚΕΣ  ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ
17ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ - 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

α/α Είδος Μ.Μ. Ποσότητα

1 Πίνακας ανίχνευσης 4 ζωνών BS-1634 Τεμ 1
2 Ανιχνευτής καπνού BS-655 Τεμ 14
3 Ανιχνευτής θερμοδιαφορικός BS660 Τεμ 14
4 Κομβίο συναγερμού BS-536 Τεμ 9
5 Φαροσειρήνα BS-531/1 και BS-531/1/WP Τεμ 7
6 Ενδεικτικό LED Τεμ 12
7 Πυροσβεστικό ερμάριο Τεμ 7
8 Φωτιστικό ασφαλείας Led GR-8/leds Τεμ 30
9 Φωτιστικό ευρείας δέσμης Led GRL-21/H/90 Τεμ 1

10 Πινακίδες σήμανσης από PVC Τεμ 15
11 Πυροσβεστήρας ξηράς κόνεως 6 Kg Τεμ 0
12 Πυροσβεστήρας ξηράς κόνεως οροφής 12 Kg Τεμ 0
13 Πυροσβεστήρας CΟ2 Τεμ 0
14 Καλώδιο πυράντοχο NHXCH FE180/E30 Μ 309
15 Πλαστικό κανάλι 12x12  ή 15x10 Μ 309
16 Σωλήνας προστασίας χάλκινος Φ.18 Μ 20
17 Χαλκοσωλήνας Φ.15 (Ερμάριο) Μ 26
18 Διακόπτης γωνιακός 1/2'' Τεμ 14
19 Φωτιστικο ασφαλειας διπλης οψης GRL-522/EM Τεμ 0
20 Αυτόματος τηλεφωνητής BS-488 και BS-489/GSM Τεμ 1

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ
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2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ

α/α Είδος Μ.Μ. Ποσότητα

1 Πίνακας ανίχνευσης 4 ζωνών BS-1634 Τεμ 1
2 Ανιχνευτής καπνού BS-655 Τεμ 8
3 Ανιχνευτής θερμοδιαφορικός BS660 Τεμ 8
4 Κομβίο συναγερμού BS-536 Τεμ 9
5 Φαροσειρήνα BS-531/1 και BS-531/1/WP Τεμ 9
6 Ενδεικτικό LED Τεμ 6
7 Πυροσβεστικό ερμάριο Τεμ 9
8 Φωτιστικό ασφαλείας Led GR-8/leds Τεμ 46
9 Φωτιστικό ευρείας δέσμης Led GRL-21/H/90 Τεμ 1

10 Πινακίδες σήμανσης από PVC Τεμ 15
11 Πυροσβεστήρας ξηράς κόνεως 6 Kg Τεμ 0
12 Πυροσβεστήρας ξηράς κόνεως οροφής 12 Kg Τεμ 0
13 Πυροσβεστήρας CΟ2 Τεμ 0
14 Καλώδιο πυράντοχο NHXCH FE180/E30 Μ 336
15 Πλαστικό κανάλι 12x12  ή 15x10 Μ 336
16 Σωλήνας προστασίας χάλκινος Φ.18 Μ 65
17 Χαλκοσωλήνας Φ.15 (Ερμάριο) Μ 47.3
18 Διακόπτης γωνιακός 1/2'' Τεμ 18
19 Φωτιστικο ασφαλειας διπλης οψης GRL-522/EM Τεμ 0
20 Αυτόματος τηλεφωνητής BS-488 και BS-489/GSM Τεμ 1

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ
2ο ΛΥΚΕΙΟ

α/α Είδος Μ.Μ. Ποσότητα

1 Πίνακας ανίχνευσης 4 ζωνών BS-1634 Τεμ 1
2 Ανιχνευτής καπνού BS-655 Τεμ 6
3 Ανιχνευτής θερμοδιαφορικός BS660 Τεμ 6
4 Κομβίο συναγερμού BS-536 Τεμ 10
5 Φαροσειρήνα BS-531/1 και BS-531/1/WP Τεμ 8
6 Ενδεικτικό LED Τεμ 5
7 Πυροσβεστικό ερμάριο Τεμ 9
8 Φωτιστικό ασφαλείας Led GR-8/leds Τεμ 44
9 Φωτιστικό ευρείας δέσμης Led GRL-21/H/90 Τεμ 1

10 Πινακίδες σήμανσης από PVC Τεμ 15
11 Πυροσβεστήρας ξηράς κόνεως 6 Kg Τεμ 0
12 Πυροσβεστήρας ξηράς κόνεως οροφής 12 Kg Τεμ 0
13 Πυροσβεστήρας CΟ2 Τεμ 0
14 Καλώδιο πυράντοχο NHXCH FE180/E30 Μ 269
15 Πλαστικό κανάλι 12x12  ή 15x10 Μ 269
16 Σωλήνας προστασίας χάλκινος Φ.18 Μ 65
17 Χαλκοσωλήνας Φ.15 (Ερμάριο) Μ 50.5
18 Διακόπτης γωνιακός 1/2'' Τεμ 18
19 Φωτιστικο ασφαλειας διπλης οψης GRL-522/EM Τεμ 0
20 Αυτόματος τηλεφωνητής BS-488 και BS-489/GSM Τεμ 1
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ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ
19ο - 24ο ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

α/α Είδος Μ.Μ. Ποσότητα

1 Πίνακας ανίχνευσης 4 ζωνών BS-1634 Τεμ 1
2 Ανιχνευτής καπνού BS-655 Τεμ 11
3 Ανιχνευτής θερμοδιαφορικός BS660 Τεμ 11
4 Κομβίο συναγερμού BS-536 Τεμ 7
5 Φαροσειρήνα BS-531/1 και BS-531/1/WP Τεμ 6
6 Ενδεικτικό LED Τεμ 11
7 Πυροσβεστικό ερμάριο Τεμ 6
8 Φωτιστικό ασφαλείας Led GR-8/leds Τεμ 24
9 Φωτιστικό ευρείας δέσμης Led GRL-21/H/90 Τεμ 1

10 Πινακίδες σήμανσης από PVC Τεμ 15
11 Πυροσβεστήρας ξηράς κόνεως 6 Kg Τεμ 0
12 Πυροσβεστήρας ξηράς κόνεως οροφής 12 Kg Τεμ 0
13 Πυροσβεστήρας CΟ2 Τεμ 0
14 Καλώδιο πυράντοχο NHXCH FE180/E30 Μ 290
15 Πλαστικό κανάλι 12x12  ή 15x10 Μ 290
16 Σωλήνας προστασίας χάλκινος Φ.18 Μ 16
17 Χαλκοσωλήνας Φ.15 (Ερμάριο) Μ 35
18 Διακόπτης γωνιακός 1/2'' Τεμ 12
19 Φωτιστικο ασφαλειας διπλης οψης GRL-522/EM Τεμ 2
20 Αυτόματος τηλεφωνητής BS-488 και BS-489/GSM Τεμ 1

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ
1ο - 26ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

α/α Είδος Μ.Μ. Ποσότητα

1 Πίνακας ανίχνευσης 4 ζωνών BS-1632 Τεμ 1
2 Ανιχνευτής καπνού BS-655 Τεμ 6
3 Ανιχνευτής θερμοδιαφορικός BS660 Τεμ 6
4 Κομβίο συναγερμού BS-536 Τεμ 1
5 Φαροσειρήνα BS-531/1 και BS-531/1/WP Τεμ 2
6 Ενδεικτικό LED Τεμ 5
7 Πυροσβεστικό ερμάριο Τεμ 1
8 Φωτιστικό ασφαλείας Led GR-8/leds Τεμ 9
9 Φωτιστικό ευρείας δέσμης Led GRL-21/H/90 Τεμ 0

10 Πινακίδες σήμανσης από PVC Τεμ 2
11 Πυροσβεστήρας ξηράς κόνεως 6 Kg Τεμ 0
12 Πυροσβεστήρας ξηράς κόνεως οροφής 12 Kg Τεμ 0
13 Πυροσβεστήρας CΟ2 Τεμ 0
14 Καλώδιο πυράντοχο NHXCH FE180/E30 Μ 62
15 Πλαστικό κανάλι 12x12  ή 15x10 Μ 62
16 Σωλήνας προστασίας χάλκινος Φ.18 Μ 0
17 Χαλκοσωλήνας Φ.15 (Ερμάριο) Μ 4
18 Διακόπτης γωνιακός 1/2'' Τεμ 2
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19 Φωτιστικο ασφαλειας διπλης οψης GRL-522/EM Τεμ 0
20 Αυτόματος τηλεφωνητής BS-488 και BS-489/GSM Τεμ 1

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

α/α Είδος Μ.Μ. Ποσότητα

1 Πίνακας ανίχνευσης 4 ζωνών BS-1634 Τεμ 1
2 Ανιχνευτής καπνού BS-655 Τεμ 4
3 Ανιχνευτής θερμοδιαφορικός BS660 Τεμ 4
4 Κομβίο συναγερμού BS-536 Τεμ 6
5 Φαροσειρήνα BS-531/1 και BS-531/1/WP Τεμ 9
6 Ενδεικτικό LED Τεμ 4
7 Πυροσβεστικό ερμάριο Τεμ 4
8 Φωτιστικό ασφαλείας Led GR-8/leds Τεμ 41
9 Φωτιστικό ευρείας δέσμης Led GRL-21/H/90 Τεμ 0

10 Πινακίδες σήμανσης από PVC Τεμ 15
11 Πυροσβεστήρας ξηράς κόνεως 6 Kg Τεμ 0
12 Πυροσβεστήρας ξηράς κόνεως οροφής 12 Kg Τεμ 0
13 Πυροσβεστήρας Co2 Τεμ 0
14 Καλώδιο πυράντοχο NHXCH FE180/E30 Μ 174
15 Πλαστικό κανάλι 12x12  ή 15x10 Μ 174
16 Σωλήνας προστασίας χάλκινος Φ.18 Μ 7
17 Χαλκοσωλήνας Φ.15 (Ερμάριο) Μ 20
18 Διακόπτης γωνιακός 1/2'' Τεμ 8
19 Φωτιστικο ασφαλειας διπλης οψης GRL-522/EM Τεμ 0
20 Αυτόματος τηλεφωνητής BS-488 και BS-489/GSM Τεμ 1

Επισημαίνεται οί τί, το φύσίκοί  καί οίκονομίκοί  αντίκείίμενο των δημοπρατούί μενων είργων  δεν πρείπεί
να μεταβαί λλεταί ούσίωδωί ς καταί  τη δίαί ρκεία εκτείλεσης της σύί μβασης, καταί  τα ορίζοί μενα στην παρ.
4 τού αί ρθρού 132 ν. 4412/2016. Δύνατοί τητα μεταβοληί ς ύφίίσταταί, μοί νο ύποί  τίς προύϋ ποθείσείς των
αί ρθρων 132 καί 156 ν. 4412/2016. 

Επίτρείπεταί η χρηί ση των «επίί είλασσον» δαπανωί ν με τούς ακοί λούθούς οί ρούς καί περίορίσμούί ς:

 Δεν τροποποίείίταί το «βασίκοί  σχείδίο» της προκηί ρύξης, ούί τε οί προδίαγραφείς τού είργού, οί πως
περίγραί φονταί στα σύμβατίκαί  τεύί χη, ούί τε καταργείίταί ομαί δα εργασίωί ν της αρχίκηί ς σύί μβασης. 

 Δεν θίίγεταί η πληροί τητα, ποίοί τητα καί λείτούργίκοί τητα τού είργού. 

 Δεν χρησίμοποίείίταί γία την πληρωμηί  νείων εργασίωί ν πού δεν ύπηί ρχαν στην αρχίκηί  σύί μβαση. 

 Δεν ύπερβαίίνεί η δαπαί νη αύτηί , καταί  τον τελίκοί  εγκεκρίμείνο Ανακεφαλαίωτίκοί  Πίίνακα Εργασίωί ν
τού είργού,  ποσοστοί  είίκοσί τοίς εκατοί  (20%) της σύμβατίκηί ς  δαπαί νης ομαί δας εργασίωί ν  τού
είργού  ούί τε,  αθροίστίκαί ,  ποσοστοί  δείκα  τοίς  εκατοί  (10%)  της  δαπαί νης  της  αρχίκηί ς  αξίίας
σύί μβασης χωρίίς  Φ.Π.Α.,  αναθεωί ρηση τίμωί ν  καί  απροί βλεπτες δαπαί νες.  Στην αθροίστίκηί  αύτηί
ανακεφαλαίίωση λαμβαί νονταί ύποί ψη μοί νο οί μεταφορείς δαπαί νης αποί  μίία ομαί δα εργασίωί ν σε
αί λλη.
Τα  ποσαί  πού  εξοίκονομούί νταί,  εφοί σον  ύπερβαίίνούν  τα  ανωτείρω  οί ρία  (20%  ηί  καί  10%),
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μείωί νούν ίσοί ποσα τη δαπαί νη της αξίίας σύί μβασης χωρίίς Φ.Π.Α., αναθεωρηί σείς καί απροί βλεπτες
δαπαί νες. Γία τη χρηί ση των «επίί  είλασσον δαπανωί ν» απαίτείίταί σε καί θε περίίπτωση η σύί μφωνη
γνωί μη  τού  Τεχνίκούί  Σύμβούλίίού,  ύί στερα  αποί  είσηί γηση  τού  φορεία  ύλοποίίησης.
Ο  προύϋ πολογίσμοί ς  των  είργων  στα  οποίία  εφαρμοί ζεταί  η  παραί γραφος  αύτηί  αναλύί εταί  σε
Οομαί δες εργασίωί ν, οί οποίίες σύντίίθενταί αποί  εργασίίες πού ύπαί γονταί σε ενίαίία ύποσύί νολα τού
τεχνίκούί  αντίκείμείνού των είργων, είχούν παροί μοίο τροί πο κατασκεύηί ς καί επίδείχονταί το ίίδίο
ποσοστοί  είκπτωσης  στίς  τίμείς  μοναί δας  τούς.  Με  αποί φαση  τού  Υπούργούί  Υποδομωί ν  καί
Μεταφορωί ν,  η  οποίία  μεταί  την  είκδοσηί  της  θα  είχεί  εφαρμογηί  σε  οί λα  τα  ως  αί νω  είργα,
προσδίορίίζονταί οί ομαί δες εργασίωί ν αναί  κατηγορίία είργων.

Άρθρο 12: Προθεσμία εκτέλεσης του έργου

Η σύνολίκηί  προθεσμίία εκτείλεσης τού είργού, ορίίζεταί σε δίακοί σίες σαραί ντα  (240) ημέρες αποί
την ημείρα ύπογραφηί ς της σύί μβασης39. 
Οί αποκλείστίκείς καί ενδείκτίκείς τμηματίκείς προθεσμίίες   τού είργού αναφείρονταί στην Ε.Σ.Υ.

Άρθρο 13: Διαδικασία σύναψης σύμβασης - Όροι υποβολής προσφορών

13.1 Η επίλογηί  τού Αναδοί χού, θα γίίνεί σύί μφωνα με την «ανοίκτηί  δίαδίκασίία» τού αί ρθρού
27 τού ν. 4412/2016 καί ύποί  τίς προύϋ ποθείσείς τού νοί μού αύτούί .

 
13.2 Η οίκονομίκηί  προσφοραί  των δίαγωνίζομείνων, θα σύνταχθείί  καί ύποβληθείί  σύί μφωνα

με τα ορίζοί μενα στο αί ρθρο 95 παρ. 2.(α) τού ν. 4412/2016 . 

13.3 Καί θε προσφείρων μπορείί να ύποβαί λεί μοί νο μίία προσφοραί . 40

13.4 Δεν επίτρείπεταί η ύποβοληί  εναλλακτίκωί ν προσφορωί ν.41

13.5 Δε γίίνονταί δεκτείς προσφορείς γία μείρος τού αντίκείμείνού της σύί μβασης.

Άρθρο 14: Κριτήριο Ανάθεσης

Κρίτηί ρίο  γία  την  αναί θεση  της  σύί μβασης  είίναί  η  πλείον  σύμφείρούσα  αποί  οίκονομίκηί  αί ποψη
προσφοραί  μοί νο βαί σεί τίμηί ς (χαμηλοί τερη τίμηί ).

Άρθρο 15: Εγγύηση συμμετοχής 

15.1 Γία την σύμμετοχηί  στον δίαγωνίσμοί  απαίτείίταί η καταί θεση αποί  τούς σύμμετείχοντες
οίκονομίκούί ς φορείίς, καταί  τούς οί ρούς της παρ. 1 α) τού αί ρθρού 72  τού ν. 4412/2016,
εγγύητίκηί ς επίστοληί ς σύμμετοχηί ς, πού ανείρχεταί στο ποσοί  των 12.929,00 εύρωί . 42

Στην περίίπτωση είνωσης οίκονομίκωί ν φορείων, η εγγύί ηση σύμμετοχηί ς περίλαμβαί νεί
καί τον οί ρο οί τί η εγγύί ηση καλύί πτεί τίς ύποχρεωί σείς οί λων των οίκονομίκωί ν φορείων
πού σύμμετείχούν στην είνωση.

15.2 Οί εγγύητίκείς επίστολείς σύμμετοχηί ς περίλαμβαί νούν, σύί μφωνα με το αί ρθρο 72 παρ. 4
τού ν. 4412/2016, κατ’ ελαί χίστον τα ακοί λούθα στοίχείία : 
α) την ημερομηνίία είκδοσης, 
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β) τον εκδοί τη, 
γ) τον κύί ρίο τού είργού ηί  το φορεία κατασκεύηί ς τού είργού (ΔΗΜΟ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ) προς
τον οποίίο απεύθύί νονταί, 
δ) τον αρίθμοί  της εγγύί ησης, 
ε) το ποσοί  πού καλύί πτεί η εγγύί ηση, 
στ) την πληί ρη επωνύμίία, τον Α.Φ.Μ. καί τη δίεύί θύνση τού  οίκονομίκούί  φορεία ύπείρ
τού  οποίίού  εκδίίδεταί  η  εγγύί ηση  (στην  περίίπτωση  είνωσης  αναγραί φονταί  οί λα  τα
παραπαί νω γία καί θε μείλος της είνωσης), 
ζ)  τούς  οί ρούς  οί τί:  αα)  η  εγγύί ηση  παρείχεταί  ανείκκλητα  καί  ανεπίφύί λακτα,  ο  δε
εκδοί της παραίτείίταί τού δίκαίωί ματος της δίαίρείσεως καί της δίζηί σεως, καί ββ) οί τί σε
περίίπτωση  καταί πτωσης  αύτηί ς,  το  ποσοί  της  καταί πτωσης  ύποί κείταί  στο  εκαί στοτε
ίσχύί ον τείλος χαρτοσηί μού, 
η) τα στοίχείία της δίακηί ρύξης  (αρίθμοί ς,  είτος,  τίίτλος είργού )  καί την  καταληκτίκηί
ημερομηνίία ύποβοληί ς προσφορωί ν, 
θ) την ημερομηνίία ληί ξης ηί  τον χροί νο ίσχύί ος της εγγύί ησης, 
ί) την αναί ληψη ύποχρείωσης αποί  τον εκδοί τη της εγγύί ησης να καταβαί λεί το ποσοί  της
εγγύί ησης ολίκαί  ηί  μερίκαί  εντοί ς πείντε (5) ημερωί ν μεταί  αποί  απληί  είγγραφη είδοποίίηση
εκείίνού προς τον οποίίο απεύθύί νεταί. 
(Στο σημείίο αύτοί  γίίνεταί παραπομπηί  στα σχετίκαί  ύποδείίγματα, εφοί σον ύπαί ρχούν).

15.3 Η εγγύί ηση σύμμετοχηί ς πρείπεί να ίσχύί εί τούλαί χίστον γία τρίαί ντα (30) ημείρες μεταί  τη
ληί ξη  τού  χροί νού  ίσχύί ος  της  προσφοραί ς  τού  αί ρθρού  19  της  παρούί σας,  ηί τοί  μείχρί
30/03/2019, αί λλως η προσφοραί  απορρίίπτεταί. Η αναθείτούσα αρχηί  μπορείί,  πρίν τη
ληί ξη της προσφοραί ς, να ζηταί  αποί  τον προσφείροντα να παρατείίνεί, πρίν τη ληί ξη τούς,
τη δίαί ρκεία ίσχύί ος της προσφοραί ς καί της εγγύί ησης σύμμετοχηί ς.

15.4 Η εγγύί ηση σύμμετοχηί ς καταπίίπτεί,  ύπείρ τού κύρίίού τού είργού, μεταί  αποί  γνωί μη τού
Τεχνίκούί  Σύμβούλίίού αν ο προσφείρων αποσύί ρεί την προσφοραί  τού καταί  τη δίαί ρκεία
ίσχύί ος  αύτηί ς  καί  στίς  περίπτωί σείς  τού  αί ρθρού  4.2  της  παρούί σας.
Η  είνσταση  τού  αναδοί χού  καταί  της  αποφαί σεως  δεν  αναστείλλεί  την  είίσπραξη  τού
ποσούί  της εγγύηί σεως.

15.5 Η εγγύί ηση σύμμετοχηί ς επίστρείφεταί στον αναί δοχο με την προσκοί μίση της εγγύί ησης
καληί ς εκτείλεσης.
Η εγγύί ηση σύμμετοχηί ς  επίστρείφεταί  στούς λοίπούί ς  προσφείροντες,  σύί μφωνα με τα

είδίκοί τερα ορίζοί μενα στο αί ρθρο 72 τού ν. 4412/2016 43.

Άρθρο 16: Χορήγηση Προκαταβολής – Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (Πριμ)44

16.1 Δεν45  προβλείπεταί η χορηί γηση προκαταβοληί ς στον Αναί δοχο.46

16.2 Δεν προβλείπεταί  η πληρωμηί  πρίμ στην παρούί σα σύί μβαση.

Άρθρο 17:  Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και λειτουργίας του έργου 

17.1 Γία την ύπογραφηί  της σύί μβασης απαίτείίταί η παροχηί  εγγύί ησης καληί ς εκτείλεσης, σύί μφωνα
με το αί ρθρο 72 παρ. 1 β) τού ν.4412/2016, το ύί ψος της οποίίας καθορίίζεταί σε ποσοστοί   5%  επίί
της αξίίας της σύί μβασης, χωρίίς Φ.Π.Α. καί κατατίίθεταί πρίν ηί  καταί  την ύπογραφηί  της σύί μβασης.
Η εγγύί ηση καληί ς  εκτείλεσης καταπίίπτεί  στην περίίπτωση παραί βασης των οί ρων της σύί μβασης,
οί πως αύτηί  είδίκοί τερα ορίίζεί.

Σε  περίίπτωση  τροποποίίησης  της  σύί μβασης  καταί  το  αί ρθρο  132  ν.  4412/2016,  η  οποίία
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σύνεπαί γεταί αύί ξηση της σύμβατίκηί ς  αξίίας,  ο αναί δοχος είίναί ύποχρεωμείνος να καταθείσεί πρίν
την τροποποίίηση, σύμπληρωματίκηί  εγγύί ηση το ύί ψος της οποίίας ανείρχεταί σε ποσοστοί  5% επίί
τού ποσούί  της αύί ξησης χωρίίς ΦΠΑ.

Η  εγγύί ηση  καληί ς  εκτείλεσης  της  σύί μβασης  καλύί πτεί  σύνολίκαί  καί  χωρίίς  δίακρίίσείς  την
εφαρμογηί  οί λων  των  οί ρων  της  σύί μβασης  καί  καί θε  απαίίτηση  της  αναθείτούσας  αρχηί ς  ηί  τού
κύρίίού τού είργού είναντί τού αναδοί χού.

Η εγγύί ηση καληί ς εκτείλεσης καταπίίπτεί ύπείρ τού κύρίίού τού είργού, με αίτίολογημείνη αποί φαση
τού Προίϋσταμείνού της Δίεύθύί νούσας Υπηρεσίίας,  ίδίίως μεταί  την ορίστίκοποίίηση της είκπτωσης
τού αναδοί χού. Η είνσταση τού αναδοί χού καταί  της αποφαί σεως δεν αναστείλλεί την είίσπραξη τού
ποσούί  της εγγύηί σεως.

Οί εγγύητίκείς επίστολείς καληί ς εκτείλεσης περίλαμβαί νούν κατ’ ελαί χίστον τα αναφεροί μενα στην
παραί γραφο  15.2  της  παρούί σας  καί  επίπροί σθετα,  τον  αρίθμοί  καί  τον  τίίτλο  της  σχετίκηί ς
σύί μβασης . 

17.2 Εγγύί ηση καληί ς λείτούργίίας 

Δεν προβλείπεταί.47

Άρθρο 17Α: Έκδοση εγγυητικών

17.Α.1. Οί εγγύητίκείς επίστολείς των αί ρθρων 15, 16 καί 17 εκδίίδονταί αποί  πίστωτίκαί  ίδρύί ματα πού
λείτούργούί ν νοί μίμα στα κραί τη- μείλη της Ενωσης ηί  τού Εύρωπαίϋκούί  Οίκονομίκούί  Χωί ρού ηί  στα
κραί τη-μείρη της ΣΔΣ καί είχούν, σύί μφωνα με τίς ίσχύί ούσες δίαταί ξείς, το δίκαίίωμα αύτοί . Μπορούί ν,
επίίσης, να εκδίίδονταί αποί  το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ηί  να παρείχονταί με γραμμαί τίο τού Ταμείίού
Παρακαταθηκωί ν καί Δανείίων, με παρακαταί θεση σε αύτοί  τού αντίίστοίχού χρηματίκούί  ποσούί . 48 

 Αν  σύσταθείί  παρακαταθηί κη  με  γραμμαί τίο  παρακαταί θεσης  χρεογραί φων  στο  Ταμείίο
Παρακαταθηκωί ν  καί  Δανείίων,  τα τοκομερίίδία  ηί  μερίίσματα πού ληί γούν καταί  τη  δίαί ρκεία  της
εγγύί ησης επίστρείφονταί μεταί  τη ληί ξη τούς στον ύπείρ ού η εγγύί ηση οίκονομίκοί  φορεία.

17.Α.2 Οί εγγύητίκείς επίστολείς εκδίίδονταί κατ’ επίλογηί  τού οίκονομίκούί  φορεία/ αναδοί χού αποί
είναν ηί  περίσσοί τερούς εκδοί τες της παραπαί νω παραγραί φού,   ανεξαρτηί τως τού ύί ψούς των.  

Εαί ν η εγγύί ηση εκδοθείί αποί  αλλοδαποί  πίστωτίκοί  ίίδρύμα μπορείί να σύνταχθείί σε μίία αποί  τίς επίίσημες
γλωί σσες της Εύρωπαίϋκηί ς Ένωσης, αλλαί  θα σύνοδεύί εταί απαραίίτητα αποί  μεταί φραση στην ελληνίκηί  
γλωί σσα, σύί μφωνα καί με τα είδίκοί τερα ορίζοί μενα στο αί ρθρο 6.3. της παρούί σας.

Η  αναθείτούσα  αρχηί  επίκοίνωνείί  με  τούς  φορείίς  πού  φείρονταί  να  είχούν  εκδωί σεί  τίς  εγγύητίκείς
επίστολείς, προκείμείνού να δίαπίστωί σεί την εγκύροί τηταί  τούς49. 

Άρθρο 18: Ημερομηνία και ώρα  λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών-
αποσφράγισης

Ως  ημερομηνία και  ώρα  λήξης  της  προθεσμίας  υποβολής  των  προσφορωί ν50 ορίίζεταί  η
21/5/2018, ημείρα Δεύτείρα και ώρα 15:00 
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Ως  ημερομηνία  και  ώρα  ηλεκτρονικής  αποσφράγισης   των  προσφορών  ορίζεται  η
30/5/2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:0051

Αν,  γία  λοίγούς  ανωτείρας  βίίας ηί  γία  τεχνίκούί ς  λοίγούς  δεν  δίενεργηθείί  η  αποσφραί γίση  καταί  την
ορίσθείίσα ημείρα ηί  αν μείχρί τη μείρα αύτηί  δεν είχεί ύποβληθείί καμίία προσφοραί , η αποσφραί γίση καί η
καταληκτίκηί  ημερομηνίία  αντίίστοίχα  μετατίίθενταί  σε  οποίαδηί ποτε  αί λλη  ημείρα,  με  αποί φαση  της
αναθείτούσας  αρχηί ς.  Η  αποί φαση  αύτηί  κοίνοποίείίταί  στούς  προσφείροντες, μείσω  της
λείτούργίκοί τητας “Επίκοίνωνίία”,  πείντε (5) τούλαί χίστον εργαί σίμες ημείρες πρίν τη νεία ημερομηνίία,
καί αναρταί ταί στο ΚΗΜΔΗΣ, στην ίστοσελίίδα της αναθείτούσας αρχηί ς, εφοί σον δίαθείτεί, καθωί ς καί
στον  είδίκοί ,  δημοί σία  προσβαί σίμο,  χωί ρο  “ηλεκτρονίκοίί  δίαγωνίσμοίί”  της  πύί λης
www.promitheus.gov.gr   τού  ΕΣΗΔΗΣ.  Αν  καί  στη  νεία  αύτηί  ημερομηνίία  δεν  καταστείί  δύνατηί  η
αποσφραί γίση των προσφορωί ν ηί  δεν ύποβληθούί ν προσφορείς, μπορείί να ορίσθείί καί νεία ημερομηνίία,
εφαρμοζομείνων καταί  τα λοίπαί  των δίαταί ξεων των δύί ο προηγούί μενων εδαφίίων. 

Άρθρο 19: Χρόνος ισχύος προσφορών

Καί θε ύποβαλλοί μενη προσφοραί  δεσμεύί εί τον σύμμετείχοντα στον δίαγωνίσμοί  καταί  τη δίαί ταξη τού
αί ρθρού  97  τού  ν.  4412/2016,  γία  δίαί στημα  εννέα μηνωί ν52,  αποί  την  ημερομηνίία  ληί ξης  της
προθεσμίίας ύποβοληί ς των προσφορωί ν.

Η αναθείτούσα αρχηί  μπορείί,  πρίν τη ληί ξη τού χροί νού ίσχύί ος της προσφοραί ς,  να ζηταί  αποί  τούς
προσφείροντες  να  παρατείίνούν  τη  δίαί ρκεία  ίσχύί ος  της  προσφοραί ς  τούς  καί  της  εγγύί ησης
σύμμετοχηί ς.

Άρθρο 20: Δημοσιότητα/ Δαπάνες δημοσίευσης

1. Η προκηί ρύξη σύί μβασης 53 καί η παρούί σα Δίακηί ρύξη δημοσίεύί θηκε στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ…).

2.  Η Δίακηί ρύξη αναρταί ταί καί στην ίστοσελίίδα της αναθείτούσας αρχηί ς (www.larissa-dimos.gr),
(εφοί σον ύπαί ρχεί), σύί μφωνα με το αί ρθρο 2 της παρούί σας.

3. Περίίληψη  της  παρούί σας  Δίακηί ρύξης  δημοσίεύί εταί  στον  Ελληνίκοί  Τύί πο 54,  σύί μφωνα  με  το
αί ρθρο 66 ν. 4412/2016 καί αναρταί ταί στο προί γραμμα “Δίαύί γεία” diavgeia.gov.gr., 

Τα  είξοδα  των  εκ  της  κείίμενης  νομοθεσίίας  απαραίίτητων  δημοσίεύί σεων  της  προκηί ρύξης  της
δημοπρασίίας στην οποίία αναδείίχθηκε αναί δοχος, βαρύί νούν τον ίίδίο καί είσπραί ττονταί με τον πρωί το
λογαρίασμοί  πληρωμηί ς τού είργού.  Τα είξοδα δημοσίεύί σεων των τύχοί ν προηγούί μενων δίαγωνίσμωί ν
γία  την  αναί θεση  τού  ίίδίού  είργού,  καθωί ς  καί  τα  είξοδα  των  μη  απαραίίτητων  εκ  τού  νοί μού
δημοσίεύί σεων βαρύί νούν την αναθείτούσα αρχηί  καί καταβαί λλονταί αποί  τίς πίστωί σείς τού είργού.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

Η σύί μβαση ανατίίθεταί βαί σεί τού κρίτηρίίού τού αί ρθρού 14 της παρούί σας, σε προσφείροντα ο οποίίος
δεν αποκλείίεταί αποί  τη σύμμετοχηί  βαί σεί της παρ. Α τού αί ρθρού 22 της παρούί σας καί πληροίί  τα
κρίτηί ρία επίλογηί ς των παρ. Β, Γ, Δ καί Ε τού αί ρθρού 22 της παρούί σας.

Άρθρο 21: Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

21.  1 Δίκαίίωμα  σύμμετοχηί ς  είχούν  φύσίκαί  ηί  νομίκαί  προί σωπα,  ηί  ενωί σείς  αύτωί ν 55 πού
δραστηρίοποίούί νταί  σε  δημόσια έργα των κατηγοριών Οικοδομικών και Η/Μ εργασιών  56καί
πού είίναί εγκατεστημείνα σε:
α) σε κραί τος-μείλος της Ένωσης,
β) σε κραί τος-μείλος τού Εύρωπαίϋκούί  Οίκονομίκούί  Χωί ρού (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίίτες χωί ρες πού είχούν ύπογραί ψεί καί κύρωί σεί τη ΣΔΣ, στο βαθμοί  πού η ύποί  αναί θεση δημοί σία
σύί μβαση καλύί πτεταί αποί  τα Παραρτηί ματα 1, 2, 4 καί 5 καί τίς γενίκείς σημείωί σείς τού σχετίκούί  με
την  Ένωση  Προσαρτηί ματος  I  της  ως  αί νω  Σύμφωνίίας,  καθωί ς  καί
δ)  σε  τρίίτες  χωί ρες πού δεν εμπίίπτούν στην περίίπτωση γ΄  της παρούί σας παραγραί φού καί  είχούν
σύναί ψεί δίμερείίς ηί  πολύμερείίς σύμφωνίίες με την Ένωση σε θείματα δίαδίκασίωί ν αναί θεσης δημοσίίων
σύμβαί σεων.

21.2 Οίκονομίκοί ς φορείας σύμμετείχεί είίτε μεμονωμείνα είίτε ως μείλος είνωσης.57,

21.3 Οί ενωί σείς οίκονομίκωί ν φορείων σύμμετείχούν ύποί  τούς οί ρούς των παρ. 2, 3 καί 4 τού αί ρθρού 19
καί των παρ. 1 (ε)  καί 3 (β)τού αί ρθρού 76  τού ν. 4412/2016. 
Δεν απαίτείίταί αποί  τίς εν λοίγω ενωί σείς να περίβληθούί ν σύγκεκρίμείνη νομίκηί  μορφηί  γία την ύποβοληί
προσφοραί ς.  Σε περίίπτωση πού η είνωση αναδείχθείί  αναί δοχος η νομίκηί  της  μορφηί  πρείπεί να είίναί
τείτοία πού να εξασφαλίίζεταί η ύί παρξη ενοί ς καί μοναδίκούί  φορολογίκούί  μητρωί ού γία την είνωση (πχ
κοίνοπραξίία).

Άρθρο 22: Κριτήρια ποιοτικής επιλογής 

Οί  μεμονωμείνοί  προσφείροντες  πρείπεί  να  ίκανοποίούί ν  οί λα  τα  κρίτηί ρία  ποίοτίκηί ς  επίλογηί ς.  Στην
περίίπτωση είνωσης οίκονομίκωί ν φορείων, η πληί ρωση των απαίτηί σεων τού αί ρθρού 22 Α καί Β πρείπεί
να ίκανοποίείίταί αποί  καί θε μείλος της είνωσης. 

22.Α. Λόγοι αποκλεισμού

Καί θε  προσφείρων  αποκλείεται αποί  τη  σύμμετοχηί  σε  δίαδίκασίία  σύί ναψης  σύί μβασης,  εφοί σον
σύντρείχεί στο προί σωποί  τού (αν προί κείταί γία μεμονωμείνο φύσίκοί  ηί  νομίκοί  προί σωπο) ηί  σε είνα αποί
τα μείλη τού (αν προί κείταί περίί  είνωσης οίκονομίκωί ν φορείων) είνας αποί  τούς λοίγούς των παρακαί τω
περίπτωί σεων:

22.A.1. Όταν  ύπαί ρχεί  είς  βαί ρος  τού  αμεταί κλητη58 καταδίκαστίκηί  αποί φαση  γία  είναν  αποί  τούς
ακοί λούθούς λοίγούς:

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, οί πως αύτηί  ορίίζεταί στο αί ρθρο 2 της αποί φασης-πλαίίσίο
2008/841/ΔΕΥ τού Σύμβούλίίού της 24ης Οκτωβρίίού 2008, γία την καταπολείμηση τού οργανωμείνού
εγκληί ματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),

β) δωροδοκία,  οί πως ορίίζεταί στο αί ρθρο 3 της σύί μβασης περίί  της καταπολείμησης της δίαφθοραί ς
στην οποίία ενείχονταί ύπαί λληλοί των Εύρωπαίϋκωί ν Κοίνοτηί των ηί  των κρατωί ν-μελωί ν της Ένωσης (ΕΕ
C  195  της  25.6.1997,  σ.  1)  καί  στην  παραί γραφο  1  τού  αί ρθρού  2  της  αποί φασης-πλαίίσίο
2003/568/ΔΕΥ τού Σύμβούλίίού της 22ας Ιούλίίού 2003, γία την καταπολείμηση της δωροδοκίίας στον
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ίδίωτίκοί  τομεία (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθωί ς καί οί πως ορίίζεταί στην κείίμενη νομοθεσίία ηί
στο εθνίκοί  δίίκαίο τού οίκονομίκούί  φορεία,

γ) απάτη, καταί  την είννοία τού αί ρθρού 1 της σύί μβασης σχετίκαί  με την προστασίία των οίκονομίκωί ν
σύμφεροί ντων των Εύρωπαίϋκωί ν Κοίνοτηί των (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποίία κύρωί θηκε με
το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατίκείς δραστηρίοί τητες, οί πως
ορίίζονταί, αντίστοίίχως, στα αί ρθρα 1 καί 3 της αποί φασης-πλαίίσίο 2002/475/ΔΕΥ τού Σύμβούλίίού της
13ης Ιούνίίού 2002, γία την καταπολείμηση της τρομοκρατίίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ηί  ηθίκηί
αύτούργίία ηί  σύνείργεία ηί  αποί πείρα δίαί πραξης εγκληί ματος, οί πως ορίίζονταί στο αί ρθρο 4 αύτηί ς,

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες  ηί  χρηματοδοί τηση της τρομοκρατίίας,
οί πως αύτείς ορίίζονταί στο αί ρθρο 1 της Οδηγίίας 2005/60/ΕΚ τού Εύρωπαίϋκούί  Κοίνοβούλίίού καί τού
Σύμβούλίίού  της  26ης  Οκτωβρίίού  2005,  σχετίκαί  με  την  προί ληψη  της  χρησίμοποίίησης  τού
χρηματοπίστωτίκούί  σύστηί ματος γία τη νομίμοποίίηση εσοί δων αποί  παραί νομες δραστηρίοί τητες καί τη
χρηματοδοί τηση της τρομοκρατίίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.  15), η οποίία ενσωματωί θηκε στην
εθνίκηί  νομοθεσίία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, οί πως ορίίζονταί στο αί ρθρο 2 της
Οδηγίίας 2011/36/ΕΕ τού Εύρωπαίϋκούί  Κοίνοβούλίίού καί τού Σύμβούλίίού της 5ης Απρίλίίού 2011, γία
την προί ληψη καί την καταπολείμηση της εμπορίίας ανθρωί πων καί γία την προστασίία των θύμαί των
της, καθωί ς καί γία την αντίκαταί σταση της αποί φασης-πλαίίσίο 2002/629/ΔΕΥ τού Σύμβούλίίού (ΕΕ L
101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποίία ενσωματωί θηκε στην εθνίκηί  νομοθεσίία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215 ).

Ο οίκονομίκοί ς φορείας αποκλείίεταί επίίσης οί ταν το προί σωπο είς βαί ρος τού οποίίού εκδοί θηκε   αμε-
ταί κλητη καταδίκαστίκηί  αποί φαση είίναί μείλος τού δίοίκητίκούί , δίεύθύντίκούί  ηί  εποπτίκούί  οργαί νού
τού εν λοίγω οίκονομίκούί  φορεία ηί  είχεί εξούσίία εκπροσωί πησης, ληί ψης αποφαί σεων ηί  ελείγχού σε αύτοί .

Στίς περίπτωί σείς εταίρείωί ν περίορίσμείνης εύθύί νης (Ε.Π.Ε.),  προσωπίκωί ν εταίρείωί ν ( Ο.Ε. Ε.Ε.) καί
Ιδίωτίκωί ν Κεφαλαίούχίκωί ν  Εταίρείωί ν  (  Ι.Κ.Ε  ),  η  ύποχρείωση τού προηγούί μενού εδαφίίού,  αφοραί
τούς δίαχείρίστείς.

Στίς περίπτωί σείς ανωνύί μων εταίρείωί ν (Α.Ε.), η ύποχρείωση τού προηγούί μενού εδαφίίού  αφοραί   τον
Δίεύθύί νοντα Σύί μβούλο, καθωί ς καί οί λα τα μείλη τού Δίοίκητίκούί  Σύμβούλίίού.

Στίς περίπτωί σείς των σύνεταίρίσμωί ν, η εν λοίγω ύποχρείωση αφοραί  τα μείλη τού Δίοίκητίκούί  Σύμβού-
λίίού59.

22.A.2 Όταν ο  προσφείρων είχεί αθετηί σεί τίς ύποχρεωί σείς τού οί σον αφοραί  στην  καταβοληί  φοί ρων ηί
είσφορωί ν κοίνωνίκηί ς ασφαί λίσης καί αύτοί  είχεί δίαπίστωθείί αποί  δίκαστίκηί  ηί  δίοίκητίκηί  αποί φαση με
τελεσίίδίκη καί δεσμεύτίκηί  ίσχύί , σύί μφωνα με δίαταί ξείς της χωί ρας οί πού είίναί εγκατεστημείνος ηί  την
εθνίκηί  νομοθεσίία  ηί /καί  η  αναθείτούσα  αρχηί  μπορείί  να  αποδείίξεί  με  τα  καταί λληλα  μείσα  οί τί  ο
προσφείρων  είχεί  αθετηί σεί  τίς  ύποχρεωί σείς  τού  οί σον  αφοραί  την  καταβοληί  φοί ρων  ηί  είσφορωί ν
κοίνωνίκηί ς ασφαί λίσης.

Αν ο προσφείρων είίναί Έλληνας πολίίτης ηί  είχεί την εγκαταί στασηί  τού στην Ελλαί δα, οί ύποχρεωί σείς
τού  πού  αφορούί ν  τίς  είσφορείς  κοίνωνίκηί ς  ασφαί λίσης  καλύί πτούν,  τοί σο  την  κύί ρία,  οί σο  καί  την
επίκούρίκηί  ασφαί λίση.

Δεν αποκλείίεταί ο προσφείρων, οί ταν είχεί εκπληρωί σεί τίς ύποχρεωί σείς τού, είίτε καταβαί λλοντας τούς
φοί ρούς ηί  τίς είσφορείς κοίνωνίκηί ς ασφαί λίσης πού οφείίλεί, σύμπερίλαμβανομείνων, καταί  περίίπτωση,
των δεδούλεύμείνων τοί κων ηί  των προστίίμων, είίτε ύπαγοί μενος σε δεσμεύτίκοί  δίακανονίσμοί  γία την
καταβοληί  τούς.

22.Α.2α   Η  αναθείτούσα  αρχηί  γνωρίίζεί  ηί  μπορείί  να  αποδείίξεί  με  τα  καταί λληλα  μείσα  οί τί  είχούν
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επίβληθείί  σε βαί ρος τού οίκονομίκούί  φορεία, μείσα σε χρονίκοί  δίαί στημα δύί ο (2) ετωί ν πρίν αποί  την
ημερομηνίία ληί ξης της προθεσμίίας ύποβοληί ς προσφοραί ς: 
αα)  τρείς  (3)  πραί ξείς  επίβοληί ς  προστίίμού  αποί  τα  αρμοί δία  ελεγκτίκαί  οί ργανα  τού  Σωί ματος
Επίθεωί ρησης Εργασίίας γία παραβαί σείς της εργατίκηί ς νομοθεσίίας πού χαρακτηρίίζονταί, σύί μφωνα με
την ύπούργίκηί  αποί φαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), οί πως εκαί στοτε ίσχύί εί, ως «ύψηληί ς» ηί  «πολύί
ύψηληί ς» σοβαροί τητας, οί οποίίες προκύί πτούν αθροίστίκαί  αποί  τρείς (3) δίενεργηθείντες ελείγχούς, ηί
ββ)  δύί ο  (2)  πραί ξείς  επίβοληί ς  προστίίμού  αποί  τα  αρμοί δία  ελεγκτίκαί  οί ργανα  τού  Σωί ματος
Επίθεωί ρησης  Εργασίίας  γία  παραβαί σείς  της  εργατίκηί ς  νομοθεσίίας  πού  αφορούί ν  την  αδηί λωτη
εργασίία, οί οποίίες προκύί πτούν αθροίστίκαί  αποί  δύί ο (2) δίενεργηθείντες ελείγχούς. 
Οί ύποί  αα΄ καί ββ΄ κύρωί σείς πρείπεί να είχούν αποκτηί σεί τελεσίίδίκη καί δεσμεύτίκηί  ίσχύί 60.

22.A.3  α)  Κατ’εξαίίρεση,  γία  τούς  πίο  καί τω  επίτακτίκούί ς  λοίγούς  δημοί σίού  σύμφείροντος  ............
61( οί πως δημοί σίας ύγείίας ηί  προστασίίας τού περίβαί λλοντος, οί οποίίοί σύμπληρωί νονταί αποί  την ανα-
θείτούσα αρχηί  ) δεν εφαρμοί ζονταί οί παραί γραφοί  22.A.1,καί 22.A.2.

β) Κατ’εξαίίρεση, οί ταν  ο αποκλείσμοί ς  είίναί  σαφωί ς δύσαναί λογος, ίδίίως οί ταν μοί νο μίκραί  ποσαί  των
φοί ρων ηί  των είσφορωί ν κοίνωνίκηί ς ασφαί λίσης δεν είχούν καταβληθείί  ηί  οί ταν ο  προσφείρων  ενημε-
ρωί θηκε σχετίκαί  με το ακρίβείς ποσοί  πού οφείίλεταί λοίγω αθείτησης των ύποχρεωί σεωί ν τού οί σον αφο-
ραί  στην καταβοληί  φοί ρων ηί  είσφορωί ν κοίνωνίκηί ς ασφαί λίσης σε χροί νο καταί  τον οποίίο δεν είίχε τη δύ-
νατοί τητα να λαί βεί μείτρα, σύί μφωνα με το τελεύταίίο εδαί φίο της περ. β' της παρ. 2 τού αί ρθρού 73 ν.
4412/2016,  πρίν  αποί  την  εκπνοηί  της  προθεσμίίας  ύποβοληί ς  προσφοραί ς τού  αί ρθρού  18  της
παρούί σας, δεν εφαρμοί ζεταί 62η παραί γραφος 22.Α.2. 

22.Α.4. Αποκλείεται από  τη  συμμετοχή  στην  παρούσα διαδικασία  σύναψης  δημόσιας
σύμβασης προσφέρων σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:63

(α) είχεί αθετηί σεί τίς ύποχρεωί σείς πού προβλείπονταί στην παρ. 2 τού αί ρθρού 18 τού ν. 4412/2016,

(β) εαί ν ο οίκονομίκοί ς φορείας τελείί ύποί  πτωί χεύση ηί  είχεί ύπαχθείί σε δίαδίκασίία εξύγίίανσης ηί  είδίκηί ς
εκκαθαί ρίσης ηί  τελείί  ύποί  αναγκαστίκηί  δίαχείίρίση  αποί  εκκαθαρίστηί  ηί  αποί  το  δίκαστηί ρίο  ηί  είχεί
ύπαχθείί  σε  δίαδίκασίία  πτωχεύτίκούί  σύμβίβασμούί  ηί  είχεί  αναστείίλεί  τίς  επίχείρηματίκείς  τού
δραστηρίοί τητες ηί  εαί ν βρίίσκεταί σε οποίαδηί ποτε αναί λογη καταί σταση προκύί πτούσα αποί  παροί μοία
δίαδίκασίία, προβλεποί μενη σε εθνίκείς δίαταί ξείς νοί μού. Η αναθείτούσα αρχηί  μπορείί  να μην αποκλείίεί
είναν οίκονομίκοί  φορεία, ο οποίίος βρίίσκεταί σε μία εκ των κατασταί σεων πού αναφείρονταί στην παρα-
παί νω περίίπτωση, ύποί  την προύϋ ποί θεση οί τί η αναθείτούσα αρχηί  είχεί αποδείίξεί οί τί ο εν λοίγω φορείας
είίναί σε θείση να εκτελείσεί τη σύί μβαση, λαμβαί νοντας ύποί ψη τίς ίσχύί ούσες δίαταί ξείς καί τα μείτρα γία
τη σύνείχίση της επίχείρηματίκηί ς τού λείτούργίίας (παρ. 5 αί ρθρού 73 τού ν. 4412/2016), 

(γ) ύπαί ρχούν επαρκωί ς εύί λογες ενδείίξείς πού οδηγούί ν στο σύμπείρασμα οί τί ο οίκονομίκοί ς φορείας
σύνηί ψε σύμφωνίίες με αί λλούς οίκονομίκούί ς φορείίς με στοίχο τη στρείβλωση τού ανταγωνίσμούί ,

δ) εαί ν μίία καταί σταση σύί γκρούσης σύμφεροί ντων καταί  την είννοία τού αί ρθρού 24 τού ν. 4412/2016
δεν μπορείί να θεραπεύθείί αποτελεσματίκαί  με αί λλα, λίγοί τερο παρεμβατίκαί , μείσα,

(ε) εαί ν μίία καταί σταση στρείβλωσης τού ανταγωνίσμούί  αποί  την προί τερη σύμμετοχηί  των οίκονομίκωί ν
φορείων καταί  την προετοίμασίία της δίαδίκασίίας σύί ναψης σύί μβασης, καταί  τα ορίζοί μενα στο αί ρθρο
48 τού ν. 4412/2016, δεν μπορείί να θεραπεύθείί με αί λλα, λίγοί τερο παρεμβατίκαί , μείσα,

(στ)  εαί ν  ο  οίκονομίκοί ς  φορείας  είχεί  επίδείίξεί  σοβαρηί  ηί  επαναλαμβανοί μενη  πλημμείλεία καταί  την
εκτείλεση  ούσίωί δούς  απαίίτησης  στο  πλαίίσίο  προηγούί μενης  δημοί σίας  σύί μβασης,  προηγούί μενης
σύί μβασης με αναθείτοντα φορεία ηί  προηγούί μενης σύί μβασης παραχωί ρησης πού είίχε ως αποτείλεσμα
την προί ωρη καταγγελίία της προηγούί μενης σύί μβασης, αποζημίωί σείς ηί  αί λλες παροί μοίες κύρωί σείς, 
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(ζ) εαί ν ο οίκονομίκοί ς φορείας είχεί κρίθείί  είνοχος σοβαρωί ν ψεύδωί ν δηλωί σεων καταί  την παροχηί  των
πληροφορίωί ν  πού απαίτούί νταί  γία την εξακρίίβωση της απούσίίας  των λοίγων αποκλείσμούί  ηί  την
πληί ρωση των κρίτηρίίων επίλογηί ς,  είχεί  αποκρύί ψεί τίς  πληροφορίίες αύτείς  ηί  δεν είίναί  σε θείση να
προσκομίίσεί τα δίκαίολογητίκαί  πού απαίτούί νταί κατ’ εφαρμογηί  τού αί ρθρού 23 της παρούί σας, 

(η)  εαί ν  ο  οίκονομίκοί ς  φορείας  επίχείίρησε  να  επηρεαί σεί  με  αθείμίτο  τροί πο  τη  δίαδίκασίία  ληί ψης
αποφαί σεων της αναθείτούσας αρχηί ς, να αποκτηί σεί εμπίστεύτίκείς πληροφορίίες πού ενδείχεταί να τού
αποφείρούν  αθείμίτο  πλεονείκτημα στη  δίαδίκασίία  σύί ναψης  σύί μβασης  ηί  να  παραί σχεί  εξ αμελείίας
παραπλανητίκείς πληροφορίίες πού ενδείχεταί να επηρεαί σούν ούσίωδωί ς τίς αποφαί σείς πού αφορούί ν
τον αποκλείσμοί , την επίλογηί  ηί  την αναί θεση,

(θ) εαί ν ο οίκονομίκοί ς φορείας είχεί δίαπραί ξεί σοβαροί  επαγγελματίκοί  παραί πτωμα, το οποίίο θείτεί σε
αμφίβολίία την ακεραίοί τηταί  τού.

22.Α.5.  Αποκλείίεταί αποί  τη σύμμετοχηί  στη δίαδίκασίία σύί ναψης δημοί σίας σύί μβασης (δίαγωνίσμοί ),
οίκονομίκοί ς  φορείας εαί ν σύντρείχούν οί  προύϋ ποθείσείς εφαρμογηί ς  της παρ.  4 τού αί ρθρού 8 τού ν.
3310/2005 (εθνικός λόγος αποκλεισμού) 64

22.Α.6.  Η αναθείτούσα αρχηί  αποκλείίεί  οίκονομίκοί  φορεία σε οποίοδηί ποτε χρονίκοί  σημείίο καταί  τη
δίαί ρκεία της δίαδίκασίίας σύί ναψης σύί μβασης, οί ταν αποδείκνύί εταί οί τί αύτοί ς βρίίσκεταί λοίγω πραί ξεων
ηί  παραλείίψεων αύτούί  είίτε πρίν είίτε καταί  τη δίαδίκασίία, σε μίία αποί  τίς περίπτωί σείς των προηγούί με-
νων παραγραί φων. 

Εάν η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, στις περιπτώσεις
της παραγράφου 22.Α.1 η περίοδος αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της
καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση και στις περιπτώσεις της παραγράφου  22.Α.4 στα τρία
(3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.65

22.Α.7. Οίκονομίκοί ς  φορείας  πού  εμπίίπτεί  σε  μία  αποί  τίς  κατασταί σείς  πού  αναφείρονταί  στίς
παραγραί φούς 22.Α.1, 22.Α.2α καί 22.Α.466  μπορείί  να προσκομίίζεί στοίχείία προκείμείνού να αποδείίξεί
οί τί τα μείτρα πού είλαβε επαρκούί ν γία να αποδείίξούν την αξίοπίστίία τού, παροί τί σύντρείχεί ο σχετίκοί ς
λοίγος αποκλείσμούί . Εαί ν τα στοίχείία κρίθούί ν επαρκηί , ο εν λοίγω οίκονομίκοί ς φορείας δεν αποκλείίεταί
αποί  τη δίαδίκασίία σύί ναψης σύί μβασης. Τα μείτρα πού λαμβαί νονταί αποί  τούς οίκονομίκούί ς φορείίς
αξίολογούί νταί  σε  σύναί ρτηση  με  τη  σοβαροί τητα  καί  τίς  ίδίαίίτερες  περίσταί σείς  τού  ποίνίκούί
αδίκηί ματος ηί  τού παραπτωί ματος. Αν τα μείτρα κρίθούί ν ανεπαρκηί , γνωστοποίείίταί στον οίκονομίκοί
φορεία το σκεπτίκοί  της αποί φασης αύτηί ς. Οίκονομίκοί ς φορείας πού είχεί αποκλείστείί,  με τελεσίίδίκη
αποί φαση,  αποί  τη  σύμμετοχηί  σε  δίαδίκασίίες  σύί ναψης  σύί μβασης  ηί  αναί θεσης  παραχωί ρησης  δεν
μπορείί  να καί νεί χρηί ση της ανωτείρω δύνατοί τητας καταί  την περίίοδο τού αποκλείσμούί  πού ορίίζεταί
στην εν λοίγω αποί φαση στο κραί τος - μείλος στο οποίίο ίσχύί εί η αποί φαση.

22.Α.8. Η αποί φαση γία την δίαπίίστωση της επαί ρκείας ηί  μη των επανορθωτίκωί ν μείτρων καταί  την
προηγούί μενη παραί γραφο εκδίίδεταί σύί μφωνα με τα ορίζοί μενα στίς παρ. 8 καί 9 τού αί ρθρού 73 τού ν.
4412/2016.

22.Α.9. Οίκονομίκοί ς φορείας πού τού είχεί επίβληθείί, με την κοίνηί  ύπούργίκηί  αποί φαση τού αί ρθρού 74
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τού  ν.  4412/2016,  η  ποίνηί  τού  αποκλείσμούί  αποκλείίεταί  αύτοδίίκαία  καί  αποί  την  παρούί σα
δίαδίκασίία σύί ναψης δημοί σίας σύί μβασης .

Κριτήρια επιλογής (22.Β – 22.Δ) 67

22.Β. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας

Όσον αφοραί  την καταλληλοί τητα γία την αί σκηση της επαγγελματίκηί ς δραστηρίοί τητας, απαίτείίταί  οί
οίκονομίκοίί  φορείίς  να είίναί  εγγεγραμμείνοί  στο σχετίκοί  επαγγελματίκοί  μητρωί ο πού τηρείίταί  στο
κραί τος  εγκαταί στασηί ς  τούς.  Είδίκαί  οί  προσφείροντες  πού  είίναί  εγκατεστημείνοί  στην  Ελλαί δα
απαίτείίταί  να  είίναί  εγγεγραμμείνοί  στο  Μητρωί ο  Εργοληπτίκωί ν  Επίχείρηί σεων  (Μ.Ε.ΕΠ.)  ηί  στα
Νομαρχίακαί  Μητρωί α στην κατηγορίία/-ίες είργού τού αί ρθρού 21 της παρούί σας68. Οί προσφείροντες
πού  είίναί  εγκατεστημείνοί  σε  κραί τος  μείλος  της  Εύρωπαίϋκηί ς  Ένωσης  απαίτείίταί  να  είίναί
εγγεγραμμείνοί στα Μητρωί α τού παραρτηί ματος ΧΙ τού Προσαρτηί ματος Α τού ν. 4412/2016.

22.Γ. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια69 

Οί προσφείροντες πού είίναί εγκατεστημείνοί στην Ελλαί δα απαίτείίταί να είίναί εγγεγραμμείνοί στο Μ.Ε-
.ΕΠ. στίς κατηγορίίες καί ταί ξείς είργού τού αί ρθρού 21 της παρούί σας.
Οί προσφείροντες πού είίναί εγκατεστημείνοί σε κραί τος μείλος της Εύρωπαίϋκηί ς Ένωσης απαίτείίταί να
είίναί εγγεγραμμείνοί στα Μητρωί α τού παραρτηί ματος ΧΙ τού προσαρτηί ματος Α τού Ν. 4412/2016 σε
κατηγορίίες αντίίστοίχες με τίς κατηγορίίες είργού καί τίς ταί ξείς τού Μ.Ε.ΕΠ. τού αί ρθρού 21 της παρούί -
σας.

Οί αλλοδαποίί προσφείροντες πού είίναί εγκατεστημείνοί σε χωί ρες πού δεν τηρούί νταί μητρωί α εργολη-
πτίκωί ν επίχείρηί σεων (δεν είίναί εγγεγραμμείνες στα μητρωί α τού παραρτηί ματος ΧΙ τού Προσαρτηί μα-
τος Α τού Ν.4412/2016), πρείπεί να είχούν οίκονομίκηί  καί χρηματοοίκονομίκηί  επαί ρκεία αντίίστοίχη με
τα ορίζοί μενα στο αί ρθρο 100 τού Ν. 3669/2008, γία τίς απαίτούί μενες κατηγορίίες είργού καί τίς ταί ξείς
τού Μ.Ε.ΕΠ. τού αί ρθρού 21 της παρούί σας.

Είδίκαί  οί εργοληπτίκείς επίχείρηί σείς πού είίναί εγγεγραμμείνες στο ΜΕΕΠ, δεν θα πρείπεί να ύπερβαίί -
νούν τα ανωί τατα επίτρεπταί  οί ρία ανεκτείλεστού ύπολοίίπού εργολαβίκωί ν σύμβαί σεων, σύί μφωνα με τα
είδίκοί τερα ορίζοί μενα στο αί ρθρο 20 παρ. 4 τού ν. 3669/2008, οί πως ίσχύί εί.

22.Δ. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα70 

Οί προσφείροντες πού είίναί εγκατεστημείνοί στην Ελλαί δα απαίτείίταί να είίναί εγγεγραμμείνοί στο Μ.Ε-
.ΕΠ. στίς κατηγορίίες καί ταί ξείς είργού τού αί ρθρού 21 της παρούί σας.
Οί προσφείροντες πού είίναί εγκατεστημείνοί σε κραί τος μείλος της Εύρωπαίϋκηί ς Ένωσης απαίτείίταί να
είίναί εγγεγραμμείνοί στα Μητρωί α τού παραρτηί ματος ΧΙ τού προσαρτηί ματος Α τού Ν. 4412/2016 σε
κατηγορίίες αντίίστοίχες με τίς κατηγορίίες είργού καί τίς ταί ξείς τού Μ.Ε.ΕΠ. τού αί ρθρού 21 της παρούί -
σας.

Οί αλλοδαποίί προσφείροντες πού είίναί εγκατεστημείνοί σε χωί ρες πού δεν τηρούί νταί μητρωί α εργολη-
πτίκωί ν επίχείρηί σεων (δεν είίναί εγγεγραμμείνες στα μητρωί α τού παραρτηί ματος ΧΙ τού Προσαρτηί μα-
τος Α τού Ν.4412/2016), πρείπεί να είχούν οίκονομίκηί  καί χρηματοοίκονομίκηί  επαί ρκεία αντίίστοίχη με
τα ορίζοί μενα στο αί ρθρο 100 τού Ν. 3669/2008, γία τίς απαίτούί μενες κατηγορίίες είργού καί τίς ταί ξείς
τού Μ.Ε.ΕΠ. τού αί ρθρού 21 της παρούί σας.

22.Ε. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης71
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Δεν απαιτείται.

22.ΣΤ. Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων (Δάνεια εμπειρία)

Όσον αφοραί  τα κρίτηί ρία της οίκονομίκηί ς καί χρηματοοίκονομίκηί ς επαί ρκείας καί τα κρίτηί ρία σχετίκαί
με την τεχνίκηί  καί επαγγελματίκηί  ίκανοί τητα, είνας οίκονομίκοί ς φορείας μπορείί,  να στηρίίζεταί στίς
ίκανοί τητες αί λλων φορείων, ασχείτως της νομίκηί ς φύί σης των δεσμωί ν τού με αύτούί ς.

Η αναθείτούσα αρχηί  ελείγχεί, σύί μφωνα με τα ορίζοί μενα στο αί ρθρο 23 της παρούί σας, εαί ν οί φορείίς,
στίς ίκανοί τητες των οποίίων προτίίθεταί να στηρίχθείί ο προσφείρων, πληρούί ν τα σχετίκαί  κρίτηί ρία επί-
λογηί ς  καί εαί ν  σύντρείχούν λοίγοί αποκλείσμούί  καταί  τα ορίζοί μενα στην παρούί σα δίακηί ρύξη.  Όσον
αφοραί  τα κρίτηί ρία πού σχετίίζονταί με τούς τίίτλούς σπούδωί ν καί τα επαγγελματίκαί  προσοί ντα πού
ορίίζονταί  στην  περίίπτωση  στ  τού  Μείρούς  ΙΙ  τού  Παραρτηί ματος  ΧΙΙ  τού  Προσαρτηί ματος  Α  ν.
4412/2016 ηί  με την σχετίκηί  επαγγελματίκηί  εμπείρίία, οί οίκονομίκοίί  φορείίς, μπορούί ν να βασίίζονταί
στίς ίκανοί τητες αί λλων φορείων μοί νο εαί ν οί τελεύταίίοί θα εκτελείσούν τίς εργασίίες ηί  τίς ύπηρεσίίες γία
τίς οποίίες απαίτούί νταί οί σύγκεκρίμείνες ίκανοί τητες.

Όταν ο οίκονομίκοί ς φορείας στηρίίζεταί στίς ίκανοί τητες αί λλων φορείων οί σον αφοραί  τα κρίτηί ρία πού
σχετίίζονταί με την οίκονομίκηί  καί χρηματοοίκονομίκηί  επαί ρκεία, ο οίκονομίκοί ς φορείας καί αύτοίί  οί
φορείίς είίναί αποί  κοίνούί  ύπεύί θύνοί72  γία την εκτείλεση της σύί μβασης.

Στην περίίπτωση είνωσης οίκονομίκωί ν φορείων, η είνωση μπορείί  να στηρίίζεταί στίς ίκανοί τητες των
σύμμετεχοί ντων  στην  είνωση  ηί  αί λλων  φορείων  (γία  τα  κρίτηί ρία  της  οίκονομίκηί ς  καί
χρηματοοίκονομίκηί ς  επαί ρκείας  καί  τα  κρίτηί ρία  σχετίκαί  με  την  τεχνίκηί  καί  επαγγελματίκηί
ίκανοί τητα).

Η εκτείλεση των ......73 γίίνεταί ύποχρεωτίκαί  αποί  τον προσφείροντα ηί , αν η προσφοραί  ύποβαί λλεταί αποί
είνωση οίκονομίκωί ν φορείων, αποί  είναν αποί  τούς σύμμετείχοντες στην είνωση αύτηί .

Άρθρο 23: Αποδεικτικά μέσα κριτηρίων ποιοτικής επιλογής74

23.1 Καταί  την ύποβοληί  προσφορωί ν οί οίκονομίκοίί  φορείίς ύποβαί λλούν το  Τύποποίημείνο Έντύπο
Υπεύί θύνης Δηί λωσης (ΤΕΥΔ) τού αί ρθρού 79  παρ. 4 τού ν. 4412/2016, το οποίίο αποτελείί ενημερωμείνη
ύπεύί θύνη δηί λωση, με τίς σύνείπείες τού ν. 1599/1986 (Α΄75), ως  προκαταρκτική απόδειξη προς
αντίκαταί σταση των πίστοποίητίκωί ν πού εκδίίδούν δημοί σίες αρχείς ηί  τρίίτα μείρη, επίβεβαίωί νοντας οί τί
ο εν λοίγω οίκονομίκοί ς φορείας πληροίί τίς ακοί λούθες προύϋ ποθείσείς:
α)  δεν  βρίίσκεταί  σε  μίία  αποί  τίς  κατασταί σείς  τού  αί ρθρού  22  Α  της  παρούί σας,
β) πληροίί τα σχετίκαί  κρίτηί ρία επίλογηί ς τα οποίία είχούν καθορίστείί, σύί μφωνα με το αί ρθρο 22 Β-Ε της
παρούί σας.

Σε  οποίοδηί ποτε  χρονίκοί  σημείίο  καταί  τη  δίαί ρκεία  της  δίαδίκασίίας,  μπορείί  να  ζητηθείί  αποί  τούς
προσφείροντες να ύποβαί λλούν οί λα ηί  ορίσμείνα δίκαίολογητίκαί  της εποί μενης παραγραί φού, οί ταν αύτοί
απαίτείίταί γία την ορθηί  δίεξαγωγηί  της δίαδίκασίίας.

Καταί  την ύποβοληί  τού ΤΕΥΔ, είίναί δύνατηί , με μοί νη την ύπογραφηί  τού καταί  περίίπτωση εκπροσωί πού
τού οίκονομίκούί  φορεία, η προκαταρκτίκηί  αποί δείξη των λοίγων αποκλείσμούί  πού αναφείρονταί στο
αί ρθρο 22.Α.1 της παρούί σας, γία το σύί νολο των φύσίκωί ν προσωί πων πού είίναί μείλη τού δίοίκητίκούί ,
δίεύθύντίκούί  ηί  εποπτίκούί  οργαί νού  τού  ηί  είχούν  εξούσίία  εκπροσωί πησης,  ληί ψης  αποφαί σεων  ηί
ελείγχού σε αύτοί ν 75.

Ως  εκπροί σωπος  τού  οίκονομίκούί  φορεία,  γία  την  εφαρμογηί  τού  παροί ντος,  νοείίταί  ο  νοί μίμος
εκπροί σωπος αύτούί , οί πως προκύί πτεί αποί  το ίσχύί ον καταστατίκοί  ηί  το πρακτίκοί  εκπροσωί πησηί ς τού
καταί  το  χροί νο  ύποβοληί ς  της  προσφοραί ς  ηί  το  αρμοδίίως  εξούσίοδοτημείνο  φύσίκοί  προί σωπο  να
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εκπροσωπείί  τον  οίκονομίκοί  φορεία  γία  δίαδίκασίίες  σύί ναψης  σύμβαί σεων  ηί  γία  τη  σύγκεκρίμείνη
δίαδίκασίία σύί ναψης σύί μβασης76.

Στην περίίπτωση ύποβοληί ς προσφοραί ς αποί  είνωση οίκονομίκωί ν φορείων, το Τύποποίημείνο Έντύπο
Υπεύί θύνης Δηί λωσης ( ΤΕΥΔ), ύποβαί λλεταί χωρίσταί  αποί  καί θε μείλος της είνωσης.

Στην περίίπτωση πού προσφείρων οίκονομίκοί ς φορείας δηλωί νεί στο Τύποποίημείνο Έντύπο Υπεύί θύνης
Δηί λωσης ( ΤΕΥΔ) την προί θεσηί  τού γία αναί θεση ύπεργολαβίίας, ύποβαί λλεί μαζίί  με το δίκοί  τού ΤΕΥΔ
καί το  ΤΕΥΔ τού ύπεργολαί βού.

Στην  περίίπτωση  πού  προσφείρων  οίκονομίκοί ς  φορείας  στηρίίζεταί  στίς  ίκανοί τητες  ενοί ς  ηί
περίσσοί τερων φορείων ύποβαί λλεί μαζίί με το δίκοί  τού το δίκοί  τού ΤΕΥΔ καί το ΤΕΥΔ  καί θε φορεία στίς
ίκανοί τητες τού οποίίού στηρίίζεταί.

23. 2 . Δικαιολογητικά  (Αποδεικτικά μέσα)

Το δίκαίίωμα σύμμετοχηί ς καί οί οί ροί καί προύϋ ποθείσείς σύμμετοχηί ς, οί πως ορίίστηκαν στα αί ρθρα 21
καί  22  της  παρούί σας,  κρίίνονταί  καταί  την  ύποβοληί  της προσφοραί ς,  καταί  την  ύποβοληί  των
δίκαίολογητίκωί ν, σύί μφωνα με το αί ρθρο 4.2 (α είως δ) καί καταί  τη σύί ναψη της σύί μβασης, σύί μφωνα
με το αί ρθρο 4.2 (ε) της παρούί σας

Στην περίίπτωση πού προσφείρων οίκονομίκοί ς  φορείας ηί  είνωση αύτωί ν  στηρίίζεταί στίς ίκανοί τητες
αί λλων φορείων, σύί μφωνα με το αί ρθρο 22.ΣΤ της παρούί σας, οί φορείίς στην ίκανοί τητα των οποίίων
στηρίίζεταί  ο  προσφείρων  οίκονομίκοί ς  φορείας  ηί  είνωση  αύτωί ν,  ύποχρεούί νταί  στην  ύποβοληί  των
δίκαίολογητίκωί ν πού αποδείκνύί ούν οί τί δεν σύντρείχούν οί λοίγοί αποκλείσμούί  τού αί ρθρού 22 Α της
παρούί σας καί οί τί πληρούί ν τα σχετίκαί  κρίτηί ρία επίλογηί ς καταί  περίίπτωση (αί ρθρού 22 Β – Ε).

Ο  οίκονομίκοί ς  φορείας  ύποχρεούί ταί  να  αντίκαταστηί σεί  είναν  φορεία  στην  ίκανοί τητα  τού  οποίίού
στηρίίζεταί, εφοί σον ο τελεύταίίος δεν πληροίί το σχετίκοί  κρίτηί ρίο επίλογηί ς ηί  γία τον οποίίο σύντρείχούν
λοίγοί αποκλείσμούί  των παραγραί φων 1, 2, 2α καί 477  τού αί ρθρού 22 Α. 

Οί  οίκονομίκοίί  φορείίς  δεν  ύποχρεούί νταί  να  ύποβαί λλούν  δίκαίολογητίκαί  ηί  αί λλα  αποδείκτίκαί
στοίχείία, αν καί στο μείτρο πού η αναθείτούσα αρχηί  είχεί τη δύνατοί τητα να λαμβαί νεί τα πίστοποίητίκαί
ηί  τίς σύναφείίς πληροφορίίες απεύθείίας μείσω προί σβασης σε εθνίκηί  βαί ση δεδομείνων σε οποίοδηί ποτε
κραί τος - μείλος της Ένωσης, η οποίία δίατίίθεταί δωρεαί ν, οί πως εθνίκοί  μητρωί ο σύμβαί σεων, είκονίκοί
φαί κελο  επίχείίρησης,  ηλεκτρονίκοί  σύί στημα  αποθηί κεύσης  εγγραί φων  ηί  σύί στημα  προεπίλογηί ς.  Η
δηί λωση  γία  την  προί σβαση  σε  εθνίκηί  βαί ση  δεδομείνων  εμπερίείχεταί  στο  Τύποποίημείνο  Έντύπο
Υπεύί θύνης Δηί λωσης (ΤΕΥΔ).

Οί οίκονομίκοίί φορείίς δεν ύποχρεούί νταί να ύποβαί λούν δίκαίολογητίκαί , οί ταν η αναθείτούσα αρχηί  πού
είχεί αναθείσεί τη σύί μβαση δίαθείτεί ηί δη τα δίκαίολογητίκαί  αύταί .

23.3 Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22 Α.  

Ο προσωρίνοί ς  αναί δοχος,  κατοί πίν  σχετίκηί ς  ηλεκτρονίκηί ς  προί σκλησης αποί  την αναθείτούσα αρχηί ,
ύποβαί λλεί  τα  ακοί λούθα  δίκαίολογητίκαί ,  καταί  τα  είδίκοί τερα  ορίζοί μενα  στο  αί ρθρο  4.2  της
παρούί σας78:

Γία  την  αποί δείξη  της  μη  σύνδρομηί ς  των  λοίγων  αποκλείσμούί  τού  άρθρου  22Α  ο  προσωρίνοί ς
αναί δοχος ύποβαί λλεί  αντίίστοίχα τα παρακαί τω δίκαίολογητίκαί :     
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(α) γία την παράγραφο Α.1 του άρθρου 22 της παρούσας: αποί σπασμα τού ποίνίκούί  μητρωί ού ηί ,
ελλείίψεί αύτούί , ίσοδύί ναμού εγγραί φού πού εκδίίδεταί αποί  αρμοί δία δίκαστίκηί  ηί  δίοίκητίκηί  αρχηί  τού
κραί τούς-μείλούς  ηί  της  χωί ρας  καταγωγηί ς  ηί  της  χωί ρας  οί πού  είίναί  εγκατεστημείνος  ο  εν  λοίγω
οίκονομίκοί ς φορείας, αποί  το οποίίο προκύί πτεί οί τί πληρούί νταί αύτείς οί προύϋ ποθείσείς. Η ύποχρείωση
προσκοί μίσης  τού  ως  αί νω  αποσπαί σματος  αφοραί  καί  τα  προί σωπα  των  τελεύταίίων   τεσσαί ρων
εδαφίίων  της παραγραί φού Α.1 τού αί ρθρού 22.

(β)  για την παράγραφο Α.2 του άρθρου 22: πίστοποίητίκοί  πού εκδίίδεταί αποί  την αρμοί δία αρχηί
τού  οίκείίού  κραί τούς  -  μείλούς  ηί  χωί ρας,  περίί  τού  οί τί  είχούν  εκπληρωθείί  οί  ύποχρεωί σείς  τού
οίκονομίκούί  φορεία,  οί σον  αφοραί  στην  καταβοληί  φοί ρων  (φορολογίκηί  ενημεροί τητα)  καί  στην
καταβοληί  των  είσφορωί ν  κοίνωνίκηί ς  ασφαί λίσης  (ασφαλίστίκηί  ενημεροί τητα)79 σύί μφωνα  με  την
ίσχύί ούσα νομοθεσίία τού κραί τούς εγκαταί στασης ηί  την ελληνίκηί  νομοθεσίία αντίίστοίχα. 

Γία  τούς  προσφείροντες  πού  είίναί  εγκατεστημείνοί  ηί  εκτελούί ν  είργα  στην  Ελλαί δα τα  σχετίκαί
δίκαίολογητίκαί  πού ύποβαί λλονταί είίναί 

- φορολογίκηί  ενημεροί τητα πού εκδίίδεταί αποί  το Υπούργείίο Οίκονομίκωί ν (αρμοί δία Δ.Ο.Υ)
γία τον οίκονομίκοί  φορεία καί γία τίς κοίνοπραξίίες στίς οποίίες σύμμετείχεί γία τα δημοί σία είργα πού
είίναί σε εξείλίξη80.  Οί αλλοδαποίί  προσφείροντες θα ύποβαί λλούν ύπεύί θύνη δηί λωση81 περίί  τού οί τί δεν
είχούν ύποχρείωση καταβοληί ς φοί ρων στην Ελλαί δα. Σε περίίπτωση πού είχούν τείτοία ύποχρείωση θα
ύποβαί λλούν σχετίκοί  αποδείκτίκοί  της οίκείίας Δ.Ο.Υ.

- ασφαλίστίκηί  ενημεροί τητα  πού  εκδίίδεταί  αποί  τον  αρμοί δίο  ασφαλίστίκοί  φορεία82.  Η
ασφαλίστίκηί  ενημεροί τητα καλύί πτεί τίς ασφαλίστίκείς ύποχρεωί σείς τού προσφείροντος οίκονομίκούί
φορεία α) ως φύσίκοί  ηί  νομίκοί  προί σωπο γία το προσωπίκοί  τούς με σχείση εξαρτημείνης εργασίίας, β)
γία  είργα  πού  εκτελείί  μοί νος  τού  ηί  σε  κοίνοπραξίία  καθωί ς  καί  γ)   γία  τα  στελείχη  τού  πού  είχούν
ύποχρείωση ασφαί λίσης στο ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ.   Οί εγκατεστημείνοί στην Ελλαί δα οίκονομίκοίί  φορείίς
ύποβαί λλούν αποδείκτίκοί  ασφαλίστίκηί ς  ενημεροί τητας (κύί ρίας καί επίκούρίκηί ς  ασφαί λίσης) γία το
προσωπίκοί  τούς με σχείση εξαρτημείνης εργασίίας (ΤΣΜΕΔΕ γία τούς ασφαλίσμείνούς – μείλη τού ΤΕΕ,
ΙΚΑ γία το λοίποί  προσωπίκοί  Δεν αποτελούί ν  αποί δείξη ενημεροί τητας της προσφείρούσας εταίρίίας,
αποδείκτίκαί  ασφαλίστίκηί ς ενημεροί τητας  των φύσίκωί ν προσωί πων πού στελεχωί νούν το πτύχίίο της
εταίρίίας ως εταίίροί. Οί αλλοδαποίί προσφείροντες (φύσίκαί  καί νομίκαί  προί σωπα), πού δεν ύποβαί λούν
τα αί νω αποδείκτίκαί , ύποβαί λλούν ύπεύί θύνη δηί λωση περίί τού οί τί δεν απασχολούί ν προσωπίκοί , γία το
οποίίο ύπαί ρχεί  ύποχρείωση ασφαί λίσης σε ημεδαπούί ς  ασφαλίστίκούί ς οργανίσμούί ς.  Αν απασχολούί ν
τείτοίο προσωπίκοί , πρείπεί να ύποβαί λλούν σχετίκοί  αποδείκτίκοί  ασφαλίστίκηί ς ενημεροί τητας.

(ββ) για την παράγραφο Α.2Α του άρθρου 22: πίστοποίητίκοί  αποί  τη Δίεύί θύνση Προγραμματίσμούί
καί Σύντονίσμούί  της Επίθεωί ρησης Εργασίακωί ν Σχείσεων, αποί  το οποίίο να προκύί πτούν οί πραί ξείς
επίβοληί ς προστίίμού πού είχούν εκδοθείί  σε βαί ρος τού οίκονομίκούί  φορεία σε χρονίκοί  δίαί στημα δύί ο
(2) ετωί ν πρίν αποί  την ημερομηνίία ληί ξης της προθεσμίίας ύποβοληί ς προσφοραί ς. 

(γ) γία την  παράγραφο Α.4(β) του άρθρου 2283: πίστοποίητίκοί  πού εκδίίδεταί αποί  την αρμοί δία
δίκαστίκηί  ηί  δίοίκητίκηί  αρχηί  τού οίκείίού κραί τούς - μείλούς ηί  χωί ρας. Γία τούς οίκονομίκούί ς φορείίς πού
είίναί εγκαταστημείνοί ηί  εκτελούί ν είργα στην Ελλαί δα το πίστοποίητίκοί  οί τί δεν τελ ούί ν ύποί  πτωί χεύση, ,
πτωχεύτίκοί  σύμβίβασμοί , αναγκαστίκηί  δίαχείίρίση,  δεν  είχούν  ύπαχθείί  σε  δίαδίκασίία  εξύγίίανσης
εκδίίδεταί αποί  το αρμοί δίο πρωτοδίκείίο της είδρας τού οίκονομίκούί  φορεία. Το πίστοποίητίκοί   οί τί το
νομίκοί  προί σωπο  δεν  είχεί  τεθείί  ύποί  εκκαθαί ρίση  με  δίκαστίκηί  αποί φαση  εκδίίδεταί  αποί  το  οίκείίο
Πρωτοδίκείίο  της  είδρας  τού  οίκονομίκούί  φορεία,  το  δε  πίστοποίητίκοί  οί τί  δεν  είχεί  τεθείί  ύποί
εκκαθαί ρίση με αποί φαση των εταίίρων εκδίίδεταί αποί  το Γ.Ε.Μ.Η.,  σύί μφωνα με τίς κείίμενες δίαταί ξείς,
ως  καί θε  φοραί  ίσχύί ούν.  Είδίκαί  η  μη  αναστοληί  των  επίχείρηματίκωί ν  δραστηρίοτηί των  τού
οίκονομίκούί  φορεία,  γία  τούς  εγκατεστημείνούς  στην  Ελλαί δα  οίκονομίκούί ς  φορείίς,  αποδείκνύί εταί
μείσω της ηλεκτρονίκηί ς πλατφοί ρμας της Ανεξαί ρτητης Αρχηί ς Δημοσίίων Εσοί δων84. 

(δ) Αν το κραί τος-μείλος ηί  χωί ρα δεν εκδίίδεί τα ύποί  των περ. (α), (β), (ββ) καί (γ) πίστοποίητίκαί  ηί  οί πού
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τα πίστοποίητίκαί  αύταί  δεν καλύί πτούν οί λες τίς περίπτωί σείς ύποί   1 καί 2 καί 4 (β) τού αί ρθρού 22 Α.,
το είγγραφο ηί  το πίστοποίητίκοί  μπορείί να αντίκαθίίσταταί αποί  είνορκη βεβαίίωση ηί , στα κραί τη - μείλη
ηί  στίς χωί ρες οί πού δεν προβλείπεταί είνορκη βεβαίίωση, αποί  ύπεύί θύνη δηί λωση τού ενδίαφερομείνού
ενωί πίον αρμοί δίας δίκαστίκηί ς ηί  δίοίκητίκηί ς αρχηί ς, σύμβολαίογραί φού ηί  αρμοί δίού επαγγελματίκούί  ηί
εμπορίκούί  οργανίσμούί  τού  κραί τούς  μείλούς  ηί  της  χωί ρας  καταγωγηί ς  ηί  της  χωί ρας  οί πού  είίναί
εγκατεστημείνος ο οίκονομίκοί ς φορείας. 

Στην περίίπτωση αύτηί  οί αρμοί δίες δημοί σίες αρχείς παρείχούν επίίσημη δηί λωση στην οποίία αναφείρεταί
οί τί δεν εκδίίδονταί τα πίστοποίητίκαί  της παρούί σας παραγραί φού ηί  οί τί τα πίστοποίητίκαί  αύταί  δεν
καλύί πτούν οί λες τίς περίπτωί σείς πού αναφείρονταί στα ύποί  1 καί 2 καί 4 (β) τού αί ρθρού 22 Α της
παρούί σας.

Αν δίαπίστωθείί με οποίονδηί ποτε τροί πο οί τί, στην εν λοίγω χωί ρα εκδίίδονταί τα ύποί ψη πίστοποίητίκαί ,
η προσφοραί  τού δίαγωνίζοί μενού απορρίίπτεταί. 

(ε)  Γία  τίς  λοίπείς  περίπτωί σείς  της  παραγράφου  Α.4  του  άρθρου  2285,  ύποβαί λλεταί  ύπεύί θύνη
δηί λωση τού προσφείροντος οί τί δεν σύντρείχούν στο προί σωποί  τού οί ορίζοί μενοί λοίγοί αποκλείσμούί 86. 

Είδίκαί  γία  την  περίπτωση  θ  της  παραγράφου  Α.4  του  άρθρου  2287,  γία  τίς  εργοληπτίκείς
επίχείρηί σείς πού είίναί εγγεγραμμείνες στο Μ.Ε.ΕΠ. ύποβαί λλονταί πίστοποίητίκαί  χορηγούί μενα αποί  τα
αρμοί δία  επίμελητηί ρία  καί  φορείίς  (ΤΕΕ,  ΓΕΩΤΕΕ,  ΕΕΤΕΜ)  αποί  τα  οποίία  αποδείκνύί εταί  οί τί  τα
προί σωπα με βεβαίίωση τού Μ.Ε.Κ. πού στελεχωί νούν την εργοληπτίκηί  επίχείίρηση, δεν είχούν δίαπραί ξεί
σοβαροί  επαγγελματίκοί  παραί πτωμα.

(στ) Δικαιολογητικά     της παρ. Α.5 του Άρθρου 22  88  

Γία την αποί δείξη της μη σύνδρομηί ς  τού λοίγού αποκλείσμούί  της παραγραί φού Α.5 τού αί ρθρού 22
ύποβαί λλονταί, εφοί σον ο προσωρίνοί ς αναί δοχος είίναί ανωί νύμη εταίρίία: 

Δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης μετοχών. [Εξαίρούί νταί της ύποχρείωσης αύτηί ς οί εταίρείίες
πού είίναί είσηγμείνες στο Χρηματίστηί ρίο της χωί ρας εγκαταί στασηί ς τούς καί ύποβαί λλούν περίί τούί τού
ύπεύί θύνη δηί λωση τού νοί μίμού εκπροσωί πού τούς]. 

-  Πίστοποίητίκοί  αρμοί δίας αρχηί ς τού κραί τούς της είδρας, αποί  το οποίίο να προκύί πτεί οί τί οί μετοχείς
είίναί ονομαστίκείς

- Αναλύτίκηί  καταί σταση με τα στοίχείία των μετοίχων της εταίρείίας καί τον αρίθμοί  των μετοχωί ν καί θε
μετοίχού  (μετοχολοίγίο),  οί πως  τα  στοίχείία  αύταί  είίναί  καταχωρημείνα  στο  βίβλίίο  μετοίχων  της
εταίρείίας, το πολύί  τρίαί ντα εργαί σίμες ημείρες πρίν αποί  την ημείρα ύποβοληί ς της προσφοραί ς. 

Είδίκοί τερα:

α)  Οι  επιχειρήσεις  που  είναι  εγγεγραμμένες  στο  Μ.Ε.ΕΠ.,  προσκομίίζούν  μοί νο  την  αναλύτίκηί
καταί σταση με τα στοίχείία των μετοίχων της εταίρείίας καί τον αρίθμοί  των μετοχωί ν καί θε μετοίχού
(μετοχολοίγίο), οί πως τα στοίχείία αύταί  είίναί καταχωρημείνα στο βίβλίίο μετοίχων της εταίρείίας, το πολύί
τρίαί ντα εργαί σίμες ημείρες πρίν αποί  την ημείρα ύποβοληί ς της προσφοραί ς καθωί ς η απαίίτηση γία την
ύποβοληί  τού  πίστοποίητίκούί  αποί  το  οποίίο  να  προκύί πτεί  οί τί  οί  μετοχείς  είίναί  ονομαστίκείς,
καλύί πτεταί σύί μφωνα με τα ορίζοί μενα στο αί ρθρο 23.9 της παρούί σας.

β) Οι αλλοδαπές ανώνυμες εταιρίες,  εφοί σον είχούν καταί  το δίίκαίο της είδρας τούς ονομαστίκείς
μετοχείς, προσκομίίζούν : 

αα)  Πίστοποίητίκοί  αρμοί δίας αρχηί ς  τού κραί τούς της είδρας,  αποί  το οποίίο να προκύί πτεί οί τί οί
μετοχείς είίναί ονομαστίκείς. 
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ββ) Αναλύτίκηί  καταί σταση μετοίχων, με αρίθμοί  των μετοχωί ν τού καί θε μετοίχού, οί πως τα στοίχείία
αύταί  είίναί καταχωρημείνα στο βίβλίίο μετοίχων της εταίρείίας με ημερομηνίία το πολύί  30 εργαί σίμες
ημείρες πρίν την ύποβοληί  της προσφοραί ς. 

γγ)  Καί θε  αί λλο  στοίχείίο  αποί  το  οποίίο  να  προκύί πτεί  η  ονομαστίκοποίίηση  μείχρί  φύσίκούί
προσωί πού των μετοχωί ν, πού είχεί σύντελεστείί τίς τελεύταίίες 30 (τρίαί ντα) εργαί σίμες ημείρες πρίν την
ύποβοληί  της προσφοραί ς.     

γ) Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις, πού δεν είχούν καταί  το δίίκαίο της χωί ρας στην οποίία είχούν την είδρα
τούς ονομαστίκείς μετοχείς, ύποβαί λλούν : 

αα) Βεβαίίωση περίί μη ύποχρείωσης ονομαστίκοποίίησης των μετοχωί ν αποί  αρμοί δία αρχηί , εφοί σον
ύπαί ρχεί σχετίκηί  προί βλεψη, δίαφορετίκαί  προσκομίίζεταί ύπεύί θύνη δηί λωση τού δίαγωνίζοί μενού.

ββ) Έγκύρη καί ενημερωμείνη καταί σταση μετοίχων πού κατείχούν τούλαί χίστον 1% των μετοχωί ν. 

γγ)  Αν δεν τηρείίταί  τείτοία καταί σταση,  προσκομίίζεταί  σχετίκηί  καταί σταση μετοίχων (με  1%),
σύί μφωνα με την τελεύταίία Γενίκηί  Σύνείλεύση, αν οί μείτοχοί αύτοίί είίναί γνωστοίί στην εταίρείία. 

δδ) Αν δεν προσκομίσθείί καταί σταση καταί  τα ανωτείρω, η εταίρείία αίτίολογείί τούς λοίγούς πού οί
μείτοχοί αύτοίί  δεν της είίναί γνωστοίί. Η  αναθείτούσα αρχηί  δεν ύπείσείρχεταί στην κρίίση της ως αί νω
αίτίολογίίας.  Δύί ναταί ωστοί σο να αποδείίξεί τη δύνατοί τητα ύποβοληί ς της καταί στασης μετοίχων καί
μοί νο στην περίίπτωση αύτηί  η εταίρείία αποκλείίεταί αποί  την παρούί σα δίαδίκασίία.

Περαίτείρω, πρίν την υπογραφή της σύμβασης ύποβαί λλεταί η ύπεύί θύνη δηί λωση της κοίνηί ς αποί φασης
των  Υπούργωί ν  Αναί πτύξης  καί  Επίκρατείίας  20977/23-8-2007  (Β’  1673)  «Δικαιολογητικά  για  την
τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005» .

Γία  την  περίίπτωση  τού  αί ρθρού  22.Α.9.  της  παρούί σας  δίακηί ρύξης,  ύπεύί θύνη  δηί λωση  τού
προσφείροντος οί τί δεν είχεί εκδοθείί  σε βαί ρος τού αποί φαση αποκλείσμούί , σύί μφωνα με το αί ρθρο 74
τού ν. 4412/2016.

23.4.  Δικαιολογητικά  απόδειξης  καταλληλότητας  για  την  άσκηση  της  επαγγελματικής
δραστηριότητας του άρθρου 22.Β

(α)  Όσον  αφοραί  την  καταλληλοί τητα  γία  την  αί σκηση  της  επαγγελματίκηί ς  δραστηρίοί τητας,  οί
προσφείροντες πού είίναί εγκατεστημείνοί στην Ελλαί δα ύποβαί λλούν βεβαίίωση εγγραφηί ς στο Μ.Ε.ΕΠ 89

στην/στίς κατηγορίία/ες 1ης ταί ξη καί αί νω γία είργα κατηγορίίας Οίκοδομίκωί ν εργασίωί ν & Α2  ταί ξη καί
αί νω γία είργα κατηγορίίας Η/Μ ηί  αν -προί κείταί γία κοίνοπραξίία- 2 Α2 καί αί νω γία είργα κατηγορίίας
Οίκοδομίκωί ν εργασίωί ν καί 2 Α1 γία είργα κατηγορίίας Η/Μ εργασίωί ν.

(β)  Οί  προσφείροντες  πού  είίναί  εγκατεστημείνοί   σε  λοίπαί  κραί τη  μείλη  της  Εύρωπαίϋκηί ς  Ένωσης
προσκομίίζούν  τίς  δηλωί σείς  καί  πίστοποίητίκαί  πού  περίγραί φονταί  στο  Παραί ρτημα  XI  τού
Προσαρτηί ματος Α τού ν. 4412/2016.

(γ) Οί προσφείροντες πού είίναί εγκατεστημείνοί σε κραί τος μείλος τού Εύρωπαίϋκούί  Οίκονομίκούί  Χωί ρού
(Ε.Ο.Χ) ηί  σε τρίίτες χωί ρες πού είχούν ύπογραί ψεί καί κύρωί σεί τη ΣΔΣ, στο βαθμοί  πού η ύποί  αναί θεση
δημοί σία σύί μβαση καλύί πτεταί  αποί  τα Παραρτηί ματα 1,  2,  4  καί  5  καί  τίς  γενίκείς  σημείωί σείς  τού
σχετίκούί  με  την  Ένωση  Προσαρτηί ματος  I  της  ως  αί νω  Σύμφωνίίας,  ηί  σε  τρίίτες  χωί ρες  πού  δεν
εμπίίπτούν στην προηγούί μενη  περίίπτωση καί είχούν σύναί ψεί δίμερείίς ηί  πολύμερείίς σύμφωνίίες με την
Ένωση  σε  θείματα  δίαδίκασίωί ν  αναί θεσης  δημοσίίων  σύμβαί σεων,   προσκομίίζούν  πίστοποίητίκοί
αντίίστοίχού  επαγγελματίκούί  ηί  εμπορίκούί  μητρωί ού.  Στην  περίίπτωση  πού  χωί ρα δεν  τηρείί  τείτοίο
μητρωί ο,  το είγγραφο ηί  το πίστοποίητίκοί  μπορείί  να αντίκαθίίσταταί  αποί  είνορκη βεβαίίωση ηί ,  στα
κραί τη  -  μείλη  ηί  στίς  χωί ρες  οί πού  δεν  προβλείπεταί  είνορκη  βεβαίίωση,  αποί  ύπεύί θύνη  δηί λωση  τού
ενδίαφερομείνού ενωί πίον αρμοί δίας δίκαστίκηί ς  ηί  δίοίκητίκηί ς αρχηί ς,  σύμβολαίογραί φού ηί  αρμοί δίού
επαγγελματίκούί  ηί  εμπορίκούί  οργανίσμούί  της  χωί ρας  καταγωγηί ς  ηί  της  χωί ρας  οί πού  είίναί
εγκατεστημείνος  ο  οίκονομίκοί ς  φορείας  οί τί  δεν  τηρείίταί  τείτοίο  μητρωί ο  καί  οί τί  ασκείί  τη
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δραστηρίοί τητα τού αί ρθρού 21 της παρούί σας.

23.5. Δικαιολογητικά Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας του άρθρου 22.Γ

Η οίκονομίκηί  καί χρηματοοίκονομίκη επαί ρκεία των οίκονομίκωί ν φορείων αποδείκνύί εταί: 

(α) γία τίς εγγεγραμμείνες εργοληπτίκείς επίχείρηί σείς στο Μ.Ε.ΕΠ:

 είίτε αποί  τη βεβαίίωση εγγραφηί ς στο Μ.Ε.Ε.Π, η οποίία αποτελείί  τεκμηί ρίο των πληροφορίωί ν
πού περίείχεί 

 είίτε, στην περίίπτωση πού οί απαίτηί σείς τού αί ρθρού 22.Γ δεν καλύί πτονταί  αποί  τη βεβαίίωση
εγγραφηί ς, με την ύποβοληί  ενοί ς ηί  περίσσοί τερων αποί  τα αποδείκτίκαί  μείσα πού προβλείπονταί
στο  Μείρος  Ι  τού  Παραρτηί ματος  ΧΙΙ  (Αποδείκτίκαί  μείσα  γία  τα  κρίτηί ρία  επίλογηί ς)  τού
Προσαρτηί ματος Α τού ν. 4412/2016. 90

Σε καί θε περίίπτωση,  η βεβαίίωση εγγραφηί ς μπορείί να ύποβαί λλεταί γία την αποί δείξη μοί νο ορίσμείνων
απαίτηί σεων οίκονομίκηί ς καί χρηματοοίκονομίκηί ς επαί ρκείας τού αί ρθρού 22.Γ, ενωί  γία την αποί δείξη
των λοίπωί ν απαίτηί σεων μπορούί ν να προσκομίίζονταί  είνα ηί  περίσσοί τερα αποί  τα αποδείκτίκαί  μείσα
πού προβλείπονταί στο Μείρος Ι τού Παραρτηί ματος ΧΙΙ τού ν. 4412/2016 , αναί λογα με την τίθείμενη
στο αί ρθρο 22.Γ απαίίτηση.

Είδίκαί ,  γία  την  αποί δείξη  της  απαίίτησης  της  μη  ύπείρβασης  των ανωί τατων  επίτρεπτωί ν  ορίίων
ανεκτείλεστού ύπολοίίπού εργολαβίκωί ν σύμβαί σεων:

 με την ύποβοληί  ενημεροί τητας πτύχίίού εν ίσχύί εί ηί
 με την ύποβοληί  ύπεύί θύνης δηί λωσης τού προσωρίνούί  αναδοίχού, σύνοδεύοί μενης αποί

πίίνακα  οί λων  των  ύποί  εκτείλεση  είργων  (είίτε  ως  μεμονομείνος  αναί δοχος  είίτε  στο
πλαίίσίο κοίνοπραξίίας ηί  ύπεργολαβίίας) καί αναφοραί  γία το ανεκτείλεστο ύποί λοίπο
αναί  είργο καί το σύνολίκοί  ανεκτείλεστο,  γία τίς  εργοληπτίκείς  επίχείρηί σείς πού δεν
δίαθείτούν ενημείροτητα πτύχίίού καταί  τίς κείίμενες δίαταί ξείς 

(β)  Οί  αλλοδαποίί  οίκονομίκοίί  φορείίς  πού  είίναί  εγγεγραμμείνοί  σε επίσημους  καταλόγους ηί
δίαθείτούν πίστοποίητίκοί  αποί  οργανίσμούί ς  πίστοποίίησης  πού σύμμορφωί νονταί  με  τα εύρωπαίϋκαί
προί τύπα  πίστοποίίησης,  καταί  την  είννοία  τού  Παραρτηί ματος  VII  τού  Προσαρτηί ματος  Α΄  τού  ν.
4412/2016, μπορούί ν να προσκομίίζούν στίς αναθείτούσες αρχείς πίστοποίητίκοί  εγγραφηί ς, εκδίδοί μενο
αποί  την αρμοί δία αρχηί  ηί  το πίστοποίητίκοί  πού εκδίίδεταί αποί  τον αρμοί δίο οργανίσμοί  πίστοποίίησης,
καταί  τα ορίζοί μενα στο αί ρθρο 83 ν. 4412/2016 καί στην παραί γραφο 9 τού παροί ντος αί ρθρού  .

(γ)  Οί  αλλοδαποίί  οίκονομίκοίί  φορείίς  πού  δεν  είίναί  εγγεγραμμείνοί  σε  επίίσημούς  καταλοίγούς  ηί
δίαθείτούν  πίστοποίητίκοί  αποί  οργανίσμούί ς  πίστοποίίησης  καταί  τα  ανωτείρω,  ύποβαί λλούν  ως
δίκαίολογητίκαί  είνα ηί  περίσσοί τερα αποί  τα αποδείκτίκαί  μείσα πού προβλείπονταί  στο Μείρος Ι  τού
Παραρτηί ματος ΧΙΙ τού ν. 4412/2016. 

23.6. Δικαιολογητικά Τεχνικής και Επαγγελματικής Ικανότητας του άρθρου 22.Δ 

Η τεχνίκηί  καί επαγγελματίκηί  ίκανοί τητα των οίκονομίκωί ν φορείων αποδείκνύί εταί: 

(α) γία τίς εγγεγραμμείνες εργοληπτίκείς επίχείρηί σείς στο Μ.Ε.ΕΠ.

 είίτε αποί  τη βεβαίίωση εγγραφηί ς στο Μ.Ε.Ε.Π, η οποίία αποτελείί  τεκμηί ρίο των πληροφορίωί ν
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πού περίείχεί 
 είίτε, στην περίίπτωση πού οί απαίτηί σείς τού αί ρθρού 22.Δ δεν καλύί πτονταί  αποί  τη

βεβαίίωση εγγραφηί ς, με την ύποβοληί  ενοί ς ηί  περίσσοί τερων αποί  τα αποδείκτίκαί  μείσα
πού προβλείπονταί  στο  Μείρος  ΙΙ  τού  Παραρτηί ματος  ΧΙΙ  (Αποδείκτίκαί  μείσα  γία  τα
κρίτηί ρία επίλογηί ς) τού Προσαρτηί ματος Α τού ν. 4412/2016  91 αναί λογα με την τίθείμενη
στο αί ρθρο 22.Δ απαίίτηση.

Σε καί θε περίίπτωση,  η βεβαίίωση εγγραφηί ς μπορείί να ύποβαί λλεταί γία την αποί δείξη μοί νο ορίσμείνων
απαίτηί σεων τεχνίκηί ς καί επαγγελματίκηί ς ίκανοί τητας τού αί ρθρού 22.Δ, ενωί  γία την αποί δείξη των
λοίπωί ν απαίτηί σεων μπορούί ν να προσκομίίζονταί  είνα ηί  περίσσοί τερα αποί  τα αποδείκτίκαί  μείσα  πού
προβλείπονταί στο Μείρος ΙΙ τού Παραρτηί ματος ΧΙΙ τού ν. 4412/2016.

(β)  Οί  αλλοδαποίί  οίκονομίκοίί  φορείίς  πού είίναί  εγγεγραμμείνοί  σε  επίσημους  καταλόγους ηί
δίαθείτούν  πίστοποίητίκοί  αποί  οργανίσμούί ς  πίστοποίίησης  πού  σύμμορφωί νονταί  με  τα
εύρωπαίϋκαί  προί τύπα πίστοποίίησης, καταί  την είννοία τού Παραρτηί ματος VII τού Προσαρτηί ματος
Α΄  τού  ν.  4412/2016,  μπορούί ν  να  προσκομίίζούν  στίς  αναθείτούσες  αρχείς  πίστοποίητίκοί
εγγραφηί ς εκδίδοί μενο αποί  την αρμοί δία αρχηί  ηί  το πίστοποίητίκοί  πού εκδίίδεταί αποί  τον αρμοί δίο
οργανίσμοί  πίστοποίίησης, καταί  τα ορίζοί μενα στο αί ρθρο 83 ν. 4412/2016 καί στην παραί γραφο 9
τού παροί ντος αί ρθρού .

(γ)  Οί αλλοδαποίί  οίκονομίκοίί  φορείίς  πού δεν είίναί εγγεγραμμείνοί σε επίίσημούς καταλοί γούς ηί
δίαθείτούν  πίστοποίητίκοί  αποί  οργανίσμούί ς  πίστοποίίησης  καταί  τα  ανωτείρω,  ύποβαί λλούν ως
δίκαίολογητίκαί  είνα ηί  περίσσοί τερα αποί  τα αποδείκτίκαί  μείσα πού προβλείπονταί στο Μείρος ΙΙ τού
Παραρτηί ματος ΧΙΙ τού ν. 4412/2016. 

23.7. Δικαιολογητικά για πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής
διαχείρισης του άρθρου 22.Ε92

Δεν απαίτείίταί.

23.8. Σχετικά με τον έλεγχο νομιμοποίησης του προσωρινού αναδόχου:

Σε  περίίπτωση  νομίκούί  προσωί πού,  ύποβαί λλονταί  ηλεκτρονίκαί ,  στον  φαί κελο  “Δίκαίολογητίκαί
Προσωρίνούί  Αναδοίχού,  τα νομίμοποίητίκαί  είγγραφα αποί  τα οποίία προκύί πτεί η εξούσίία ύπογραφηί ς
τού νομίίμού εκπροσωί πού.

Εαί ν ο προσφείρων είίναί Α.Ε καί Ε.Π.Ε :
1. ΦΕΚ σύί στασης,
2. Αντίίγραφο τού ίσχύί οντος καταστατίκούί  με το ΦΕΚ στο οποίίο είχούν δημοσίεύτείί  οί λες οί
μείχρί  σηί μερα  τροποποίηί σείς  αύτούί  ηί  επίκύρωμείνο  αντίίγραφο  κωδίκοποίημείνού
καταστατίκούί  (εφοί σον ύπαί ρχεί)
3. ΦΕΚ στο οποίίο είχεί δημοσίεύτείί το πρακτίκοί  ΔΣ εκπροσωί πησης τού νομίκούί  προσωί πού,
4. Πρακτίκοί  Δ.Σ περίί είγκρίσης σύμμετοχηί ς στο δίαγωνίσμοί , στο οποίίο μπορείί να περίείχεταί
καί  εξούσίοδοί τηση  (εφοί σον  αύτοί  προβλείπεταί  αποί  το  καταστατίκοί  τού  ύποψηφίίού
αναδοίχού) γία ύπογραφηί  καί ύποβοληί  προσφοραί ς σε περίίπτωση πού δεν ύπογραί φεί ο ίίδίος
ο νοί μίμος εκπροί σωπος τού φορεία την προσφοραί  καί τα λοίπαί  απαίτούί μενα είγγραφα τού
δίαγωνίσμούί  καί ορίίζεταί σύγκεκρίμείνο αί τομο, 
5.  Πίστοποίητίκοί  αρμοί δίας  δίκαστίκηί ς  ηί  δίοίκητίκηί ς  αρχηί ς  περίί  τροποποίηί σεων  τού
καταστατίκούί  / μη λύί σης της εταίρείίας, το οποίίο πρείπεί να είχεί εκδοθείί  το πολύί  τρείίς (3)
μηί νες πρίν αποί  την ημερομηνίία ύποβοληί ς προσφορωί ν.
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Εαί ν ο προσφείρων είίναί Ο.Ε, Ε.Ε , ΙΚΕ:
1. Αντίίγραφο τού καταστατίκούί , με οί λα τα μείχρί σηί μερα τροποποίητίκαί , ηί  φωτοαντίίγραφο
επίκύρωμείνού, αποί  δίκηγοί ρο, κωδίκοποίημείνού καταστατίκούί , εφοί σον ύπαί ρχεί.
2.  Πίστοποίητίκαί  αρμοί δίας δίκαστίκηί ς  ηί  δίοίκητίκηί ς  αρχηί ς  περίί  των τροποποίηί σεων τού
καταστατίκούί .
Σε  περίίπτωση  εγκαταί στασης  τούς  στην  αλλοδαπηί ,  τα  δίκαίολογητίκαί  σύί στασηί ς  τούς
εκδίίδονταί με βαί ση την ίσχύί ούσα νομοθεσίία της χωί ρας πού είίναί εγκατεστημείνα, αποί  την
οποίία καί εκδίίδεταί το σχετίκοί  πίστοποίητίκοί .

23.9. Επίσημοι κατάλογοι εγκεκριμένων οικονομικών φορέων

(α)  Οί  οίκονομίκοίί  φορείίς  πού  είίναί  εγγεγραμμείνοί  σε  επίίσημούς  καταλοί γούς  ηί  δίαθείτούν
πίστοποίίηση αποί  οργανίσμούί ς  πίστοποίίησης πού σύμμορφωί νονταί με τα εύρωπαίϋκαί  προί τύπα
πίστοποίίησης, καταί  την είννοία τού Παραρτηί ματος VII τού Προσαρτηί ματος Α τού ν. 4412/2016,
μπορούί ν να  ύποβαί λλούν στίς αναθείτούσες αρχείς πίστοποίητίκοί  εγγραφηί ς εκδίδοί μενο αποί  την
αρμοί δία αρχηί  ηί  το πίστοποίητίκοί  πού εκδίίδεταί αποί  τον αρμοί δίο οργανίσμοί  πίστοποίίησης.
Στα πίστοποίητίκαί  αύταί  αναφείρονταί τα δίκαίολογητίκαί  βαί σεί των οποίίων είγίνε η εγγραφηί  των
εν λοί γω οίκονομίκωί ν φορείων στον επίίσημο καταί λογο ηί  η πίστοποίίηση καί η καταί ταξη στον εν
λοί γω καταί λογο.
Η πίστοποίούί μενη εγγραφηί  στούς επίίσημούς καταλοί γούς αποί  τούς αρμοί δίούς οργανίσμούί ς ηί  το
πίστοποίητίκοί ,  πού  εκδίίδεταί  αποί  τον  οργανίσμοί  πίστοποίίησης,  σύνίσταί  τεκμηί ρίο
καταλληλοί τητας οί σον αφοραί  τίς απαίτηί σείς ποίοτίκηί ς επίλογηί ς, τίς οποίίες καλύί πτεί ο επίίσημος
καταί λογος ηί  το πίστοποίητίκοί .
Οί  οίκονομίκοίί  φορείίς  πού είίναί εγγεγραμμείνοί  σε επίίσημούς καταλοί γούς απαλλαί σσονταί αποί
την ύποχρείωση ύποβοληί ς των δίκαίολογητίκωί ν πού αναφείρονταί στο πίστοποίητίκοί  εγγραφηί ς
τούς. 

(β)  Οί  οίκονομίκοίί  φορείίς  πού  είίναί  εγγεγραμμείνοί στο  Μ.Ε.ΕΠ.  εφοί σον  ύποβαί λλούν
«Ενημεροί τητα  Πτύχίίού» εν  ίσχύί ,  απαλλαί σσονταί  αποί  την  ύποχρείωση  ύποβοληί ς  των
δίκαίολογητίκωί ν 93:
-  αποί σπασμα  ποίνίκούί  μητρωί ού  τού  αί ρθρού  23.3.(α)  της  παρούί σας  γία  τον  Προί εδρο  καί
Δίεύθύί νοντα Σύί μβούλο εργοληπτίκηί ς επίχείίρησης.  Γία τα λοίπαί  μείλη τού Δ.Σ της εταίρείίας, θα
πρείπεί να ύποβληθείί  αύτοτελωί ς αποί σπασμα ποίνίκούί  μητρωί ού, καθοί σον τα προί σωπα αύταί  δεν
καλύί πτονταί αποί  την Ενημεροί τητα Πτύχίίού. 
- φορολογίκηί  καί ασφαλίστίκηί  ενημεροί τητα τού αί ρθρού 23.3.(β) της παρούί σας. 94

- τα πίστοποίητίκαί  αποί  το αρμοί δίο Πρωτοδίκείίο καί το ΓΕΜΗ τού αί ρθρού 23.3.(γ) της παρούί σας
ύποί  την προύϋ ποί θεση οί μως οί τί καλύί πτονταί πληί ρως (οί λες οί προβλεποί μενες περίπτωί σείς) αποί
την Ενημεροί τητα Πτύχίίού.
- το πίστοποίητίκοί  αποί  το αρμοί δίο επίμελητηί ρίο οί σον αφοραί  το λοί γο αποκλείσμούί  τού αί ρθρού
22. Α.4. (θ).95

-  το  πίστοποίητίκοί  της  αρμοί δίας  αρχηί ς  γία  την  ονομαστίκοποίίηση  των  μετοχωί ν  τού  αί ρθρού
23.3. (στ).
- τα  αποδείκτίκαί  είγγραφα νομίμοποίίησης  της εργοληπτίκηί ς επίχείίρησης.

Σε περίίπτωση πού καί ποίο αποί  τα ανωτείρω δίκαίολογητίκαί  είχεί ληί ξεί, προσκομίίζεταί το σχετίκοί
δίκαίολογητίκοί  εν ίσχύί . Εφοί σον στην Ενημεροί τητα Πτύχίίού δεν αναφείρεταί ρηταί  οί τί τα στελείχη
τού πτύχίίού τού προσφείροντα είίναί ασφαλίστίκωί ς ενηί μερα στο ΕΤΑΑ- ΤΣΜΕΔΕ, ο προσφείρων
προσκομίίζεί  επίπλείον  της  Ενημεροί τητας  Πτύχίίού,  ασφαλίστίκηί  ενημεροί τητα  γία  τα  στελείχη
αύταί . 

23.10.  Δικαιολογητικά  για  την  απόδειξη  της  στήριξης  σε  ικανότητες  άλλων  φορέων
(δάνειας εμπειρίας) του άρθρου 22.ΣΤ
 
Στην περίίπτωση πού οίκονομίκοί ς φορείας επίθύμείί  να στηρίχθείί  στίς ίκανοί τητες αί λλων φορείων,
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η  αποί δείξη  οί τί  θα  είχεί  στη  δίαί θεσηί  τού  τούς  αναγκαίίούς  ποί ρούς,  γίίνεταί  με  την  ύποβοληί
σχετίκούί  σύμφωνητίκούί  των φορείων αύτωί ν γία τον σκοποί  αύτοί .

Άρθρο 24 :  Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς

24.1 Η  προσφοραί  των  δίαγωνίζομείνων  περίλαμβαί νεί  τούς  ακοί λούθούς  ηλεκτρονίκούί ς
ύποφακείλούς:
(α)  ύποφαί κελο με την είνδείξη «Δίκαίολογητίκαί  Σύμμετοχηί ς»
 (β)  ύποφαί κελο με την είνδείξη «Οίκονομίκηί  Προσφοραί »
σύί μφωνα με τα κατωτείρω:

24.2 Ο ηλεκτρονίκοί ς ύποφαί κελος «Δίκαίολογητίκαί  Σύμμετοχηί ς» πρείπεί, επίί  ποίνηί  αποκλείσμούί ,
να περίείχεί96 τα ακοί λούθα:
 - α) το Τύποποίημείνο Έντύπο Υπεύί θύνης Δηί λωσης ( ΤΕΥΔ )

-  β) την εγγύί ηση σύμμετοχηί ς, τού αί ρθρού 15 της παρούί σας.

24.3 Ο ηλεκτρονίκοί ς ύποφαί κελος «Οίκονομίκηί  Προσφοραί » περίείχεί  το ψηφίακαί  ύπογεγραμμείνο
αρχείίο pdf, το οποίίο παραί γεταί αποί  το ύποσύί στημα, αφούί  σύμπληρωθούί ν καταλληί λως οί σχετίκείς
φοί ρμες.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

Άρθρο 25:  Υπεργολαβία

25.1. Ο προσφείρων οίκονομίκοί ς φορείας αναφείρεί στην προσφοραί  τού το τμηί μα της σύί μβασης πού
προτίίθεταί να αναθείσεί  ύποί  μορφηί  ύπεργολαβίίας σε τρίίτούς,  καθωί ς καί τούς ύπεργολαί βούς πού
προτείίνεί.

25.2. Η τηί ρηση των ύποχρεωί σεων της παρ. 2 τού αί ρθρού 18 τού ν 4412/2016 αποί  ύπεργολαί βούς δεν
αίίρεί την εύθύί νη τού κύρίίού αναδοίχού.

25.3. .................................................................... 97

25.4 Η αναθείτούσα αρχηί :
α)  επαληθεύί εί ύποχρεωτίκαί  τη σύνδρομηί  των λοίγων αποκλείσμούί  τού αί ρθρού 22 Α της παρούί σας
γία τούς ύπεργολαί βούς καί οί τί δίαθείτούν τα αντίίστοίχα προσοί ντα γία την εκτείλεση τού είργού πού
αναλαμβαί νούν σύί μφωνα με το αί ρθρο 165 τού ν. 4412/2016, με το Τύποποίημείνο Έντύπο Υπεύί θύνης
Δηί λωσης (ΤΕΥΔ).
β) απαίτείί  ύποχρεωτίκαί  αποί  τον οίκονομίκοί  φορεία να αντίκαταστηί σεί είναν ύπεργολαί βο, οί ταν αποί
την ως αί νω επαληί θεύση προκύί πτεί οί τί σύντρείχούν λοίγοί αποκλείσμούί  τού καί οί τί δεν καλύί πτεί τα
αντίίστοίχα προσοί ντα γία την εκτείλεση τού είργού πού αναλαμβαί νεί σύί μφωνα με το αί ρθρο 165 τού ν.
4412/2016.

 
Άρθρο 26 :  Διάφορες ρυθμίσεις 

26.1 Η είγκρίση κατασκεύηί ς τού δημοπρατούί μενού είργού, αποφασίίστηκε με την αρίθμ. 229/22-
3-2018Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

26.2  Ο  Κύί ρίος  τού  Έργού  μπορείί  να  εγκαταστηί σεί  γία  το  είργο  αύτοί  Τεχνίκοί  Σύί μβούλ ο. Ο
Αναί δοχος  τού  είργού,  είχεί  την  ύποχρείωση  να  δίεύκολύί νεί  τίς  δραστηρίοί τητες  τού  Τεχνίκούί
Σύμβούί λού, πού πηγαί ζούν αποί  τη σύμβατίκηί  σχείση της Υπηρεσίίας με αύτοί ν.

26.3.  ..........................................................................................   98

 
ΛΑΡΙΣΑ 17-4-2018

(Τόπος – Ημερομηνία)

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ            ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ             ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΧΡ. ΜΑΚΡΟΓΙΑΝΝΟΥΔΗ

Α. ΤΖΙΛΑΚΑΣ

Κ. ΣΥΝΤΑΚΑΣ

Η  Α.  ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ  ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  ΣΧΟΛΙΚΩΝ  &
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ

Η  ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ  ΤΜΗΜΑΤΟΣ  Η/Μ
ΕΡΓΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΠΟΥΜΠΙΤΣΑ

   Ο ΑΝ. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
    ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

           ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΤΣΙΟΥΡΑ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ με την αριθμό πρωτ. 162/19-4-2018  απόφαση Ο.Ε.
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1     Γία την είννοία των “καί τω των ορίίων” δημοσίίων σύμβαί σεων , πρβ. αί ρθρο 2 παρ. 1 περ.  29  τού ν.
4412/2016. 

2 Σύμπληρωί νονταί τα στοίχείία της αναθείτούσας αρχηί ς.  Επίσημαίίνεταί οί τί οί αναθείτοντες φορείίς
δύί νανταί  να  χρησίμοποίούί ν  το  παροί ν  τεύί χος  δίακηί ρύξης  γία  τίς  σύμβαί σείς  πού  αναθείτούν
σύί μφωνα με τίς δίαταί ξείς τού Βίβλίίού ΙΙ τού ν. 4412/2016.

3 Αναγραί φεταί ο κωδίκοί ς ταύτοποίίησης της δίατίθείμενης πίίστωσης (π.χ. κωδίκοί ς εναί ρίθμού είργού
στο  ΠΔΕ  ηί  κωδίκοί ς  πίίστωσης  τού  τακτίκούί  προύϋ πολογίσμούί  τού  φορεία  ύλοποίίησης).  Σε
περίίπτωση σύγχρηματοδοτούί μενων είργων αποί  ποί ρούς της Εύρωπαίϋκηί ς  Ένωσης, αναγραί φεταί
καί ο τίίτλος τού Επίχείρησίακούί  Προγραί μματος τού ΕΣΠΑ ηί  αί λλού σύγχρηματοδοτούί μενού αποί
ποί ρούς ΕΕ προγραί μματος στο πλαίίσίο τού οποίίού είίναί ενταγμείνο το δημοπρατούί μενο είργο.

4 Σύμπληρωί νεταί η επωνύμίία της αναθείτούσας αρχηί ς.
5      Mείσω της λείτούργίκοί τητας ''Επίκοίνωνίία'' τού ύποσύστηί ματος
6  Πρβ.  αί ρθρο  122 τού  ν.  4412/2016.  Η  προκηί ρύξη  σύί μβασης  περίλαμβαί νεί  κατ'  ελαί χίστον  τίς

πληροφορίίες πού προβλείπονταί στο Μείρος Γ΄ τού Παραρτηί ματος V τού Προσαρτηί ματος Α΄ τού ν.
4412/2016. Επίσημαίίνεταί οί τί, μείχρί την είκδοση τύποποίημείνού εντύί πού προκηί ρύξης σύί μβασης
γία σύμβαί σείς καί τω των ορίίων, οί αναθείτούσες αρχείς, μπορούί ν να χρησίμοποίούί ν το αντίίστοίχο
τύποποίημείνο  είντύπο  “Προκηί ρύξη  Σύί μβασης”,  αντλωί ντας  το  αποί  τη  δίαδρομηί
http://simap.ted.europa.eu/documents/10184/99166/EL_F02.pdf καί  δίαμορφωί νονταί ς  το
αναλοίγως.

7 Η περίίπτωση ί) σύμπληρωί νεταί καί περίλαμβαί νεταί στη Δίακηί ρύξη, εφοί σον η αναθείτούσα αρχηί
προβλείπεί ύποδείίγματα εγγραί φων προς ύποβοληί  αποί  τούς οίκονομίκούί ς φορείίς, π.χ εγγύητίκωί ν
επίστολωί ν.

8 Σύμπληρωί νονταί τύχοί ν αί λλα είγγραφα σύί μβασης ηί  τεύί χη πού η αναθείτούσα αρχηί  κρίίνεί αναγκαίία
με σκοποί  να περίγραί ψεί ηί  να προσδίορίίσεί στοίχείία της σύί μβασης ηί  της δίαδίκασίίας σύί ναψης.

9 Όταν είίναί αδύί νατο να παρασχεθείί  ελεύί θερη, πληί ρης, αί μεση καί δωρεαί ν ηλεκτρονίκηί  προί σβαση
σε  ορίσμείνα  είγγραφα  της  σύί μβασης  μπορείί  να  περίληφθείί  στο  παροί ν  αί ρθρο  της  δίακηί ρύξης
προί βλεψη  οί τί  τα  σχετίκαί  είγγραφα  της  σύί μβασης  θα  δίατεθούί ν  με  μείσα  αί λλα  πλην  των
ηλεκτρονίκωί ν  (οί πως  το  ταχύδρομείίο  ηί  αί λλο  καταί λληλο  μείσο  ηί  σύνδύασμοί ς  ταχύδρομίκωί ν  ηί
αί λλων  καταλληί λων  μείσων  καί  ηλεκτρονίκωί ν  μείσων).  Στην  περίίπτωση  αύτηί   προτείίνεταί  η
ακοί λούθη  δίατύί πωση:  «Τα  ακοί λούθα  είγγραφα  της  σύί μβασης  ...........................  δίατίίθενταί  αποί
………………………….,  οδοί ς  …………………,  πληροφορίίες  ………………….  τηλ.:……………..:…..  Οί
ενδίαφεροί μενοί μπορούί ν ακοί μα, να λαί βούν γνωί ση των παρακαί τω εγγραί φων της σύί μβασης ……,
στα γραφείία της αναθείτούσας αρχηί ς καταί  τίς εργαί σίμες ημείρες καί ωί ρες.»

10 Όταν δεν μπορείί  να προσφερθείί  ελεύί θερη, πληί ρης, αί μεση καί δωρεαί ν ηλεκτρονίκηί  προί σβαση σε
ορίσμείνα είγγραφα της σύί μβασης, δίοί τί η αναθείτούσα αρχηί  προτίίθεταί να εφαρμοί σεί την παρ. 2
τού  αί ρθρού  21  τού  ν.  4412/2016,  αναφείρονταί,  στο  παροί ν  αί ρθρο  της  δίακηί ρύξης,  τα  μείτρα
προστασίίας  τού  εμπίστεύτίκούί  χαρακτηί ρα  των  πληροφορίωί ν,  τα  οποίία  απαίτούί νταί,  καί  τον
τροί πο  με  τον  οποίίο  είίναί  δύνατηί  η  προί σβαση  στα  σχετίκαί  είγγραφα.   Ενδείκτίκαί ,  λ.χ.,  η
αναθείτούσα  αρχηί  θα  μπορούί σε  να  αναφείρεί  οί τί:  “Ο  οίκονομίκοί ς  φορείας  αναλαμβαί νεί  την
ύποχρείωση να τηρηί σεί εμπίστεύτίκαί  καί να μη γνωστοποίηί σεί σε τρίίτούς (σύμπερίλαμβανομείνων
των  εκπροσωί πων  τού  ελληνίκούί  καί  δίεθνούί ς  Τύί πού),  χωρίίς  την  προηγούί μενη  είγγραφη
σύγκαταί θεση της Αναθείτούσας Αρχηί ς, τα ανωτείρω είγγραφα ηί  πληροφορίίες πού προκύί πτούν αποί
αύταί . Οί οίκονομίκοίί φορείίς δίασφαλίίζούν την τηί ρηση των απαίτηί σεων αύτωί ν αποί  το προσωπίκοί
τούς,  τούς  ύπεργολαί βούς  τούς  καί  καί θε  αί λλο  τρίίτο  προί σωπο  πού  χρησίμοποίούί ν  καταί  την
αναί θεση ηί  εκτείλεση της σύί μβασης. Γία τον σκοποί  αύτοί , καταί  την παραλαβηί  των εγγραί φων της
σύί μβασης, ύποβαί λλεί ύπεύί θύνη δηί λωση τού ν. 1599/1986 με την οποίία δηλωί νεί τα ανωτείρω”.

11  Σύμπληρωί νεταί αποί  την Αναθείτούσα Αρχηί  με σαφηί νεία σύγκεκρίμείνη ημερομηνίία ( “εγκαίίρως,
ηί τοί ως την... ), προς αποφύγηί  οίασδηί ποτε σύί γχύσης καί αμφίβολίίας.

12   Σύμπληρωί νεταί η τείταρτη ημείρα πρίν αποί  τη ληί ξη της προθεσμίίας τού αί ρθρού 14 της 
παρούί σας.Σε περίίπτωση πού η ημείρα αύτηί  είίναί αργίία, τίίθεταί η προηγούί μενη αύτηί ς εργαί σίμη 
ημείρα. Πρβλ καί αί ρθρο 11 της ύπ' αρίθμ. 117384/26-10-2017  Κ.Υ.Α. (3821 Β').

13  Πρβλ. αί ρθρο 12 παρ. 1.2.1.1. & 1.2.1.2 της ύπ' αρίθμ. 117384/26-10-2017  Κ.Υ.Α. 
14   Σε περίίπτωση εφαρμογηί ς της δίαδίκασίίας τού αί ρθρού 95 παρ. 2 περ. Β ύποπ. Αα τού ν. 

4412/2016 “Ελεύί θερη σύμπληί ρωση τίμολογίίού”, οί αναθείτούσες αρχείς περίλαμβαί νούν στην εν 
λοίγω περίίπτωση  (στ) αναφοραί  γία την ύποβοληί  τού σχετίκούί  τίμολογίίού.

15  Επίσημαίίνεταί  οί τί  αν  η  αναθείτούσα  αρχηί  θεωρηί σεί  οί τί  προσφορείς  φαίίνονταί  ασύνηί θίστα

http://simap.ted.europa.eu/documents/10184/99166/EL_F02.pdf


χαμηλείς,  απαίτείί  αποί  τούς  οίκονομίκούί ς  φορείίς  να  εξηγηί σούν  την  τίμηί  ηί  το  κοί στος  πού
προτείίνούν  στην  προσφοραί  τούς,  εντοί ς  αποκλείστίκηί ς  προθεσμίίας,  καταί  ανωί τατο  οί ρίο  δείκα
ημερωί ν αποί  την κοίνοποίίηση της σχετίκηί ς προί σκλησης. Στην περίίπτωση αύτηί  εφαρμοί ζονταί τα
αί ρθρα 88 καί 89 τού ν. 4412/2016.

16  Η εν λοίγω προθεσμίία καθορίίζεταί στα είγγραφα της σύί μβασης καί δεν μπορείί να είίναί μίκροί τερη
των δείκα (10) ούί τε μεγαλύί τερη των είίκοσί (20) ημερωί ν αποί  την κοίνοποίίηση της προί σκλησης
ύποβοληί ς των δίκαίολογητίκωί ν τού προσωρίνούί  αναδοίχού.

17 Πρβλ. αί ρθρο 103 παρ. 1 τού ν. 4412/2016, οί πως τροποποίηί θηκε με το αί ρθρο 107 περ. 19 τού ν.
4497/2017 (Α 171). 

18 Με την επίφύί λαξη των παρ. 7 καί 8 τού αί ρθρού 78 τού ν. 4412/2016 ( ληί ψη επανορθωτίκωί ν
μείσων ).

19 Επίσημαίίνεταί οί τί,  γία τίς σύμβαί σείς καί τω των ορίίων,  στίς οποίίες αφοραί  το παροί ν τεύί χος,  τα
δίκαίολογητίκαί  τού  αί ρθρού  80  τού  ν.  4412/2016  ύποβαί λλονταί  επίκαίροποίημείνα  αποί  τον
προσωρίνοί  αναί δοχο,  είπείτα  αποί  σχετίκηί  προί σκληση  της  αναθείτούσας  αρχηί ς,  μοί νο  στην
περίίπτωση τού προσύμβατίκούί  ελείγχού (πρβ. αί ρθρο 105 παρ. 3 περ. γ' τού ν. 4412/2016, οί πως
τροποποίηί θηκε  αποί  την  περ.  26  τού  αί ρθρού  107  τού  ν.  4497/2017  (Α'  171).  Σε  δίαφορετίκηί
περίίπτωση, απαλείίφεταί το πρωί το εδαί φίο τού αί ρθρού 4.2 περ. ε). 

20 Η αποί φαση κατακύί ρωσης κοίνοποίείίταί στον προσωρίνοί  αναί δοχο: 1) στην περίίπτωση ύποβοληί ς
επίκαίροποίημείνων δίκαίολογητίκωί ν, μεταί  τον είλεγχο αύτωί ν καταί  το αί ρθρο 4.2 ε' πρωί το εδαί φίο,
καί 2) στην περίίπτωση πού δεν απαίτείίταί η ύποβοληί  αύτωί ν, μεταί  την ολοκληί ρωση τού ελείγχού
των δίκαίολογητίκωί ν τού προσωρίνούί  αναδοίχού καταί  τα ορίζοί μενα στο αί ρθρο 4.2 α' είως δ' της
παρούί σας.

21 Πρβλ. παρ. 7 τού αί ρθρού 379 τού ν. 4412/2016, οί πως τροποποίηί θηκε με το αί ρθρο 43 παρ. 4 τού ν.
4487/2017 (Α’ 116).  Πρβ. καί αί ρθρο 15 παρ. 1 της ΚΥΑ 117384/26-10-2017. 
22  Πρβλ. αί ρθρο 361 τού ν. 4412/2016.
23  Πρβλ. αί ρθρο 367 τού ν. 4412/2016 καί π.δ. 39/2017.
24  Πρβλ. αί ρθρο 372 παρ. 1 είως 3 τού ν. 4412/2016.
25  Πρβλ.  αί ρθρο 80 παρ.  10 ν.  4412/2016,  οί πως τροποποίίηθηκε με το αί ρθρο 107 περ.  14 τού ν.

4497/2017 (Α 171). 
26 Τίίθεταί  μοί νο  εφοί σον  προί κείταί  γία  σύγχρηματοδοτούί μενο  είργο  αποί  ποί ρούς  της  Εύρωπαίϋκηί ς

Ένωσης.
27 Τίίθεταί μοί νο εφοί σον επίλεγείί η δίενείργεία κληί ρωσης γία τη σύγκροί τηση σύλλογίκωί ν οργαί νων.
28 Αποί  1-1-2017 τίίθεταί σε ίσχύί  το π.δ 80/2016 (Α' 145), το οποίίο με το αί ρθρο 13 καταργείί  το π.δ

113/2010.
29 Τίίθεταί μοί νο οί ταν εκ τού σύμβατίκούί  ποσούί  (1.000.000 ΕΥΡΩ χωρίίς ΦΠΑ), προκύί πτεί ύποχρείωση

ονομαστίκοποπίίησης των μετοχωί ν των Α.Ε.
30 Νοί μοί, ΠΔ καί ύπούργίκείς αποφαί σείς πού εκδίίδονταί μεταί  την είναρξη της δίαδίκασίίας σύί ναψης

της  σύί μβασης  σύί μφωνα  με  το  αί ρθρο  120  τού  ν.  4412/2016,   δεν  αποτελούί ν  μείρος  τού
εφαρμοστείού θεσμίκούί  πλαίσίίού της.

31 Όταν  προί κείταί  γία  σύγχρηματοδοτούί μενο  αποί  την  Ε.Ε.  είργο,  τούί το  να  αναγραί φεταί  στη
Δίακηί ρύξη  καί  είδίκοί τερα  να  αναγραί φεταί  ο  τίίτλος  της  Πραί ξης  καί  τού  Επίχείρησίακούί
Προγραί μματος στο πλαίίσίο τού οποίίού είίναί ενταγμείνο το δημοπρατούί μενο είργο, καθωί ς καί τα
ποσοσταί  σύγχρηματοδοί τησης της δαπαί νης τού είργού αποί  εθνίκούί ς καί ενωσίακούί ς ποί ρούς (με
αναφοραί  στο  δίαρθρωτίκοί  ταμείίο).  Επίίσης,  η  σχετίκηί  σύμπληί ρωση  ακολούθείί  τη  δίακρίτηί
ορολογίία Σύλλογίκείς Αποφαί σείς ( ΣΑ ) είργων  ηί  ΚΑΕ, αναί λογα την πηγηί  χρηματοδοί τησης (ΠΔΕ ηί
Τακτίκοί ς προύϋ πολογίσμοί ς). Γία το ζηί τημα της  αναί ληψης δαπανωί ν δημοσίίων επενδύί σεων,  βλ. καί
αί ρθρο 5 τού π.δ. 80/2016.

32 Οί κρατηί σείς προσαρμοί ζονταί αναί λογα με τον φορεία εκτείλεσης τού είργού.
33  Ή/καί η Επίτροπηί  Δίαγωνίσμούί , καταί  περίίπτωση (πρβλ. αί ρθρο 13 παρ. 3 περ. γ’ & ‘δ της με. αρ.

117384/26-10-2017   Κ.Υ.Α.).
34   Πρβλ. ομοίίως προηγούί μενη ύποσημείίωση.
35  Σύί μφωνα με το αί ρθρο 4 παρ. 4 τού π.δ 80/2016 “Αναί ληψη ύποχρεωί σεων αποί  τούς δίαταί κτες” ( Α΄

145 ): “Οί δίακηρύί ξείς, οί αποφαί σείς αναί θεσης καί οί σύμβαί σείς πού σύναί πτονταί γία λογαρίασμοί
των  φορείων  Γενίκηί ς  Κύβείρνησης  αναφείρούν  απαραίίτητα  τον  αρίθμοί  καί  τη  χρονολογίία  της
αποί φασης αναί ληψης ύποχρείωσης, τον αρίθμοί  καταχωί ρίσηί ς της στα λογίστίκαί  βίβλίία τού οίκείίού
φορεία, καθωί ς καί τον αρίθμοί  της αποί φασης είγκρίσης της πολύετούί ς αναί ληψης σε περίίπτωση πού



η δαπαί νη εκτείίνεταί σε περίσσοί τερα τού ενοί ς οίκονομίκαί  είτη.". Επίίσης, σύί μφωνα με το αί ρθρο 12
παρ. 2 γ) τού ίίδίού π.δ : “Δίακηρύί ξείς, οί πού απαίτείίταί, καί αποφαί σείς αναί θεσης πού εκδίίδονταί
καί σύμβαί σείς πού σύναί πτονταί αποί  φορείίς της Γενίκηί ς Κύβείρνησης είίναί αί κύρες, εφοί σον δεν είχεί
προηγηθείί  αύτωί ν  η  είκδοση  της  αποί φασης  αναί ληψης  ύποχρείωσης  τού  αί ρθρού  2,  παρ.  2  τού
παροί ντος. "Πρβλ.  καί  αί ρθρο  5  τού  ως  αί νω  δίαταί γματος  “Αναί ληψη  δαπανωί ν  δημοσίίων
επενδύί σεων”.

36  Σε περίίπτωση πού περίλαμβαί νονταί τύχοί ν δίκαίωί ματα προαίίρεσης, δίαμορφωί νεταί αναλοίγως η 
εκτίμωί μενη αξίία της σύί μβασης (προύϋ πολογίσμοί ς δημοπραί τησης) καί το παροί ν αί ρθρο (πρβ. αί ρθρα
6 παρ. 1 καί 132  παρ. 1 περ. α' τού ν. 4412/2016).

37 Το  ποσοί  των  απροί βλεπτων  δαπανωί ν  επαναύϋ πολογίίζεταί  καταί  την  ύπογραφηί  της  σύί μβασης,
αναί λογα με την προσφερθείίσα είκπτωση, ωί στε να δίατηρείίταί η εν λοίγω ποσοστίαίία αναλογίία τού
9% επίί  της  δαπαί νης  εργασίωί ν  με  ΓΕ&ΟΕ,  σύί μφωνα  με  την  παραί γραφο  3  τού  αί ρθρού  156 ν.
4412/2016. 

38 Πρβλ. αί ρθρο 6 παρ. 7 τού ν. 4412/2016.
39 Μπορείί  η είναρξη της προθεσμίίας να ορίίζεταί δίαφορετίκαί ,   αν λοίγού χαί ρη δεν προβλείπεταί η

αί μεση είναρξη των εργασίωί ν (αί ρθρο 147 παρ.2 ν. 4412/2016).
40 Με την επίφύί λαξη της εποί μενης ύποσημείίωσης.
41  Οί αναθείτούσες αρχείς μπορείί  να επίτρείπούν την ύποβοληί  εναλλακτίκωί ν προσφορωί ν καί στην

περίίπτωση αύτηί  προσαρμοί ζεταί αντίστοίίχως το 13.4. ( πρβλ αί ρθρο 57  τού ν. 4412/2016 ).
42  Το ποσοστοί  της εγγύί ησης σύμμετοχηί ς δεν μπορείί να ύπερβαίίνεί το 2% της εκτίμωί μενης αξίίας της

σύί μβασης, χωρίίς το Φ.Π.Α., με αναί λογη στρογγύλοποίίηση (αί ρθρο 72 παρ. 1 περ. α εδαί φίο πρωί το
τού ν. 4412/2016).

43 Πρβ. αί ρθρο 72 παρ. 1 τού ν. 4412/2016, οί πως τροποποίηί θηκε  με την περ. 4 τού αί ρθρού 107 τού ν.
4497/2017 (Α' 171).

44 Εφοί σον σύντρείχεί περίίπτωση, καταί  το αί ρθρο 149 τού ν. 4412/2016, οποί τε μνημονεύί ονταί καί οί
απαραίίτητες λεπτομείρείες. 

45 Σύμπληρωί νεταί αν προβλείπεταί ηί  οίχί η χορηί γηση προκαταβοληί ς.  Σύί μφωνα με την παραί γραφο 10
εδ. α τού αί ρθρού 25 τού ν. 3614/2007 (οί πως προστείθηκε με την παρ. 3 τού αί ρθρού 242 τού ν.
4072/2012),  στίς  περίπτωί σείς  σύγχρηματοδοτούί μενων  δημοί σίων  είργων  στίς  δίακηρύί ξείς
ύποχρεωτίκαί  περίλαμβαί νεταί  δύνατοί τητα  χορηί γησης  προκαταβοληί ς.  Η  ύποχρείωση  αύτηί
εξακολούθείί να ίσχύί εί καί γία τα προγραί μματα της περίοί δού 2014-2020 δύναί μεί της παρ. 15 τού
αί ρθρού 59 τού ν. 4314/2014.

46 Εφοί σον  προβλείπεταί  προκαταβοληί  σύμπληρωί νονταί  οί  οί ροί  γία  την  εγγύητίκηί  επίστοληί
προκαταβοληί ς. Επίσημαίίνεταί οί τί η εγγύί ηση καληί ς εκτείλεσης καλύί πτεί καί την παροχηί  ίσοί ποσης
προκαταβοληί ς προς τον αναί δοχο, χωρίίς να απαίτείίταί η καταί θεση εγγύί ησης προκαταβοληί ς. Στην
περίίπτωση  πού  με  την  παρούί σα  ορίίζεταί   μεγαλύί τερο  ύί ψος  προκαταβοληί ς  (πχ  15%),  αύτηί
λαμβαί νεταί  με  την  καταί θεση  αποί  τον  αναί δοχο  εγγύί ησης  προκαταβοληί ς  πού  θα  καλύί πτεί  τη
δίαφοραί  μεταξύί  τού ποσούί  της εγγύί ησης καληί ς εκτείλεσης καί τού ποσούί  της καταβαλλοί μενης
προκαταβοληί ς (παρ. 1 δ αί ρθρού 72 τού ν. 4412/2016).

47  Οί αναθείτούσες αρχείς μπορούί ν να ζητούί ν αποί  τούς προσφείροντες να παραί σχούν «Εγγύί ηση καληί ς
λείτούργίίας»  γία  την  αποκαταί σταση  των  ελαττωμαί των  πού  ανακύί πτούν  ηί  των  ζημίωί ν  πού
προκαλούί νταί  αποί  δύσλείτούργίία  των  είργων  καταί  την  περίίοδο  εγγύί ησης  καληί ς  λείτούργίίας,
εφοί σον  προβλείπεταί  στα  είγγραφα  της  σύί μβασης.  Το  ύί ψος  της  εγγύί ησης  καληί ς  λείτούργίίας
σύμπληρωί νεταί σε  σύγκεκρίμείνο χρηματίκοί  ποσοί .   Οί  εγγύητίκείς  επίστολείς  καληί ς  λείτούργίίας
περίλαμβαί νούν  κατ’  ελαί χίστον  τα  αναφεροί μενα  στην  παραί γραφο  15.2  της  παρούί σας  καί
επίπροί σθετα, τον αρίθμοί  καί τον τίίτλο της σχετίκηί ς σύί μβασης.

48 Τα γραμμαί τία σύί στασης χρηματίκηί ς παρακαταθηί κης τού Ταμείίού Παρακαταθηκωί ν καί Δανείίων,
γία  την  παροχηί  εγγύηί σεων  σύμμετοχηί ς  καί  καληί ς  εκτείλεσης  (εγγύοδοτίκηί  παρακαταθηί κη)
σύστηί νονταί σύί μφωνα με την είδίκηί  νομοθεσίία πού  δίείπεί αύτοί  καί είδίκοί τερα βαί σεί τού αί ρθρού
4  τού  π.δ  της  30  Δεκεμβρίίού  1926/3  Ιανούαρίίού  1927  (“Περίί  σύσταί σεως  καί  αποδοί σεως
παρακαταθηκωί ν καί καταθείσεων παραί  τω Ταμείίω Παρακαταθηκωί ν καί Δανείίων”). Πρβλ. Το με
αρ. πρωτ. 2756/23-5-2017 είγγραφο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ: 7ΝΣΡΟΞΤΒ-975).

49 Πρβλ.  καί  τα  είδίκοί τερα  ορίζοί μενα  στο  αί ρθρο  4.1.ζ.  της  παρούί σας,  ως  προς  τίς  εγγύηί σείς
σύμμετοχηί ς.

50  Η  προθεσμίία  παραλαβηί ς  των  προσφορωί ν  καθορίίζεταί  σύί μφωνα  με  το  αί ρθρο  27  τού  ν.
4412/2016 .



51 Προτείίνεταί οί αναθείτούσες αρχείς να ορίίζούν την ημερομηνίία ηλεκτρονίκηί ς αποσφραί γίσης των
προσφορωί ν  μεταί  την  παρείλεύση  τρίωί ν  εργασίίμων  ημερωί ν  αποί  την  καταληκτίκηί  ημερομηνίία
ύποβοληί ς  των προσφορωί ν,  προκείμείνού  να  είχεί  προσκομίστείί  αποί  τούς  σύμμετείχοντες  καί  η
πρωτοί τύπη  εγγύί ηση  σύμμετοχηί ς,  σύί μφωνα  με  τα  προβλεποί μενα  στο  αί ρθρο  3.5.  περ.  β  της
παρούί σας.

52 Ορίίζεταί ο χροί νος αποί  την Αναθείτούσα Αρχηί  κατ΄ εκτίίμηση των ίδίαίτεροτηί των της δίαδίκασίίας.
Γία τον καθορίσμοί  τού χροί νού ίσχύί ος της προσφοραί ς, πρβ. Άρθρο 97 παρ. 3 τού ν. 4412/2016.

53  Πρβ. ύποσημείίωση γία προκηί ρύξη σύί μβασης στο αί ρθρο 2.1 της παρούί σας.
54 Σύί μφωνα με τίς περ. (31) καί (35) παρ. 1 καί την παρ. 3 αί ρθρού 377 καθωί ς καί τίς παρ. 11 καί 12

αί ρθρού 379 ν. 4412/2016, εξακολούθείί  η ύποχρείωση δημοσίίεύσης προκηί ρύξης σύί μφωνα με τίς
παρ. 7 καί 8 αί ρθρού 15 ν. 3669/2008 μείχρί την  31/12/2017 σε δύί ο ημερηί σίες εφημερίίδες καί
στον περίφερείακοί  καί τοπίκοί  τύί πο μείχρί 31/12/2020 (πρβλ καί την ενοί τητα Δ της εγκύκλίίού με
αρίθ. Ε. 16/2007 της ΓΓΔΕ τού ΥΠΕΧΩΔΕ).

55 Πρβ. Άρθρο 25 τού ν. 4412/2016. Επίσημαίίνεταί οί τί οί αναθείτούσες αρχείς δεν μπορούί ν να καλούί ν
σύγκεκρίμείνες ταί ξείς/ πτύχίία τού ΜΕΕΠ. 

56  Κατ’  αντίστοίχίία  με  τα  ούσίωί δη  χαρακτηρίστίκαί  τού  είργού  σύί μφωνα  με  το  αί ρθρο  11  της
παρούί σας (αναφείρεταί η κατηγορίία ηί  οί κατηγορίίες στίς οποίίες εμπίίπτεί το είργο σύί μφωνα με το
αί ρθρο 100 τού ν. 3669/2008 καί τούς είδίκοί τερούς οί ρούς τού αί ρθρού 76 ν. 4412/2016).

57  Πρβλ περ. ε παρ. 1 αί ρθρού 91 ν. 4412/2016.
58 Πρβλ. αί ρθρο 73 παρ. 1 εδ. α τού ν. 4412/2016, οί πως τροποποίηί θηκε με το αί ρθρο 107 περ. 6 τού ν.

4497/2017. Επίσημαίίνεταί οί τί οί αναθείτούσες αρχείς πρείπεί να προσαρμοί ζούν το σχετίκοί  πεδίίο
τού  Μείρούς  ΙΙΙ.Α  τού  ΤΕΥΔ  καί  είδίκοί τερα,  αντίί  της  αναφοραί ς  σε  “τελεσίίδίκη  καταδίκαστίκηί
αποί φαση”,  δεδομείνης  της  ως  αί νω  νομοθετίκηί ς  μεταβοληί ς,  να  θείτούν  τη  φραί ση  “αμεταί κλητη
καταδίκαστίκηί  αποί φαση”, η δε σχετίκηί  δηί λωση τού οίκονομίκούί  φορεία στο ΤΕΥΔ αφοραί  μοί νο σε
αμεταί κλητες καταδίκαστίκείς αποφαί σείς.

59 Πρβλ.  αί ρθρο 73 παρ.  1  τελεύταίία  δύί ο εδαί φία τού ν.  4412/2016,  οί πως τροποποίηί θηκαν με  το
αί ρθρο 107 περ. 7 τού ν. 4497/2017.
60 Πρβ. αί ρθρο 73 παρ. 2 περίίπτωση γ τού ν. 4412/2016 , η οποίία προστείθηκε με το αί ρθρο 39 τού ν.
4488/2017.

61  Επίσημαίίνεταί  οί τί  η  εν  λοίγω  προί βλεψη  γία  παρείκκλίση  αποί  τον  ύποχρεωτίκοί  αποκλείσμοί
αποτελείί  δύνατοί τητα της  αναθείτούσας  αρχηί ς  (πρβλ.  Άρθρο  73  παρ.  3  τού  ν.  4412/2016).  Σε
περίίπτωση πού δεν επίθύμείί να προβλείψεί τη σχετίκηί  δύνατοί τητα, η αναθείτούσα αρχηί  δίαγραί φεί
την  παραί γραφο αύτηί .

62 Επίσημαίίνεταί  οί τί   η  εν  λοίγω  προί βλεψη  γία  παρείκκλίση  αποί  τον  ύποχρεωτίκοί  αποκλείσμοί
αποτελείί  δύνατοί τητα της  αναθείτούσας  αρχηί ς  (πρβλ.  Άρθρο  73  παρ.  3  τού  ν.  4412/2016).  Σε
περίίπτωση πού δεν επίθύμείί να προβλείψεί τη σχετίκηί  δύνατοί τητα, η αναθείτούσα αρχηί  δίαγραί φεί
την παραί γραφο  αύτηί .

63  Οί λοίγοί της παραγραί φού 22.Α.4.  αποτελούί ν δύνητίκούί ς  λοίγούς αποκλείσμούί  σύί μφωνα με το
αί ρθρο 73 παρ.  4  ν.  4412/2016.  Καταί  σύνείπεία,  η  αναθείτούσα αρχηί  δύί ναταί  να επίλείξεί  είναν,
περίσσοί τερούς, οί λούς ηί  ενδεχομείνως καί κανείναν αποί  τούς λοίγούς αποκλείσμούί  σύνεκτίμωί ντας
τα  ίδίαίίτερα  χαρακτηρίστίκαί  της  ύποί  αναί θεση  σύί μβασης  (εκτίμωί μενη  αξίία  αύτηί ς,  είδίκείς
περίσταί σείς κλπ), με σχετίκηί  προί βλεψη στο παροί ν σημείίο της δίακηί ρύξης. 

64  Σημείωί νεταί  οί τί  ο  ανωτείρω  εθνίκοί ς  λοίγος  αποκλείσμούί  τίίθεταί  στη  δίακηί ρύξη  μοί νο  γία
σύμβαί σείς είργων προύϋ πολογίσμούί  εκτίμωί μενης αξίίας ανωί τερης τού 1.000.000,00 εύρωί   καί στην
περίίπτωση αύτηί  σύμπληρωί νεταί στο Μείρος ΙΙΙ Δ τού ΤΕΥΔ 

65  Πρβλ. αί ρθρο 73 παρ. 10 ν. 4412/2016, η οποίία προστείθηκε με το αί ρθρο 107 περ. 9 τού ν. 
4497/2017. 

66  Υπενθύμίίζεταί οί τί  αναφοραί  στην παραί γραφο 22.Α.4 θα γίίνεί μοί νο στην περίίπτωση πού η 
Αναθείτούσα Αρχηί  επίλείξεί καί ποίον αποί  τούς δύνητίκούί ς λοίγούς αποκλείσμούί .

67  Επίσημαίίνεταί οί τί οί λα τα κρίτηί ρία ποίοτίκηί ς επίλογηί ς, πλην της καταλληλοί τητας γία την αί σκηση
επαγγελματίκηί ς δραστηρίοί τητας (αρ. 75 παρ. 2 σε σύνδύασμοί  με το αρ. 76 τού ν. 4412/2016),
είίναί προαίρετίκαί  γία την αναθείτούσα αρχηί  καί πρείπεί να σχετίίζονταί καί να είίναί αναί λογα με το
αντίκείίμενο της σύί μβασης (αί ρθρο 75 παρ. 1 τού ν. 4412/2016). Σε καί θε περίίπτωση, πρείπεί να
δίαμορφωί νονταί  καταί  τροί πο,  ωί στε  να  μην  περίορίίζεταί  δύσαναί λογα  η  σύμμετοχηί  των
ενδίαφεροί μενων οίκονομίκωί ν φορείων στούς δίαγωνίσμούί ς. Καταί  το σταί δίο τού προσδίορίσμούί



των  κρίτηρίίων  καταλληλοί τητας  των  ύποψηφίίων,  είίναί  αναγκαίίο  να  τηρούί νταί  αποί  τίς
αναθείτούσες  αρχείς,  οί  θεμελίωί δείς  ενωσίακείς  αρχείς,  ίδίίως  η  αρχηί  της  ίίσης  μεταχείίρίσης  των
σύμμετεχοί ντων, της αποφύγηί ς των δίακρίίσεων, της δίαφαί νείας καί της αναί πτύξης τού ελεύί θερού
ανταγωνίσμούί .  Τα κρίτηί ρία  επίλογηί ς  τού  αί ρθρού 22.Β –  22.Ε εξεταί ζονταί  καταί  τη  δίαδίκασίία
ελείγχού της καταλληλοί τητας τού προσφείροντος να εκτελείσεί τη σύί μβαση (κρίτηί ρία “on/off”). 

68  Επίσημαίίνεταί οί τί οί αναθείτούσες αρχείς δεν μπορούί ν να καλούί ν σύγκεκρίμείνες ταί ξείς/ πτύχίία
τού ΜΕΕΠ. Πρβλ. αί ρθρα 76 παρ. 1, 3 καί 4, οί πως ίσχύί ούν δύναί μεί τού αί ρθρού 119 παρ. 5 περ. α'
είως δ' τού ν. 4472/2017, σε σύνδύασμοί  με το αί ρθρο 75 παρ. 2 & 5 τού ν. 4412/2016 (πρβ. καί
αί ρθρο 80 παρ. 1 τού ν. 3669/2008, οί πως αντίκατασταί θηκε με το αί ρθρο 119 παρ. 5 περ. η' τού ν.
4472/2017).

69  Οί αναθείτούσες αρχείς μπορούί ν να επίβαί λλούν απαίτηί σείς πού να δίασφαλίίζούν οί τί οί οίκονομίκοίί
φορείίς δίαθείτούν την αναγκαίία οίκονομίκηί  καί χρηματοδοτίκηί  ίκανοί τητα γία την εκτείλεση της
σύί μβασης. Όλες οί απαίτηί σείς πρείπεί να σχετίίζονταί καί να είίναί αναί λογες με το αντίκείίμενο της
σύί μβασης (πρβ. αί ρθρο 75 παρ. 1 τελεύταίίο εδαί φίο καί αρ. 75 παρ. 3 τού ν. 4412/2016). Οί εν λοίγω
απαίτηί σείς καθορίίζονταί περίγραφίκαί  στο παροί ν σημείίο, χωρίίς παραπομπηί  σε ταί ξείς/πτύχίία τού
ΜΕΕΠ. Σε καί θε περίίπτωση καί μείχρί την καταί ργηση των αί ρθρων 80 είως 110 τού ν. 3669/2008 καί
την είναρξη ίσχύί ος τού π.δ. τού αί ρθρού 118 παρ. 20 τού ν. 4472/2017, επίσημαίίνεταί οί τί, εφοί σον η
αναθείτούσα αρχηί  επίλείξεί την παραπομπηί  σε ταί ξείς/πτύχίία τού ΜΕΕΠ ως προς τον καθορίσμοί
των  απαίτηί σεων  γία  τίς  εγγεγραμμείνες  στο  ΜΕΕΠ  εργοληπτίκείς  επίχείρηί σείς,  πρείπεί  να
περίγραί ψεί  αναλύτίκαί  τίς  αντίίστοίχες  απαίτηί σείς  καί  γία  τίς  αλλοδαπείς  εργοληπτίκείς
επίχείρηί σείς.

70  Οί αναθείτούσες αρχείς μπορούί ν να επίβαί λλούν απαίτηί σείς πού να δίασφαλίίζούν οί τί οί οίκονομίκοίί
φορείίς  δίαθείτούν  την  αναγκαίία  τεχνίκηί  καί  επαγγελματίκηί  ίκανοί τητα  γία  την  εκτείλεση  της
σύί μβασης. Όλες οί απαίτηί σείς πρείπεί να σχετίίζονταί καί να είίναί αναί λογες με το αντίκείίμενο της
σύί μβασης (πρβ. αί ρθρο 75 παρ. 1 τελεύταίίο εδαί φίο καί αρ. 75 παρ. 4 τού ν. 4412/2016). Οί εν λοίγω
απαίτηί σείς  καταρχαί ς  καθορίίζονταί  περίγραφίκαί  στο  παροί ν  σημείίο,  χωρίίς  παραπομπηί  σε
ταί ξείς/πτύχίία  τού  ΜΕΕΠ  ηί  βαθμίίδες/κατηγορίίες  τού  ΜΕΚ.  Σε  καί θε  περίίπτωση  καί  μείχρί  την
καταί ργηση των αί ρθρων 80 είως 110 τού ν. 3669/2008 καί την είναρξη ίσχύί ος τού π.δ. τού αί ρθρού
118  παρ.  20  τού  ν.  4472/2017,  επίσημαίίνεταί  οί τί,   εφοί σον  η  αναθείτούσα  αρχηί  επίλείξεί  την
παραπομπηί  σε ταί ξείς/πτύχίία τού ΜΕΕΠ ηί  βαθμίίδες/κατηγορίίες τού ΜΕΚ ως προς τον καθορίσμοί
των απαίτηί σεων γία τίς  εγγεγραμμείνες στο ΜΕΕΠ εργοληπτίκείς  επίχείρηί σείς  (πχ.  στελείχωση),
πρείπεί να περίγραί ψεί αναλύτίκαί  τίς αντίίστοίχες απαίτηί σείς καί γία τίς αλλοδαπείς εργοληπτίκείς
επίχείρηί σείς. 

71 Προαίρετίκηί  επίλογηί :  Η παρ. 22.Ε τίίθεταί καταί  δίακρίτίκηί  εύχείρεία της αναθείτούσας αρχηί ς καί
σύμπληρωί νεταί σύί μφωνα με το αί ρθρο 82 τού ν. 4412/2016. Επίσημαίίνεταί οί τί οί λες οί απαίτηί σείς
πρείπεί να σχετίίζονταί καί να είίναί αναί λογες με το αντίκείίμενο της σύί μβασης (αί ρθρο 75 παρ. 1 ν.
4412/2016).

72  Το εδαί φίο αύτοί  προστίίθεταί καταί  την κρίίση της αναθείτούσας αρχηί ς σύί μφωνα με το αί ρθρο 78
παρ. 1 τού ν. 4412/2016, αί λλως δίαγραί φεταί.

73  Προαίρετίκηί  επίλογηί . Σύί μφωνα  με  το  αί ρθρο  78  παρ.  2  τού  ν.  4412/2016,  στην  περίίπτωση
σύμβαί σεων είργων οί αναθείτούσες αρχείς μπορούί ν να απαίτούί ν την εκτείλεση ορίσμείνων κρίίσίμων
καθηκοί ντων απεύθείίας  αποί  τον  ίίδίο  τον προσφείροντα (  προαίρετίκηί  σημείίωση  τού  ανωτείρω
εδαφίίού).

74 Ως προς τον τροί πο ύποβοληί ς  των αποδείκτίκωί ν μείσων τού παροί ντος αί ρθρού,  τα οποίία είχούν
σύνταχθείί/ παραχθείί  αποί  τούς ίίδίούς τούς οίκονομίκούί ς φορείίς πρβλ. αί ρθρο 8 παρ. 3 της με. αρ.
117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.

75  Επίσημαίίνεταί οί τί η ανωτείρω δύνατοί τητα εναποί κείταί στη δίακρίτίκηί  εύχείρεία τού οίκονομίκούί
φορεία. Εξακολούθείί  να ύφίίσταταί η δύνατοί τητα να ύπογραί φεταί το ΤΕΥΔ αποί  το σύί νολο των
φύσίκωί ν προσωί πων πού αναφείρονταί στα τελεύταίία δύί ο εδαί φία τού αί ρθρού 73 παρ. 1 τού  ν.
4412/2016, οί πως τροποποίηί θηκαν με το αί ρθρο 107 περ. 7 τού ν. 4497/2017.

76  Πρβλ. αί ρθρο 79Α ν. 4412/2016, το οποίίο προστείθηκε με το αί ρθρο 107 περ. 13 τού ν. 4497/2017.
77  Η  ύποχρεωτίκηί  αντίκαταί σταση  τού  τρίίτού,  ως  προς  την  παρ.  4,  εναποί κείταί  στη  δίακρίτίκηί

εύχείρεία της αναθείτούσας αρχηί ς, εφοί σον δε δεν την επίθύμείί, απαλείίφεταί η αναφοραί  στην παρ. 4
στο παροί ν σημείίο. Πρβλ. αί ρθρο. 78 παρ. 1 τού  ν, 4412/2016.

78  Εφίσταί ταί  η  προσοχηί  των  αναθετούσωί ν  αρχωί ν  στο  οί τί  πρείπεί  να  ζητείίταί  η  προσκοί μίση
δίκαίολογητίκωί ν προς αποί δείξη  μοί νο των λοίγων αποκλείσμούί  καί των κρίτηρίίων επίλογηί ς πού



είχούν τεθείί στην παρούί σα δίακηί ρύξη. Επίσημαίίνεταί, περαίτείρω, οί τί, η αναθείτούσα αρχηί  δύί ναταί,
καταί  το αρ. 79 παρ. 5 τού ν. 4412/2016,  να ζητείί  αποί  προσφείροντες, σε οποίοδηί ποτε χρονίκοί
σημείίο καταί  τη δίαί ρκεία της δίαδίκασίίας, να ύποβαί λλούν οί λα ηί  ορίσμείνα δίκαίολογητίκαί ,  οί ταν
αύτοί  απαίτείίταί γία την ορθηί  δίεξαγωγηί  της δίαδίκασίίας.

79  Σύί μφωνα με το αί ρθρο 73 παρ. 2 τελεύταίίο εδαί φίο τού ν. 4412/2016 : “Αν ο οίκονομίκοί ς φορείας
είίναί Έλληνας πολίίτης ηί  είχεί την εγκαταί στασηί  τού στην Ελλαί δα, οί ύποχρεωί σείς τού πού αφορούί ν
τίς  είσφορείς  κοίνωνίκηί ς  ασφαί λίσης  καλύί πτούν  τοί σο  την  κύί ρία  οί σο  καί  την  επίκούρίκηί
ασφαί λίση." 

80  Λαμβανομείνού ύποί ψη τού σύί ντομού, σε πολλείς περίπτωί σείς, χροί νού ίσχύί ος των πίστοποίητίκωί ν
φορολογίκηί ς  ενημεροί τητας,  οί  οίκονομίκοίί  φορείίς  μερίμνούί ν  να  αποκτούί ς  εγκαίίρως
πίστοποίητίκαί  πού  να  καλύί πτούν  καί  τον  χροί νο  ύποβοληί ς  της  προσφοραί ς,  σύί μφωνα  με  τα
είδίκοί τερα ορίζοί μενα στο αί ρθρο 104 τού ν. 4412/2016, προκείμείνού να τα ύποβαί λούν, εφοί σον
αναδείχθούί ν προσωρίνοίί αναί δοχοί. Τα εν λοίγω πίστοποίητίκαί  ύποβαί λλονταί μαζίί με τα ύποί λοίπα
αποδείκτίκαί  μείσα τού αί ρθρού 23 αποί  τον προσωρίνοί  αναί δοχο μείσω της λείτούργίκοί τητας της
«Επίκοίνωνίίας» τού ύποσύστηί ματος.

81  Οί  ύπεύί θύνες  δηλωί σείς  τού  παροί ντος  τεύί χούς  φείρούν  εγκεκρίμείνη  προηγμείνη  ηλεκτρονίκηί
ύπογραφηί  ηί  προηγμείνη  ηλεκτρονίκηί  ύπογραφηί  πού  ύποστηρίίζεταί  αποί  εγκεκρίμείνο
πίστοποίητίκοί  (Πρβλ. αί ρθρο 9 παρ. 3 της με αρ.  117384/26-10-2017   Κ.Υ.Α.)

82  Πρβλ. ομοίίως  ως αί νω ύποσημείίωση γία τα πίστοποίητίκαί  φορολογίκηί ς ενημεροί τητας
83  Εφοί σον η αναθείτούσα αρχηί  την επίλείξεί ως λοίγο αποκλείσμούί .
84  Με  εκτύί πωση  της  καρτείλας  “Στοίχείία  Μητρωί ού/  Επίχείίρησης”,  οί πως  αύταί  εμφανίίζονταί  στο

taxisnet.
85  Εφοί σον η αναθείτούσα αρχηί  τίς επίλείξεί, οί λες ηί  καί ποία/ες εξ αύτωί ν, ως λοίγούς αποκλείσμούί .
86  Επίσημαίίνεταί οί τί η αναθείτούσα αρχηί ,  εφοί σον μπορείσεί να αποδείίξεί,  με καταί λληλα μείσα, οί τί

σύντρείχεί καί ποία αποί  τίς περίπτωί σείς αύτείς, αποκλείίεί οποίονδηί ποτε οίκονομίκοί  φορεία αποί  τη
σύμμετοχηί  στη δίαδίκασίία σύί ναψης της δημοί σίας σύί μβασης. 

87 Εφοί σον η αναθείτούσα αρχηί  την επίλείξεί ως λοίγο αποκλείσμούί .
88 Η ύποχρείωση προσκοί μίσης δίκαίολογητίκωί ν ονομαστίκοποίίησης μετοχωί ν, εφοί σον προί κείταί γία

σύμβαί σείς εκτίμωί μενης αξίίας αί νω τού 1.000.000,00 εύρωί , αφοραί  μοί νο στίς  ανωί νύμες εταίρείίες
πού λαμβαί νούν μείρος στο δίαγωνίσμοί ,  είίτε  προί κείταί γία μεμονωμείνούς ύποψηί φίούς,  είίτε  γία
μείλη  ενωί σεων  Εξαίρούί νταί  της  ύποχρείωσης  αύτηί ς  οί  εταίρείίες  πού  είίναί  είσηγμείνες  στο
Χρηματίστηί ρίο της χωί ρας εγκαταί στασηί ς τούς καί ύποβαί λλούν περίί τούί τού ύπεύί θύνη δηί λωση τού
νομίίμού εκπροσωί πού τούς.

89  Εφοί σον σύντρείχεί περίίπτωση λοίγω τού προύϋ πολογίσμούί  της σύί μβασης, πρείπεί να προβλείπεταί
καί η δύνατοί τητα σύμμετοχηί ς επίχείρηί σεων  εγγεγραμμείνων στα Νομαρχίακαί  Μητρωί α (βλείπετε
αί ρθρα 105 καί 106 τού ν. 3669/2008). Στην περίίπτωση αύτηί  να τίίθεταί η αντίίστοίχη προί βλεψη.

90   Πρβλ. αί ρθρα 76 παρ. 1, 3 καί 4, οί πως ίσχύί ούν δύναί μεί τού αί ρθρού 119 παρ. 5 περ. α' είως δ' τού ν. 
4472/2017, σε σύνδύασμοί  με το αί ρθρο 75 παρ. 2 & 5 τού ν. 4412/2016

91   Πρβλ. ομοίίως προηγούί μενη ύποσημείίωση
92 Εφοί σον είχεί αναφερθείί σχετίκηί  απαίίτηση στο αί ρθρο 22.Ε σύμπληρωί νεταί αναλοίγως σύί μφωνα με

το αί ρθρο 82 τού ν. 4412/2016.
93  Σύί μφωνα  με  τη  δίαί ταξη  τού  αί ρθρού  20  παρ.  5  τού  ν.  3669/2008:  “Γία  τη  σύμμετοχηί  σε

δίαγωνίσμούί ς  δημοσίίων  είργων χορηγείίταί  σε  καί θε  εργοληπτίκηί  επίχείίρηση  εγγεγραμμείνη στο
Μ.Ε.ΕΠ. «ενημεροί τητα πτύχίίού», η οποίία, σε σύνδύασμοί  με τη βεβαίίωση εγγραφηί ς πού εκδίίδεταί
αποί  την  ύπηρεσίία  τηί ρησης  τού  Μ.Ε.ΕΠ., σύνίσταί  «επίίσημο  καταί λογο αναγνωρίσμείνων
εργοληπτωί ν»  [...] καί  απαλλαί σσεί  τίς  εργοληπτίκείς  επίχείρηί σείς  αποί  την  ύποχρείωση  να
καταθείτούν τα επίμείρούς δίκαίολογητίκαί  στούς  δίαγωνίσμούί ς.”  Επίσημαίίνεταί οί τί, σύί μφωνα με
το αί ρθρο 22 ( Τροποποίηί σείς τού Ν. 4412/2016 ) περ. 66 τού ν. 4441/2016 ( Α΄ 227 ] “α. Το πρωί το
εδαί φίο της περίίπτωσης 31 της παραγραί φού 1 τού αί ρθρού 377 αντίκαθίίσταταί ως εξηί ς: «31) τού
Ν. 3669/2008 (Α΄ 116), πλην των αί ρθρων 80 είως 110, τα οποίία παραμείνούν σε ίσχύί  μείχρί την
είκδοση τού προεδρίκούί  δίαταί γματος τού αί ρθρού 83, των παραγραί φων 4 καί 5 τού αί ρθρού 20 καί
της παραγραί φού 1 α τού αί ρθρού 176».

94 Στην  περίίπτωση  οί μως πού  η  Ενημεροί τητα  Πτύχίίού  δεν  καλύί πτεί  τίς  είσφορείς  επίκούρίκηί ς
ασφαί λίσης, τα σχετίκαί  δίκαίολογητίκαί  ύποβαί λλονταί ξεχωρίσταί .

95 Μοί νο στην περίίπτωση πού είχεί επίλεγείί αποί  την αναθείτούσα αρχηί  ως λοίγος αποκλείσμούί .



96  Επίσημαίίνεταί  οί τί  ο  οίκονομίκοί ς  φορείας παραί γεί  αποί  το ύποσύί στημα το ηλεκτρονίκοί  αρχείίο
«εκτύπωί σείς»  των Δίκαίολογητίκωί ν  Σύμμετοχηί ς  σε  μορφηί  αρχείίού  Portable  Document  Format
(PDF),  το  οποίίο  ύπογραί φεταί  με  εγκεκρίμείνη  προηγμείνη  ηλεκτρονίκηί  ύπογραφηί  ηί  προηγμείνη
ηλεκτρονίκηί  ύπογραφηί  με  χρηί ση  εγκεκρίμείνων  πίστοποίητίκωί ν  καί  επίσύναί πτεταί  στον
(ύπο)φακείλο της προσφοραί ς «Δίκαίολογητίκαί  Σύμμετοχηί ς» (Πρβλ αί ρθρο 12 παρ. 1.2.4 της με. αρ.
117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.)

97 Οί αναθείτούσες αρχείς μπορούί ν να προβλείπούν στα είγγραφα της σύί μβασης οί τί, κατοί πίν αίτηί ματος
τού ύπεργολαί βού καί εφοί σον η φύί ση της σύί μβασης το επίτρείπεί, η αναθείτούσα αρχηί  καταβαί λλεί
απεύθείίας στον ύπεργολαί βο την αμοίβηί  τού γία την εκτείλεση προμηί θείας,  ύπηρεσίίας ηί  είργού,
δύναί μεί  σύί μβασης  ύπεργολαβίίας  με  τον  αναί δοχο.  Στην  περίίπτωση  αύτηί ,  στα  είγγραφα  της
σύί μβασης καθορίίζονταί τα είδίκοί τερα μείτρα ηί  οί μηχανίσμοίί πού επίτρείπούν στον κύί ρίο αναί δοχο
να εγείίρεί αντίρρηί σείς ως προς αδίκαίολοίγητες πληρωμείς, καθωί ς καί οί ρύθμίίσείς πού αφορούί ν
αύτοί ν τον τροί πο πληρωμηί ς.  Στην περίίπτωση αύτηί  δεν αίίρεταί η εύθύί νη τού κύί ρίού αναδοίχού.
Σύμπληρωί νεταί αναλοίγως. 

98 Εφοί σον  στη  Δίακηί ρύξη  τίίθενταί  επίπλείον  οί ροί  τεχνίκηί ς  ίκανοί τητας,  αναφείρεταί  η  σχετίκηί
αποί φαση τού Υπούργούί  Υποδομωί ν καί Μεταφορωί ν, οί πως απαίτείίταί αποί  το αί ρθρο 76 παρ. 2 τού
ν. 4412/2016 ηί  η αντίίστοίχη αποί φαση τού αί ρθρού 53 παρ. 7 β τού ν. 4412/2016  γία επίπλείον
οί ρούς τεχνίκηί ς καί οίκονομίκηί ς ίκανοί τητας.
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