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 ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΤΜΒΑΗ 

1.1 ηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο  

 

Επωνυμία ΕΝΛΑΛΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΛΑΩΕΛΛΣΘΣ 
ΑΡΟΛΜΜΑΤΫΝ ΚΘΤΘΣ (ΕΣΔΑΚ) 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ Αρχιεπιςκόπου Μακαρίου 22 & Σκουλάδων 

Ρόλθ Θράκλειο Κριτθσ 

Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ 71202 

Ωϊρα ΕΛΛΑΔΑ 

Κωδικόσ ΝUTS EL431 

Τθλζφωνο 2810361610 

Ψαξ 2810361620 

Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο  esdak@otenet.gr 

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ ΓΕΫΓΛΟΥ ΜΑΛΑ 

Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο  (URL) http://esdak.gr/  

Διεφκυνςθ του προφίλ αγοραςτι ςτο διαδίκτυο (URL)  

 

Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ  

Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι ο Ενιαίοσ Σφνδεςμοσ Διαχείριςθσ Απορριμμάτων Κριτθσ (ΕΣΔΑΚ) και ανικει ςτθν 
Γενικι Κυβζρνθςθ (Υποτομζασ ΟΤΑ)  

   

Κφρια δραςτθριότθτα Α.Α. 

Θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είναι θ εξειδίκευςθ και υλοποίθςθ των ςτόχων και 
δράςεων του ΡΕΣΔΑ Κριτθσ για τθ ςυλλογι, μεταφορά, προςωρινι αποκικευςθ, μεταφόρτωςθ, 
επεξεργαςία, αξιοποίθςθ, διάκεςθ των ςτερεϊν αποβλιτων Διαχειριςτικϊν Ενοτιτων του ΡΕΣΔΑ ςτισ 
οποίεσ ανικουν οι ΟΤΑ μζλθ του. 

 

Στοιχεία Επικοινωνίασ  

α) Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν θλεκτρονικι 
πρόςβαςθ ςτθν διεφκυνςθ (URL) : μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. 

β) Οι προςφορζσ πρζπει να υποβάλλονται θλεκτρονικά ςτθν διεφκυνςθ : www.promitheus.gov.gr  

γ) Ρεραιτζρω πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ από : τθν προαναφερκείςα διεφκυνςθ: 
www.promitheus.gov.gr ι άλλθ διεφκυνςθ http://esdak.gr/ 

δ) H θλεκτρονικι επικοινωνία απαιτεί τθν χριςθ εργαλείων και ςυςκευϊν που δεν είναι γενικϊσ 
διακζςιμα. Θ απεριόριςτθ, πλιρθσ, άμεςθ και δωρεάν πρόςβαςθ ςτα εν λόγω εργαλεία και ςυςκευζσ 
είναι δυνατι ςτθν διεφκυνςθ (URL) : www.promitheus.gov.gr 

 

1.2 ηνηρεία Γηαδηθαζίαο - Υξεκαηνδόηεζε 

Είδοσ διαδικαςίασ  

Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθν ανοικτι διαδικαςία του άρκρου 27 του ν. 4412/16.  

Ωρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ 

mailto:esdak@otenet.gr
http://esdak.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://esdak.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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Θ παροφςα ςφμβαςθ αποτελεί μζροσ του ζργου LIFE-F4F και χρθματοδοτείται ωσ προσ τθν αξία τθσ κατά 
60% από το χρθματοδοτικό μζςο LIFE τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (για το περιβάλλον LIFE 2014-2020) και 
κατά 40% από ιδίουσ πόρουσ. 

Θ δαπάνθ για τθν εν λόγω ςφμβαςθ βαρφνει τθν με Κ.Α. : 30-7135.000 ςχετικι πίςτωςθ του 
προχπολογιςμοφ του οικονομικοφ ζτουσ 2017 του ΕΣΔΑΚ. 

 

1.3 πλνπηηθή Πεξηγξαθή θπζηθνύ θαη νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο  

Ο Ενιαίοσ Σφνδεςμοσ Διαχείριςθσ Απορριμμάτων Κριτθσ (ΕΣΔΑΚ) είναι Επικεφαλισ Εταίροσ (Coordinating 
Beneficiary) του Ζργου «LIFE - Food for Feed: An Innovative Process for Transforming Hotels’ Food Wastes 
into Animal Feed».  

Σκοπόσ του ζργου F4F είναι θ αξιοποίθςθ μιασ καινοτόμου διεργαςίασ που κα επιτρζπει τθν αςφαλι 
μετατροπι του προ-διαλεγμζνου οργανικοφ κλάςματοσ των αςτικϊν ςτερεϊν απορριμμάτων κυρίωσ από 
ξενοδοχεία ςε προϊόν προσ εξζταςθ για χριςθ ωσ ηωοτροφι. Για το ςκοπό αυτό κα γίνει προμικεια τθσ 
πιλοτικισ μονάδασ θλιακισ ξιρανςθσ, με δυνατότθτα να παράγει 40-50 τόνουσ προϊόντοσ ετθςίωσ.  

Αντικείμενο του παρόντοσ διαγωνιςμοφ αποτελεί θ προμικεια του απαραίτθτου εξοπλιςμοφ και υλικϊν 
πιλοτικισ μονάδασ και οι εργαςίεσ υποδομισ αυτισ, όπωσ αναφζρονται ακολοφκωσ: 

- Τισ υποδομζσ τθσ πιλοτικισ μονάδασ. Ρεριλαμβάνει τθ διαμόρφωςθ του περιβάλλοντα χϊρου και 
τισ απαιτοφμενεσ εκςκαφζσ για το ςφνολο τθσ πιλοτικισ μονάδασ, τθν καταςκευι δαπζδου 
πιλοτικισ μονάδασ και υπόγεια δεξαμενι ςυλλογισ υγρϊν αποβλιτων, τθν αςφαλτικι κάλυψθ 
του περιβάλλοντα χϊρου τθσ πιλοτικισ μονάδασ, τθ ςφνδεςθ δικτφων φδρευςθσ και αποχζτευςθσ 
πιλοτικισ μονάδασ με αντίςτοιχα δίκτυα τθσ ΜΡΑ και τθν καταςκευι οικίςκου προδιαλογισ (εντόσ 
του οποίου κα γίνεται θ προδιαλογι του ςυλλεγόμενου οργανικοφ κλάςματοσ από τα ξενοδοχεία). 
 

- Τθν προμικεια και εγκατάςταςθ του εξοπλιςμοφ τθσ πιλοτικισ μονάδασ. Ρεριλαμβάνει μεταλλικό 
κερμοκιπιο ξιρανςθσ, με πόρτεσ ειςόδου και εξόδου και παράκυρα οροφισ, με μοτζρ. Μεταλλικό 
υπόςτεγο, μθχανολογικό εξοπλιςμό και υλικά του οικίςκου προδιαλογισ (Ζναν πάγκο εργαςίασ, 
μια κουρτίνα PVC, μεταφορικι ταινία χειροδιαλογισ 4 κζςεων, ζνα τεμαχιςτι / πολτοποιθτι 
υψθλισ απόδοςθσ με ειδικι χοάνθ υποδοχισ, μια λεκάνθ INOX και αντλία τροφοδοςίασ 
αναρρόφθςθσ / κενοφ, υποβρφχια αντλία λυμάτων, θλεκτρολογικό πίνακα εξοπλιςμοφ 
προδιαλογισ). 
 

- Τθν προμικεια και εγκατάςταςθ λοιπϊν απαιτοφμενων υλικϊν, για τθν πιλοτικι μονάδα. 
Ρεριλαμβάνει το πολυκαρβονικό για τθν κάλυψθ του κερμοκθπίου, το ενδοδαπζδιο ςφςτθμα 
κζρμανςθσ των καναλιϊν ξιρανςθσ, τον ςωλινα τροφοδοςίασ τροφίμων, δφο μονάδεσ ψφξθσ 
inverter ςτον οικίςκο με ςτόχο τουσ 10oC, το εντομοςτεγζσ δίκτυ του κερμοκθπίου, τθν κάλυψθ 
τθσ πυροπροςταςίασ τθσ πιλοτικισ μονάδασ κακϊσ και τθσ αντικεραυνικισ προςταςίασ αυτισ. Τθν 
υδραυλικι και θλεκτρολογικι εγκατάςταςθ τθσ μονάδασ  
 

Αναλυτικά όλα τα παραπάνω αναφζρονται ςτο Ραράρτθμα Λ τθσ παροφςασ, ςτον Ρίνακα των τεχνικϊν 
προδιαγραφϊν.  

Στθν πιλοτικι μονάδα, ςυνολικοφ εμβαδοφ 468m2 (οικίςκου και κερμοκθπίου ξιρανςθσ) κα οδθγείται 
προσ επεξεργαςία θ ςυλλεγόμενθ ποςότθτα προδιαλεγμζνου οργανικοφ κλάςματοσ από επιλεγμζνεσ 
ξενοδοχειακζσ μονάδεσ. Αρχικά, το προδιαλεγμζνο κλάςμα κα οδθγείται εντόσ του χϊρου (οικίςκου) 
προδιαλογισ, όπου ςε ειδικό ιμάντα κα γίνεται χειροδιαλογι και ςτθ ςυνζχεια το κακαρό οργανικό 
κλάςμα κα πολτοποιείται. Το πολτοποιθμζνο αυτό υλικό κα διοχετεφεται με ειδικι αντλία ςτα δυο 
κανάλια ξιρανςθσ, εντόσ του κερμοκθπίου θλιακισ ξιρανςθσ. Από τθν παραγωγικι αυτι διαδικαςία κα 
προκφπτει ζνα προϊόν το οποίο κα αξιολογείται ωσ προσ τθ δυνατότθτα χριςθσ του ωσ ηωοτροφι. Θ 
μονάδα κα μπορεί να διαχειρίηεται ζωσ και 1,5 τόνο/θμζρα. Θ παραγόμενθ ποςότθτα κα μεταφορτϊνεται 
ςε ερευνθτικά ιδρφματα ςτο πλαίςιο του ερευνθτικοφ ζργου Life «Food for Feed: An Innovative Process for 
Transforming Hotels’ Food Wastes into Animal Feed – Τροφι από Τρόφιμα: Μια Καινοτόμα Διεργαςία για 
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τθ Μετατροπι των Υπολειμμάτων Τροφίμων Ξενοδοχειακϊν Μονάδων ςε Ηωοτροφζσ» (LIFE15 
ENV/GR/000257). 

Θ παροφςα ςφμβαςθ κατατάςςεται ςτον κφριο κωδικό του Κοινοφ Λεξιλογίου δθμοςίων ςυμβάςεων 
(CPV): 44211500-7 : Κερμοκιπια και ςε ςυμπλθρωματικοφσ κωδικοφσ όπωσ παρουςιάηονται αναλυτικά 
ςτο Ραράρτθμα V τθσ παροφςασ.  
 
Ρροςφορζσ υποβάλλονται για το ςφνολο του προχπολογιςμοφ τθσ προμικειασ. 
 
Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των 155.440,00 € ςυμπεριλαμβανομζνου ΨΡΑ 24 % 
(προχπολογιςμόσ χωρίσ ΨΡΑ: € 125.354,84  ΨΡΑ : 30.085,16€). 

Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε ςαράντα πζντε (45) θμζρεσ. 

Αναλυτικι περιγραφι του φυςικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ δίνεται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ Λ, θ ανάλυςθ του 
προχπολογιςμοφ παρουςιάηεται ςτο Ραράρτθμα V και θ Συγγραφι Υποχρεϊςεων τθσ παροφςασ 
διακιρυξθσ δίνεται ςτο Ραράρτθμα ΛV.  

Θ ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφοράσ, 
βάςει τθσ τιμισ. 

 

1.4 Θεζκηθό πιαίζην  

Θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπεται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ κατϋ εξουςιοδότθςθ 
αυτισ εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν και ιδίωσ: 

- του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι 
ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

- του ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τθ διαχείριςθ, τον ζλεγχο και τθν εφαρμογι αναπτυξιακϊν 
παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2014−2020, Β) Ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2012/17 
του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) 
ςτο ελλθνικό δίκαιο, τροποποίθςθ του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλεσ διατάξεισ” και του ν. 
3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριςθ, ζλεγχοσ και εφαρμογι αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν 
προγραμματικι περίοδο 2007 -2013», 

- του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ 
Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ», 

- του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, υγχωνεφςεισ Νομικϊν 
Προςϊπων και Τπθρεςιϊν του Δθμοςίου Σομζα-Σροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 
(Αϋ161) και λοιπζσ ρυκμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1,   

- τθσ παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2011/7 
τθσ 16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ»,  

- του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνζδριο» 

- του άρκρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότθςθ ςυλλογικϊν οργάνων τθσ διοίκθςθσ και 
οριςμόσ των μελϊν τουσ με κλιρωςθ», 

- του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «φςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων και 
Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων…»,  

- του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και 
πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο "Πρόγραμμα 
Διαφγεια" και άλλεσ διατάξεισ”, 

- του άρκρου 4 του π.δ. 118/07 (Αϋ150) 

- του άρκρου 5 τθσ απόφαςθσ με αρικμ. 11389/1993 (Βϋ 185) του Υπουργοφ Εςωτερικϊν 

../Tevxh_kataskeyvn_15_09_2017/2016-Ypodeigma-PROMH8EIES-v2.doc


Σελίδα 8 από 183 

- του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχϊριςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο νομαρχιακό 
και τοπικό Σφπο και άλλεσ διατάξεισ», ,  

- του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μζτρα για τθ διαςφάλιςθ τθσ διαφάνειασ και τθν αποτροπι 
καταςτρατθγιςεων κατά τθ διαδικαςία ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων” για τθ διαςταφρωςθ των 
ςτοιχείων του αναδόχου με τα ςτοιχεία του Ε.Σ.., του π.δ/τοσ 82/1996 (Α' 66) 
«Ονομαςτικοποίθςθ  μετοχϊν Ελλθνικϊν Ανωνφμων Εταιρειϊν που μετζχουν ςτισ διαδικαςίεσ 
ανάλθψθσ ζργων ι προμθκειϊν του Δθμοςίου ι των νομικϊν προςϊπων του ευρφτερου δθμόςιου 
τομζα»1, τθσ κοινισ απόφαςθσ των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επικρατείασ με αρ. 20977/2007 (Β’ 
1673) ςχετικά με τα ‘’Δικαιολογθτικά για τθν τιρθςθ των μθτρϊων του ν.3310/2005, όπωσ 
τροποποιικθκε με το ν.3414/2005’’, κακϊσ και τθσ απόφαςθσ του Υφυπουργοφ Οικονομίασ και 
Οικονομικϊν με αρικμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Βϋ 1590) “Κακοριςμόσ χωρϊν ςτισ οποίεσ 
λειτουργοφν εξωχϊριεσ εταιρίεσ” 

- του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Προςτικζμενθσ Αξίασ»,  

- του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ”  και 
ιδίωσ των άρκρων 7 και 13 ζωσ 15, 

- του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματικι Ιδιοκτθςία, υγγενικά Δικαιϊματα και Πολιτιςτικά Θζματα”,  

- του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και 
ςτοιχεία”,  

- του π.δ. 80/2016 (Αϋ145) “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ” 

- τθσ με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ 
«φκμιςθ ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ 
Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ) του Υπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ» 

- τθσ με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ 
«Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν 
Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.)»,  

- των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊν διατάξεων 
που αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ,  
κακϊσ και του ςυνόλου των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, 
περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ 
ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται ρθτά παραπάνω, 

- Τθν από 17-6-2016 ςφμβαςθ χρθματοδότθςθσ (κωδικόσ Life 15ENV/GR/000257-F4F) μεταξφ τθσ 
Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ και του Ενιαίου Συνδζςμου Διαχείριςθσ Απορριμμάτων Κριτθσ, 

- Τθν υπ’ αρικμ. 95/2017 Απόφαςθ τθσ ΕΕ του ΕΣΔΑΚ με κζμα «Ζγκριςθ διενζργειασ θλεκτρονικοφ 
ανοικτοφ διαγωνιςμοφ μζςω ΕΣΘΔΘΣ για τθν εκτζλεςθ τθσ προμικειασ: «Ρρομικεια εξοπλιςμοφ 
και υλικϊν πιλοτικισ μονάδασ και εργαςίεσ υποδομισ ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ LIFE F4F», 

- Τθν υπ’ αρικμ. 162/2017 Απόφαςθ τθσ ΕΕ του ΕΣΔΑΚ με κζμα: «Ζγκριςθ μελζτθσ και τευχϊν 
δθμοπράτθςθσ του διαγωνιςμοφ τθσ προμικειασ: «Ρρομικεια εξοπλιςμοφ και υλικϊν πιλοτικισ 
μονάδασ και εργαςίεσ υποδομισ ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ LIFE F4F», 

- Τθν υπ’ αρικμ. 96/2017 απόφαςθ ΕΕ του ΕΣΔΑΚ με κζμα: «Ζγκριςθ διάκεςθσ πίςτωςθσ για τθν 
εκτζλεςθ τθσ προμικειασ: «Ρρομικεια εξοπλιςμοφ και υλικϊν πιλοτικισ μονάδασ και εργαςίεσ 
υποδομισ ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ LIFE F4F», 

- Τθν τρίτθ ζκδοςθ του εγχειριδίου για τισ Ρράςινεσ Δθμόςιεσ Συμβάςεισ που καταρτίςτθκε ςτο 
πλαίςιο τθσ ςφμβαςθσ αρικ. 071201/2014/692772//SER/ENV.F.1 μεταξφ τθσ Ευρωπαϊκισ 
Επιτροπισ και του διεκνοφσ ςυμβουλίου τοπικϊν πρωτοβουλιϊν για το περιβάλλον (ICLEI – Local 
Governments for Sustainability), με τθν υποςτιριξθ τθσ Public Procurement Analysis (PPA). 
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1.5 Πξνζεζκία παξαιαβήο πξνζθνξώλ θαη δηελέξγεηα δηαγσληζκνύ  

Θ καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν είναι θ 6/11/2017 και ϊρα 14:00. 

Θ διαδικαςία κα διενεργθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων 
Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.Δ.Θ.Σ.), μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ωσ άνω ςυςτιματοσ, 
τθν 13/11/2017, θμζρα Δευτζρα και ϊρα 10:00π.μ. 

 

1.6 Γεκνζηόηεηα 

Θ προκιρυξθ και το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ με τα παραρτιματα τθσ καταχωρείται ςτο 
Κεντρικό Θλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ).  

Θ προκιρυξθ και το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ με τα παραρτιματα τθσ καταχωρείται 
ακόμθ και ςτθ διαδικτυακι πφλθ του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.:  http://www.promitheus.gov.gr, όπου ζλαβε 
Συςτθμικό Αρικμό : 46889. 

Ρροκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ) δθμοςιεφεται και ςτον Ελλθνικό Τφπο, ςφμφωνα με το 
άρκρο 66 του Ν. 4412/2016 και ςυγκεκριμζνα κα δθμοςιευτεί ςε δφο οικονομικζσ εφθμερίδεσ και ςε μία 
τοπικι εφθμερίδα. 

Θ προκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) όπωσ προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ 16 τθσ 
παραγράφου 4 του άρκρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτάται ςτο διαδίκτυο, ςτον ιςτότοπο 
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΛΑΥΓΕΛΑ)  

Θ Διακιρυξθ κα καταχωρθκεί ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςτθ διεφκυνςθ 
(URL) :   http://www.esdak.gr/  ςτθν διαδρομι : ΑΩΛΚΘ ► ΔΑΣΤΘΛΟΤΘΤΕΣ ► ΣΩΕΤΛΚΑ ► ΔΛΑΓΫΝΛΣΜΟΛ, 
ςτισ 13/10/2017  

Θ δαπάνθ των δθμοςιεφςεων ςτον Ελλθνικό Τφπο βαρφνει τον οικονομικό φορζα που κα ανακθρυχκεί 
ανάδοχοσ με τθ διαδικαςία, με τθν προςκόμιςθ των νόμιμων παραςτατικϊν (άρκρο 4 παρ.3 του 
Ν.3548/2007). 

 

1.7 Αξρέο εθαξκνδόκελεο ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο  

Οι οικονομικοί φορείσ δεςμεφονται ότι: 

α) τθροφν και κα εξακολουκιςουν να τθροφν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν,  τισ 
υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και 
εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ 
ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ 
απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Ω του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016. Θ τιρθςθ των εν λόγω 
υποχρεϊςεων ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ των δθμοςίων 
ςυμβάςεων και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ 
και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ  

β) δεν κα ενεργιςουν ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακϋ όλθ τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ 
ανάκεςθσ, αλλά και κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν 

γ) λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα για να διαφυλάξουν τθν εμπιςτευτικότθτα των πλθροφοριϊν που 
ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ τζτοιεσ. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΩΘΣ 

2.1 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο 

2.1.1 Έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο 

Τα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ  είναι τα ακόλουκα: 

 θ προκιρυξθ (ΑΔΑΜ 17PROC002085180) 

 θ παροφςα Διακιρυξθ (ΑΔΑΜ 17PROC002085180) με τα Ραραρτιματα που αποτελοφν 
αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ 

 Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ *ΤΕΥΔ+ 

 οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ που τυχόν παρζχονται ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ, ιδίωσ 
ςχετικά με τισ προδιαγραφζσ και τα ςχετικά δικαιολογθτικά 

 το ςχζδιο τθσ ςφμβαςθσ με τα Ραραρτιματά τθσ  

2.1.2 Δπηθνηλσλία - Πξόζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο ύκβαζεο 

Πλεσ οι επικοινωνίεσ ςε ςχζςθ με τα βαςικά ςτοιχεία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και 
όλεσ οι ανταλλαγζσ πλθροφοριϊν, ιδίωσ θ θλεκτρονικι υποβολι, εκτελοφνται με τθ χριςθ τθσ 
πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ), μζςω τθσ 
Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ωσ άνω ςυςτιματοσ. 

2.1.3 Παξνρή Γηεπθξηλίζεσλ 

Τα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται θλεκτρονικά, το αργότερο δζκα 10 θμζρεσ 
πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν και απαντϊνται αντίςτοιχα ςτο δικτυακό τόπο 
του διαγωνιςμοφ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. Αιτιματα 
παροχισ ςυμπλθρωματικϊν πλθροφοριϊν – διευκρινίςεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμζνουσ  ςτο 
ςφςτθμα οικονομικοφσ φορείσ, δθλαδι από εκείνουσ που διακζτουν ςχετικά διαπιςτευτιρια που τουσ 
ζχουν χορθγθκεί (όνομα χριςτθ και κωδικό πρόςβαςθσ) και απαραίτθτα το θλεκτρονικό αρχείο με το 
κείμενο των ερωτθμάτων είναι ψθφιακά υπογεγραμμζνο. Αιτιματα παροχισ διευκρινιςεων που 
υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το θλεκτρονικό αρχείο που τα ςυνοδεφει δεν είναι ψθφιακά 
υπογεγραμμζνο, δεν εξετάηονται.  

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να παρατείνει τθν προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν, οφτωσ ϊςτε όλοι 
οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ να μποροφν να λάβουν γνϊςθ όλων των αναγκαίων πλθροφοριϊν 
για τθν κατάρτιςθ των προςφορϊν ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 

α) Πταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τον οικονομικό φορζα 
ζγκαιρα δεν ζχουν παραςχεκεί το αργότερο τζςςερισ (4) θμζρεσ πριν από τθν προκεςμία που ορίηεται για 
τθν παραλαβι των προςφορϊν. 

β) Πταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ. 

Θ διάρκεια τθσ παράταςθσ κα είναι ανάλογθ με τθ ςπουδαιότθτα των πλθροφοριϊν που ηθτικθκαν ι των 
αλλαγϊν. 

Πταν οι πρόςκετεσ πλθροφορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν προετοιμαςία 
κατάλλθλων προςφορϊν, δεν απαιτείται παράταςθ των προκεςμιϊν. 

2.1.4 Γιώζζα 

Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.  

Τυχόν ενςτάςεισ ι προδικαςτικζσ προςφυγζσ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι 
ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

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


Σελίδα 11 από 183 

Τα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι 
τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ 
τθσ Ωάγθσ τθσ 5.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188). 

Ειδικότερα, όλα τα δθμόςια ζγγραφα που αφοροφν αλλοδαποφσ οικονομικοφσ φορείσ και που κα 
κατατεκοφν από τουσ προςφζροντεσ ςτθν παροφςα διαδικαςία, κα είναι νόμιμα επικυρωμζνα, και θ 
μετάφραςθ των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τθ μεταφραςτικι υπθρεςία του ΥΡ.ΕΞ., είτε 
από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικθγόρο κατά τθν ζννοια των άρκρων 454 του Κ.Ρολ.Δ. και 53 του 
Κϊδικα περί Δικθγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραςτι τθσ χϊρασ προζλευςθσ, αν υφίςταται ςτθ χϊρα 
αυτι τζτοια υπθρεςία. 

Επιτρζπεται αντίςτοιχα θ κατάκεςθ οιουδιποτε δθμόςιου εγγράφου και δικαιολογθτικοφ που αφορά 
αλλοδαπι Επιχείρθςθ με τθ μορφι επικυρωμζνθσ φωτοτυπίασ προερχόμενθσ είτε από το νόμιμο 
επικυρωμζνο ζγγραφο από το αρμόδιο Ρροξενείο τθσ χϊρασ του προςφζροντοσ, είτε από το πρωτότυπο 
ζγγραφο με τθν ςφραγίδα ‘’Apostile” ςφμφωνα με τθν ςυνκικθ τθσ Ωάγθσ τθσ 05-10-61. Θ επικφρωςθ 
αυτι πρζπει να ζχει γίνει από δικθγόρο κατά τθν ζννοια των άρκρων 454 του Κ.Ρ.Δ. και 53 του Κϊδικα 
περί Δικθγόρων. 

Ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα ζντυπα -εταιρικά ι μθ- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο 
μποροφν να υποβάλλονται ςτθν αγγλικι γλϊςςα, χωρίσ να ςυνοδεφονται από μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι. 

Κάκε μορφισ επικοινωνία με τθν ανακζτουςα αρχι, κακϊσ και μεταξφ αυτισ και του αναδόχου, κα 
γίνονται υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

2.1.5 Δγγπήζεηο 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα που 
λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Ωϊρου ι ςτα κράτθ-
μζρθ τθσ ΣΔΣ και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να 
εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και 
Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με 
γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο Ταμείο Ραρακατακθκϊν και Δανείων, τα τοκομερίδια ι 
μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ 
εγγφθςθ οικονομικό φορζα. 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται κατ’ επιλογι των οικονομικϊν φορζων από ζναν ι περιςςότερουσ 
εκδότεσ τθσ παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυιςεισ αυτζσ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία: α) τθν θμερομθνία ζκδοςθσ, β) 
τον εκδότθ, γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται, δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ, ε) το 
ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ, ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Ψ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ 
φορζα υπζρ του οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ αναγράφονται όλα τα παραπάνω 
για κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ),  η) τουσ όρουσ ότι: αα) θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο 
δε εκδότθσ παραιτείται του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και ββ) ότι ςε περίπτωςθ 
κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου, θ) τα 
ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, κ) τθν θμερομθνία 
λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ, ι) τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ εγγφθςθσ να 
καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ ολικά ι μερικά εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι ζγγραφθ 
ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο απευκφνεται και ια) ςτθν περίπτωςθ των εγγυιςεων καλισ εκτζλεςθσ 
και προκαταβολισ, τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ.  

Υποδείγματα των εγγυθτικϊν παρατίκενται ςτο Ραράρτθμα VIII 

Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ εκδότεσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν προκειμζνου να διαπιςτϊςει 
τθν εγκυρότθτά τουσ. 
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2.2 Γηθαίσκα πκκεηνρήο - Κξηηήξηα Πνηνηηθήο Δπηινγήο 

2.2.1 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο  

1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι νομικά 
πρόςωπα και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν, που είναι εγκατεςτθμζνα ςε: 

α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 

β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Ωϊρου (Ε.Ο.Ω.), 

γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια 
ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν 
Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, κακϊσ και  

δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει 
διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. 

2. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ.  

3. Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται 
ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον.   

2.2.2 Δγγύεζε ζπκκεηνρήο 

2.2.2.1. Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κατατίκεται από 
τουσ ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ), εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, που 
ανζρχεται ςτο ποςό των δφο χιλιάδων πεντακοςίων επτά ευρϊ και δζκα λεπτϊν (2.507,10 €) . 

τθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ περιλαμβάνει και τον όρο ότι θ 
εγγφθςθ καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν ςτθν ζνωςθ. 

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ λιξθ του χρόνου 
ιςχφοσ τθσ προςφοράσ του άρκρου 2.4.5 τθσ παροφςασ, άλλωσ θ προςφορά απορρίπτεται. Θ 
ανακζτουςα αρχι μπορεί, πριν τθ λιξθ τθσ προςφοράσ, να ηθτά από τον προςφζροντα να παρατείνει, πριν 
τθ λιξθ τουσ, τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ. 

2.2.2.2. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτον ανάδοχο με τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ 
εκτζλεςθσ.  

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ λοιποφσ προςφζροντεσ μετά:  

α) τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ άςκθςθσ προςφυγισ ι τθν ζκδοςθ απόφαςθσ επί αςκθκείςασ 
προςφυγισ κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και  

β) τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ άςκθςθσ αςφαλιςτικϊν μζτρων ι τθν ζκδοςθ απόφαςθσ επ’ 
αυτϊν, και   

γ) τθν ολοκλιρωςθ του προςυμβατικοφ ελζγχου από το Ελεγκτικό Συνζδριο 

2.2.2.3. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ καταπίπτει, αν ο προςφζρων αποςφρει τθν προςφορά του κατά τθ 
διάρκεια ιςχφοσ αυτισ, παρζχει ψευδι ςτοιχεία ι πλθροφορίεσ που αναφζρονται ςτα άρκρα 2.2.3 ζωσ 
2.2.8, δεν προςκομίςει εγκαίρωσ τα προβλεπόμενα από τθν παροφςα δικαιολογθτικά ι δεν προςζλκει 
εγκαίρωσ για υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 

2.2.3 Λόγνη απνθιεηζκνύ  

Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ (διαγωνιςμό) προςφζρων 
οικονομικόσ φορζασ, εφόςον ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμζνο φυςικό ι 
νομικό πρόςωπο) ι ςε ζνα από τα μζλθ του (εάν πρόκειται για ζνωςθ οικονομικϊν φορζων) ζνασ ι 
περιςςότεροι από τουσ ακόλουκουσ λόγουσ: 

2.2.3.1. Πταν υπάρχει ςε βάροσ του τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ ακόλουκουσ 
λόγουσ:  
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α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου 
εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42),  

β) δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ ςτθν 
οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 
25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου τθσ 22ασ Λουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 
τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτο εκνικό δίκαιο του 
οικονομικοφ φορζα,  

γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν 
ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48), θ οποία κυρϊκθκε με το ν. 
2803/2000 (Αϋ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηονται, 
αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 13θσ Λουνίου 
2002, για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3) ι θκικι αυτουργία ι 
ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ,  

ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ 
αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ 
ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ 
τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς. 15), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 
3691/2008 (Αϋ 166), 

ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Οδθγίασ 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ 
και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για 
τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), θ 
οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (Αϋ 215). 

Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται, επίςθσ, όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε τελεςίδικθ 
καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχει 
εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό. 

Στισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.)και 
IKE ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν, θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου  αφορά κατ’ 
ελάχιςτον ςτουσ διαχειριςτζσ. 

Στισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά κατ’ 

ελάχιςτον τον Διευκφνοντα Σφμβουλο, κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 

Σε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, θ υποχρζωςθ των προθγοφμενων εδαφίων αφορά 

ςτουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ. 

2.2.3.2. Πταν ο προςφζρων ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι 
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με 
τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ  ι τθν 
εκνικι νομοκεςία  ι/και όταν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο 
προςφζρων ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ. 

Αν ο προςφζρων είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ του που 
αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι 
αςφάλιςθ. 

Δεν αποκλείεται ο προςφζρων οικονομικόσ φορζασ, όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του είτε 
καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων, 
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κατά περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό 
διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ.  

2.2.3.3. Κατ' εξαίρεςθ, επίςθσ, ο προςφζρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλειςμόσ, ςφμφωνα με τθν 
παράγραφο 2.2.3.2, κα ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά των φόρων ι των 
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ ενθμερϊκθκε 
ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν 
καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να 
λάβει μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 2 του άρκρου 73 ν. 4412/2016, πριν από τθν 
εκπνοι τθσ προκεςμίασ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ.  

2.2.3.4. Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, προςφζρων 
οικονομικόσ φορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ:  

(α) εάν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016,  

(β) εάν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τελεί υπό 
αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 
ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε 
ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου. 
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα ο οποίοσ βρίςκεται ςε μία εκ των 
καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ αυτι, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αποδεικνφει ότι ο εν λόγω 
φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα 
για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ,  

(γ) υπάρχουν επαρκϊσ εφλογεσ ενδείξεισ που οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα ότι ο οικονομικόσ φορζασ ςυνιψε 
ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ,  

δ) εάν μία κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων κατά τθν ζννοια του άρκρου 24 του ν. 4412/2016 δεν 
μπορεί να κεραπευκεί αποτελεςματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,  

(ε) εάν μία κατάςταςθ ςτρζβλωςθσ του ανταγωνιςμοφ από τθν πρότερθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ 
φορζα κατά τθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 48 του 
ν. 4412/2016, δεν μπορεί να κεραπευκεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,  

(ςτ) εάν ζχει επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν εκτζλεςθ ουςιϊδουσ 
απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα 
φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν πρόωρθ καταγγελία τθσ 
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ,  

(η) εάν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν που 
απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων 
επιλογισ, ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα δικαιολογθτικά 
που απαιτοφνται κατ’ εφαρμογι του άρκρου 23 τθσ παροφςασ,  

(θ) εάν επιχείρθςε να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ, να αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα 
ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι να παράςχει εξ αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που 
ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν 
ανάκεςθ,  

(κ) εάν ζχει διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμφιβόλω τθν ακεραιότθτά 
του, για το οποίο του επιβλικθκε ποινι που του ςτερεί το δικαίωμα ςυμμετοχισ ςε διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ δθμοςίων ζργων και καταλαμβάνει τθ ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία.  

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα, ο οποίοσ βρίςκεται ςε μια εκ των 
καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παρ. 4, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αποδεδειγμζνα ο 
εν λόγω φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και 
τα μζτρα για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ. 
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2.2.3.5. (Δεν εφαρμόηεται ςτθν παροφςα διαδικαςία) 

Αποκλείεται επίςθσ προςφζρων οικονομικόσ φορζασ από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ 
παροφςασ ςφμβαςθσ εάν ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ εφαρμογισ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του 
Ν.3310/2005, όπωσ ιςχφει (αμιγϊσ εκνικόσ λόγοσ αποκλειςμοφ). 

2.2.3.6. Ο προςφζρων αποκλείεται ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ 
ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι βρίςκεται, λόγω πράξεων ι παραλείψεϊν του, 
είτε πριν είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ. 

2.2.3.7. Ρροςφζρων οικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτισ 
παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.4  μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία προκειμζνου να αποδείξει ότι τα μζτρα 
που ζλαβε επαρκοφν για να αποδείξουν τθν αξιοπιςτία του, παρότι ςυντρζχει ο ςχετικόσ λόγοσ 
αποκλειςμοφ (αυτoκάκαρςθ). Εάν τα ςτοιχεία κρικοφν επαρκι, ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ δεν 
αποκλείεται από τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Τα μζτρα που λαμβάνονται από τουσ οικονομικοφσ 
φορείσ αξιολογοφνται ςε ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα και τισ ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του ποινικοφ 
αδικιματοσ ι του παραπτϊματοσ. Αν τα μζτρα κρικοφν ανεπαρκι, γνωςτοποιείται ςτον οικονομικό φορζα 
το ςκεπτικό τθσ απόφαςθσ αυτισ. Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ 
διατάξεισ, με τελεςίδικθ απόφαςθ, ςε εκνικό επίπεδο, από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δεν μπορεί να κάνει χριςθ τθσ ανωτζρω δυνατότθτασ κατά τθν 
περίοδο του αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ  . 

2.2.3.8. Θ απόφαςθ για τθν διαπίςτωςθ τθσ επάρκειασ ι μθ των επανορκωτικϊν μζτρων κατά τθν 
προθγοφμενθ παράγραφο εκδίδεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ παρ. 8 και 9 του άρκρου 73 του ν. 
4412/2016. 

2.2.3.9. Οικονομικόσ φορζασ, ςτον οποίο ζχει επιβλθκεί, με τθν κοινι υπουργικι απόφαςθ του άρκρου 74 
του ν. 4412/2016, θ ποινι του αποκλειςμοφ αποκλείεται αυτοδίκαια και από τθν παροφςα διαδικαςία 
ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

2.2.4 Καηαιιειόιεηα άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο  

Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απαιτείται να 
αςκοφν εμπορικι ι βιομθχανικι ι βιοτεχνικι δραςτθριότθτα ςυναφι με το αντικείμενο τθσ προμικειασ.  
Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ απαιτείται να 
είναι εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα που τθροφνται ςτο κράτοσ 
εγκατάςταςισ τουσ ι να ικανοποιοφν οποιαδιποτε άλλθ απαίτθςθ ορίηεται ςτο Ραράρτθμα XI του 
Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016. Στθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων εγκατεςτθμζνων ςε κράτοσ 
μζλουσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Ωϊρου (Ε.Ο.Ω) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που προςχωριςει ςτθ ΣΔΣ, ι ςε 
τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν προθγοφμενθ περίπτωςθ και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ 
ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμζνοι ςε αντίςτοιχα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα. Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα 
οικονομικοί φορείσ απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο Βιοτεχνικό ι Εμπορικό ι Βιομθχανικό 
Επιμελθτιριο.    

2.2.5 Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα  

Πςον αφορά τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ, οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν/ παρζχουν μζςο γενικό ετιςιο κφκλο εργαςιϊν 
των τριϊν τελευταίων οικονομικϊν χριςεων φψουσ κατ’ ελάχιςτο φψουσ 160.000,00€. 

2.2.6 Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα  

Πςον αφορά ςτθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, 
οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να ζχουν εκτελζςει μία προμικεια και εγκατάςταςθ μονάδασ θλιακισ 
ξιρανςθσ κατά τθ διάρκεια τθσ τελευταίασ δεκαετίασ.  

2.2.7 Πξόηππα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο  

(Δεν εφαρμόηεται ςτθν παροφςα διαδικαςία) 
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2.2.8 ηήξημε ζηελ ηθαλόηεηα ηξίησλ  

Οι οικονομικοί φορείσ μποροφν, όςον αφορά τα κριτιρια τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ 
επάρκειασ (τθσ παραγράφου 2.2.5) και τα ςχετικά με τθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα (τθσ 
παραγράφου 2.2.6), να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, αςχζτωσ τθσ νομικισ φφςθσ των 
δεςμϊν τουσ με αυτοφσ. Στθν περίπτωςθ αυτι, αποδεικνφουν ότι κα ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ αναγκαίουσ 
πόρουσ, με τθν προςκόμιςθ τθσ ςχετικισ δζςμευςθσ των φορζων ςτθν ικανότθτα των οποίων ςτθρίηονται.  

Ειδικά, όςον αφορά ςτα κριτιρια επαγγελματικισ ικανότθτασ που ςχετίηονται με τουσ τίτλουσ ςπουδϊν 
και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτϋ του Μζρουσ ΛΛ του Ραραρτιματοσ ΩΛΛ 
του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016 ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία, οι οικονομικοί φορείσ, 
μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, μόνο, εάν οι τελευταίοι κα εκτελζςουν τισ 
εργαςίεσ ι τισ υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ. 

Πταν οι οικονομικοί φορείσ ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων όςον αφορά τα κριτιρια που 
ςχετίηονται με τθν απαιτοφμενθ με τθ διακιρυξθ οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια, οι  εν λόγω 
οικονομικοί φορείσ και αυτοί ςτουσ οποίουσ ςτθρίηονται είναι από κοινοφ υπεφκυνοι για τθν εκτζλεςθ τθσ 
ςφμβαςθσ. 

Υπό τουσ ίδιουσ όρουσ οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ των 
ςυμμετεχόντων ςτθν ζνωςθ ι άλλων φορζων. 

2.2.9 Καλόλεο απόδεημεο πνηνηηθήο επηινγήο 

2.2.9.1 Πξνθαηαξθηηθή απόδεημε θαηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξώλ  

Ρροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ: α) δεν βρίςκονται ςε μία από τισ 
καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3 και β) πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ των παραγράφων 2.2.4, 
2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 τθσ παροφςθσ, προςκομίηουν κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ ωσ 
δικαιολογθτικό ςυμμετοχισ, το προβλεπόμενο από το άρκρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιθμζνο 
Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), ςφμφωνα με το επιςυναπτόμενο ςτθν παροφςα 
Ραράρτθμα VII το οποίο αποτελεί ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986. 

Το ΤΕΥΔ καταρτίηεται από τισ ανακζτουςεσ αρχζσ βάςει του τυποποιθμζνου εντφπου του Ραραρτιματοσ Α 
τθσ Απόφαςθσ 158/2016 τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ και ςυμπλθρϊνεται από τουσ προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ 
ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ Κατευκυντιριασ Οδθγίασ 15/2016 (ΑΔΑ:  ΫΩ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΘ). Το ΤΕΥΔ ςε 
επεξεργάςιμθ μορφι είναι αναρτθμζνο ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ (www.eaadhsy.gr) και 
(www.hsppa.gr). 

Σε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, όπου περιςςότερα από ζνα φυςικά πρόςωπα είναι μζλθ του διοικθτικοφ, 
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου ενόσ οικονομικοφ φορζα ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ 
αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό, υποβάλλεται ζνα Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ), το 
οποίο υπογράφεται, επί ποινι απόρριψθσ τθσ προςφοράσ, από κάκε ζνα από τα ωσ άνω πρόςωπα. 

Θ υποχρζωςθ υπογραφισ αφορά όλα τα φυςικά πρόςωπα που αναφζρονται ςτο τελευταίο εδάφιο τθσ 
παρ. 1 του άρκρου 73 του ν. 4412/2016, ανά περίπτωςθ. 

Στθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, το Τυποποιθμζνο Ζντυπο 
Υπεφκυνθσ Διλωςθσ ( ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριςτά από κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ. 

2.2.9.2 Απνδεηθηηθά κέζα 

Α. Το δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν φορζων και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ τουσ, 
όπωσ ορίηονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.1 ζωσ 2.2.8, κρίνονται κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ, κατά τθν 
υποβολι των δικαιολογθτικϊν τθσ παροφςασ και κατά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ ςτισ περιπτϊςεισ του 
άρκρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016. 

Στθν περίπτωςθ που προςφζρων οικονομικόσ φορζασ ι ζνωςθ αυτϊν ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων 
φορζων, ςφμφωνα με τθν παράγραφό 2.2.8. τθσ παροφςασ, οι φορείσ ςτθν ικανότθτα των οποίων 
ςτθρίηεται υποχρεοφνται ςτθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν που αποδεικνφουν ότι δεν ςυντρζχουν οι 

http://www.eaadhsy.gr/
http://www.hsppa.gr/


Σελίδα 17 από 183 

λόγοι αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ και ότι πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ 
κατά περίπτωςθ (παράγραφοι 2.2.4- 2.2.8). 

Ο οικονομικόσ φορζασ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει ζναν φορζα ςτθν ικανότθτα του οποίου ςτθρίηεται, 
εφόςον ο τελευταίοσ δεν πλθροί το ςχετικό κριτιριο επιλογισ ι για τον οποίο ςυντρζχουν λόγοι 
αποκλειςμοφ των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4. 

Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλλουν δικαιολογθτικά ι άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία, αν 
και ςτο μζτρο που θ ανακζτουςα αρχι ζχει τθ δυνατότθτα να λαμβάνει τα πιςτοποιθτικά ι τισ ςυναφείσ 
πλθροφορίεσ απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ - μζλοσ τθσ 
Ζνωςθσ, θ οποία διατίκεται δωρεάν, όπωσ εκνικό μθτρϊο ςυμβάςεων, εικονικό φάκελο επιχείρθςθσ, 
θλεκτρονικό ςφςτθμα αποκικευςθσ εγγράφων ι ςφςτθμα προεπιλογισ. Θ διλωςθ για τθν πρόςβαςθ ςε 
εκνικι βάςθ δεδομζνων εμπεριζχεται ςτο Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) του άρκρου 
79 παρ. 4 ν. 4412/2016  

Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν δικαιολογθτικά, όταν θ ανακζτουςα αρχι που 
ζχει ανακζςει τθ ςφμβαςθ διακζτει ιδθ τα ωσ άνω δικαιολογθτικά και αυτά εξακολουκοφν να ιςχφουν. 

Β. 1. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 οι προςφζροντεσ 
οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν αντίςτοιχα τα παρακάτω δικαιολογθτικά: 

α) για τθν παράγραφο 2.2.3.1 απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου ι, ελλείψει 
αυτοφ, ιςοδφναμο ζγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ-μζλουσ 
ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ, από το οποίο 
προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ. Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ 
αφορά και ςτα μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα 
ι ςτα πρόςωπα που ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό κατά τα 
ειδικότερα αναφερόμενα ςτθν ωσ άνω παράγραφο, 

β) για τισ παραγράφουσ 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωςθ βϋ πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια 
αρχι του οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ, κακϊσ και υπεφκυνθ διλωςθ του προςωρινοφ αναδόχου 
αναφορικά με τουσ οργανιςμοφσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ (ςτθν περίπτωςθ που ο προςωρινόσ ανάδοχοσ 
ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα αφορά Οργανιςμοφσ κφριασ και επικουρικισ αςφάλιςθσ) ςτου 
οποίου οφείλει να καταβάλει ειςφορζσ. 

Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφο ι πιςτοποιθτικό ι όπου το 
ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό αυτό δεν καλφπτει όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 
2.2.3.1 και 2.2.3.2 και ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί 
να αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ 
βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ 
αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι 
τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ. 

Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία αναφζρεται 
ότι δεν εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ παραγράφου ι ότι τα ζγγραφα αυτά δεν 
καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και ςτθν 
περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4. 

Για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.4 υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ 
φορζα ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ 
ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ του ότι 
δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι ςτθν παράγραφο λόγοι αποκλειςμοφ. 

γ) (Δεν εφαρμόηεται ςτθν παροφςα διαδικαςία) για τθν παράγραφο 2.2.3.5, δικαιολογθτικά 
ονομαςτικοποίθςθσ των μετοχϊν, εφόςον ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είναι ανϊνυμθ εταιρία . *Εξαιροφνται 
τθσ υποχρζωςθσ αυτισ οι εταιρείεσ που είναι ειςθγμζνεσ ςτο Ωρθματιςτιριο τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ 
τουσ και υποβάλλουν περί τοφτου υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου τουσ+: 

Ειδικότερα ο προςωρινόσ ανάδοχοσ υποβάλλει πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ του κράτουσ τθσ ζδρασ, από 
το οποίο να προκφπτει ότι οι μετοχζσ  είναι ονομαςτικζσ, κακϊσ και αναλυτικι κατάςταςθ με τα ςτοιχεία 
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των μετόχων τθσ εταιρείασ και τον αρικμό των μετοχϊν κάκε μετόχου (μετοχολόγιο), όπωσ τα ςτοιχεία 
αυτά είναι καταχωρθμζνα ςτο βιβλίο μετόχων τθσ εταιρείασ, το πολφ τριάντα εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από 
τθν θμζρα υποβολισ τθσ προςφοράσ. 

Εάν ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είναι αλλοδαπι ανϊνυμθ εταιρία, και εφόςον ζχει, κατά το δίκαιο τθσ ζδρασ 
τθσ, ονομαςτικζσ μετοχζσ προςκομίηει πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ του κράτουσ τθσ ζδρασ, από το 
οποίο να προκφπτει ότι οι μετοχζσ είναι ονομαςτικζσ, αναλυτικι κατάςταςθ μετόχων, με αρικμό των 
μετοχϊν του κάκε μετόχου, όπωσ τα ςτοιχεία αυτά είναι καταχωρθμζνα ςτο βιβλίο μετόχων τθσ εταιρείασ 
με θμερομθνία το πολφ 30 εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθν υποβολι τθσ προςφοράσ ι κάκε άλλο ςτοιχείο από 
το οποίο να προκφπτει θ ονομαςτικοποίθςθ μζχρι φυςικοφ προςϊπου των μετοχϊν, που ζχει ςυντελεςτεί 
τισ τελευταίεσ 30 (τριάντα) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθν υποβολι τθσ προςφοράσ. 

Σε διαφορετικι περίπτωςθ, δθλαδι εφόςον κατά το  δίκαιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει τθν ζδρα τθσ  δεν 
ζχει ονομαςτικζσ μετοχζσ, υποβάλλει βεβαίωςθ περί μθ υποχρζωςθσ ονομαςτικοποίθςθσ των μετοχϊν 
από αρμόδια αρχι, εφόςον υπάρχει ςχετικι πρόβλεψθ, διαφορετικά προςκομίηει υπεφκυνθ διλωςθ του 
διαγωνιηόμενου, ζγκυρθ και ενθμερωμζνθ κατάςταςθ μετόχων που κατζχουν τουλάχιςτον 1% των 
μετοχϊν και αν δεν τθρείται τζτοια κατάςταςθ, ςχετικι κατάςταςθ μετόχων (με 1%), ςφμφωνα με τθν 
τελευταία Γενικι Συνζλευςθ, αν οι μζτοχοι αυτοί είναι γνωςτοί ςτθν εταιρεία. Αν δεν προςκομιςκεί 
κατάςταςθ κατά τα ανωτζρω, θ εταιρεία αιτιολογεί τουσ λόγουσ που οι μζτοχοι αυτοί δεν τθσ είναι 
γνωςτοί.  

Θ ανακζτουςα αρχι δεν υπειςζρχεται ςτθν κρίςθ τθσ ωσ άνω αιτιολογίασ. Δφναται, ωςτόςο, να  αποδείξει 
τθ δυνατότθτα υποβολισ τθσ κατάςταςθσ μετόχων, και μόνο ςτθν περίπτωςθ αυτι θ εταιρεία αποκλείεται 
από τθν παροφςα διαδικαςία. 

Ρεραιτζρω, πριν τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ υποβάλλεται θ υπεφκυνθ διλωςθ τθσ κοινισ απόφαςθσ 
των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επικρατείασ 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογθτικά για τθν τιρθςθ των 
μθτρϊων του ν. 3310/2005 όπωσ τροποποιικθκε με το ν. 3414/2005».και 

δ) για τθν παράγραφο 2.2.3.9. υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα ενϊπιον 
αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ 
οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ του ότι δεν ζχει 
εκδοκεί ςε βάροσ του απόφαςθ αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 74 του ν. 4412/2016. 

B. 2. Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4. (απόδειξθ καταλλθλόλθτασ για τθν άςκθςθ 
επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του οικείου επαγγελματικοφ ι 
εμπορικοφ μθτρϊου του κράτουσ εγκατάςταςθσ. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε 
κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του αντίςτοιχου 
επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του Ραραρτιματοσ XI του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, με 
το οποίο πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι τουσ ςε αυτό και αφετζρου το ειδικό επάγγελμά τουσ. Στθν 
περίπτωςθ που χϊρα δεν τθρεί τζτοιο μθτρϊο, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται 
από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από 
υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, 
ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ 
χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ ότι δεν τθρείται τζτοιο μθτρϊο και ότι αςκεί τθ 
δραςτθριότθτα που απαιτείται για τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ. 

Οι  εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο Βιοτεχνικό ι 
Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο.  

Β.3. Για τθν απόδειξθ τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ τθσ παραγράφου 2.2.5, οι 
οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν ιςολογιςμοφσ ι αποςπάςματα ιςολογιςμϊν, ςτισ περιπτϊςεισ όπου θ 
δθμοςίευςι τουσ είναι υποχρεωτικι ςφμφωνα με τθν περί εταιρειϊν νομοκεςία τθσ χϊρασ όπου είναι 
εγκατεςτθμζνοσ ο παρζχων υπθρεςίεσ. Σε περίπτωςθ που ςφμφωνα με τθν νομοκεςία ο διαγωνιηόμενοσ 
δεν υποχρεοφται ςε δθμοςίευςθ ιςολογιςμοφ (ι που δεν ζχει ακόμθ ολοκλθρωκεί θ δθμοςίευςθ του 
ιςολογιςμοφ του τελευταίου οικονομικοφ ζτουσ), τότε κα πρζπει να υποβάλλει υπεφκυνθ διλωςθ για τον 
κφκλο εργαςιϊν ςυνοδευόμενθ από τισ αντίςτοιχεσ φορολογικζσ δθλϊςεισ. Εάν ο οικονομικόσ φορζασ, για 
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βάςιμο λόγο, δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα ανωτζρω δικαιολογθτικά, μπορεί να αποδεικνφει τθν 
οικονομικι και χρθματοοικονομικι του επάρκεια με οποιοδιποτε άλλο κατάλλθλο ζγγραφο. 

Β.4. Για τθν απόδειξθ τθσ τεχνικισ ικανότθτασ τθσ παραγράφου 2.2.6., οι οικονομικοί φορείσ 
προςκομίηουν τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά και ςυγκεκριμζνα, αντίγραφο τθσ ςφμβαςθσ ι βεβαίωςθ 
καλισ εκτζλεςθσ από τον εργοδότθ (δθμόςιο ι ιδιωτικό φορζα). Σθμειϊνεται ότι, ςτθ βεβαίωςθ καλισ 
εκτζλεςθσ του εργοδότθ κα πρζπει να περιγράφεται με ςαφινεια το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ που 
εκτζλεςε, το οποίο πρζπει να είναι ςχετικό με τισ απαιτιςεισ τθσ τεχνικισ ικανότθτασ τθσ παροφςασ 
διακιρυξθσ. 

Β.5. (Δεν εφαρμόηεται ςτθν παροφςα διαδικαςία) Για τθν απόδειξθ τθσ ςυμμόρφωςισ τουσ με πρότυπα 
διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ τθσ παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί 
φορείσ προςκομίηουν τα απαραίτθτα πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί από ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ. 

Β.6. Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ 
φορζασ είναι νομικό πρόςωπο, προςκομίηει τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και 
νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ (όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΨΕΚ, ςυγκρότθςθ Δ.Σ. 
ςε ςϊμα, ςε περίπτωςθ Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του διαγωνιηομζνου). Από τα ανωτζρω 
ζγγραφα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςι του, όλεσ οι ςχετικζσ τροποποιιςεισ των 
καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρία κατά τθν θμερομθνία διενζργειασ 
του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα υπογραφισ κλπ.), τυχόν τρίτοι, ςτουσ οποίουσ ζχει 
χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ κθτεία του/των ι/και των μελϊν του οργάνου διοίκθςθσ/ 
νόμιμου εκπροςϊπου. 

Β.7. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ που προβλζπονται από τισ 
εκάςτοτε ιςχφουςεσ εκνικζσ διατάξεισ ι διακζτουν πιςτοποίθςθ από οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ που 
ςυμμορφϊνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιςτοποίθςθσ, κατά τθν ζννοια του Ραραρτιματοσ VII του 
Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, μποροφν να προςκομίηουν ςτισ ανακζτουςεσ αρχζσ πιςτοποιθτικό 
εγγραφισ εκδιδόμενο από τθν αρμόδια αρχι ι το πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο 
οργανιςμό πιςτοποίθςθσ.  

Στα πιςτοποιθτικά αυτά αναφζρονται τα δικαιολογθτικά βάςει των οποίων ζγινε θ εγγραφι των εν λόγω 
οικονομικϊν φορζων ςτον επίςθμο κατάλογο ι θ πιςτοποίθςθ και θ κατάταξθ ςτον εν λόγω κατάλογο.  

Θ πιςτοποιοφμενθ εγγραφι ςτουσ επίςθμουσ καταλόγουσ από τουσ αρμόδιουσ οργανιςμοφσ ι το 
πιςτοποιθτικό, που εκδίδεται από τον οργανιςμό πιςτοποίθςθσ, ςυνιςτά τεκμιριο καταλλθλότθτασ όςον 
αφορά τισ απαιτιςεισ ποιοτικισ επιλογισ, τισ οποίεσ καλφπτει ο επίςθμοσ κατάλογοσ ι το πιςτοποιθτικό.  

Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ απαλλάςςονται από τθν 
υποχρζωςθ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν που αναφζρονται ςτο πιςτοποιθτικό εγγραφισ τουσ.  

Β.8. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 
περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ, ςφμφωνα με τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

Β.9. Στθν περίπτωςθ που οικονομικόσ φορζασ επικυμεί να ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, 
ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.8 για τθν απόδειξθ ότι κα ζχει ςτθ διάκεςι του τουσ αναγκαίουσ πόρουσ, 
προςκομίηει, ιδίωσ, ςχετικι ζγγραφθ δζςμευςθ των φορζων αυτϊν για τον ςκοπό αυτό. 

 

2.3 Κξηηήξηα Αλάζεζεο   

2.3.1 Κξηηήξην αλάζεζεο  

Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ Σφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει 
τιμισ. 
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2.4 Καηάξηηζε - Πεξηερόκελν Πξνζθνξώλ 

2.4.1 Γεληθνί όξνη ππνβνιήο πξνζθνξώλ 

Οι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτο Ραράρτθμα Λ τθσ Διακιρυξθσ, για 
το ςφνολο τθσ προκθρυχκείςασ προμικειασ. 

Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ. 

Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά ψθφιακά, 
είτε από όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό τουσ νομίμωσ 
εξουςιοδοτθμζνο. Στθν προςφορά, απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ 
ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ, 
κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ. 

2.4.2 Υξόλνο θαη Σξόπνο ππνβνιήο πξνζθνξώλ  

Ωρόνοσ και τρόποσ υποβολισ Ρροςφορϊν  

2.4.2.1. Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ θλεκτρονικά, μζςω τθσ διαδικτυακισ 
πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ, μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα που ορίηει θ 
παροφςα διακιρυξθ (Άρκρο 1.5.), ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα, ςε θλεκτρονικό φάκελο, ςφμφωνα με τα 
αναφερόμενα ςτο ν.4412/2016 , ιδίωσ άρκρα 36 και 37 και τθν Υπουργικι Απόφαςθ αρικμ. 56902/215 
«Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων 
Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.)». 

Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν 
εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι που υποςτθρίηεται 
από εγκεκριμζνο πιςτοποιθτικό το οποίο χορθγικθκε από ζναν εγκεκριμζνο πάροχο υπθρεςιϊν 
πιςτοποίθςθσ, ο οποίοσ περιλαμβάνεται ςτον κατάλογο εμπίςτευςθσ που προβλζπεται ςτθν απόφαςθ 
2009/767/ΕΚ και ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Κανονιςμό (ΕΕ) 910/2014 και τισ διατάξεισ τθσ Υ.Α. 
56902/215 “Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν 
Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ)» και να εγγραφοφν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα (ΕΣΘΔΘΣ- Διαδικτυακι 
πφλθ www.promitheus.gov.gr) ακολουκϊντασ τθν διαδικαςία εγγραφισ του άρκρου 5 τθσ ίδιασ Υ.Α.  

2.4.2.2. Ο χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ και οποιαδιποτε θλεκτρονικι επικοινωνία μζςω του 
ςυςτιματοσ βεβαιϊνεται αυτόματα από το ςφςτθμα με υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ, ςφμφωνα με τα 
οριηόμενα ςτο άρκρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρκρο 9 τθσ ωσ άνω Υπουργικισ Απόφαςθσ. 

Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα υποβολισ 
προςφοράσ ςτο Σφςτθμα. Σε περιπτϊςεισ τεχνικισ αδυναμίασ λειτουργίασ του ΕΣΘΔΘΣ, θ ανακζτουςα 
αρχι κα ρυκμίςει τα τθσ ςυνζχειασ του διαγωνιςμοφ με ςχετικι ανακοίνωςι τθσ. 

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ τα ακόλουκα:  

(α) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ –Τεχνικι Ρροςφορά» ςτον οποίο 
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά και θ τεχνικι προςφορά ςφμφωνα με 
τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ και τθν παροφςα. 

(β) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά» ςτον οποίο  περιλαμβάνεται θ οικονομικι 
προςφορά του οικονομικοφ φορζα και τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά.  

Από τον προςφζροντα ςθμαίνονται με χριςθ του ςχετικοφ πεδίου του ςυςτιματοσ τα ςτοιχεία εκείνα τθσ 
προςφοράσ του που ζχουν εμπιςτευτικό χαρακτιρα, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 21 του ν. 
4412/16 . Εφόςον ζνασ οικονομικόσ φορζασ χαρακτθρίηει πλθροφορίεσ ωσ εμπιςτευτικζσ, λόγω φπαρξθσ 
τεχνικοφ ι εμπορικοφ απορριτου, ςτθ ςχετικι διλωςι του, αναφζρει ρθτά όλεσ τισ ςχετικζσ διατάξεισ 
νόμου ι διοικθτικζσ πράξεισ που επιβάλλουν τθν εμπιςτευτικότθτα τθσ ςυγκεκριμζνθσ πλθροφορίασ. 

Δεν χαρακτθρίηονται ωσ εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ τιμζσ μονάδοσ, τισ προςφερόμενεσ 
ποςότθτεσ, τθν οικονομικι προςφορά και τα ςτοιχεία τθσ τεχνικισ προςφοράσ που χρθςιμοποιοφνται για 
τθν αξιολόγθςι τθσ. 
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2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείσ ςυντάςςουν τθν τεχνικι και οικονομικι τουσ προςφορά ςυμπλθρϊνοντασ 
τισ αντίςτοιχεσ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ. Στθν ςυνζχεια το ςφςτθμα παράγει τα 
ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφονται ψθφιακά και υποβάλλονται από τον προςφζροντα.  
Σα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ και του παραγόμενου 
θλεκτρονικοφ αρχείου pdf (το οποίο κα υπογραφεί θλεκτρονικά) πρζπει να ταυτίηονται. ε αντίκετθ 
περίπτωςθ το ςφςτθμα παράγει ςχετικό μινυμα και ο προςφζρων καλείται να παράγει εκ νζου το 
θλεκτρονικό αρχείο pdf]   

2.4.2.5. Ο χριςτθσ - οικονομικόσ φορζασ υποβάλλει τουσ ανωτζρω (υπο) φακζλουσ μζςω του Συςτιματοσ, 
όπωσ περιγράφεται παρακάτω: 

Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ φορζα ςτθ διαδικαςία υποβάλλονται 
από αυτόν θλεκτρονικά ςε μορφι αρχείων τφπου .pdf και εφόςον ζχουν ςυνταχκεί/παραχκεί από τον ίδιο, 
φζρουν ορατι μθ κρυπτογραφθμζνθ ψθφιακι υπογραφι ςκλθρισ αποκικευςθσ, χωρίσ να απαιτείται 
κεϊρθςθ γνθςίου τθσ υπογραφισ. 

Από το Σφςτθμα εκδίδεται θλεκτρονικι απόδειξθ υποβολισ προςφοράσ, θ όποια αποςτζλλεται ςτον 
οικονομικό φορζα με μινυμα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου.  

Εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι των ωσ άνω ςτοιχείων και 
δικαιολογθτικϊν προςκομίηονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορζα ςτθν ανακζτουςα αρχι, ςε 
ζντυπθ μορφι και ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, τα ςτοιχεία τθσ θλεκτρονικισ  προςφοράσ τα οποία απαιτείται 
να προςκομιςκοφν ςε πρωτότυπθ μορφι ςφμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τζτοια ςτοιχεία και 
δικαιολογθτικά είναι ενδεικτικά θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, τα πρωτότυπα ζγγραφα τα οποία 
ζχουν εκδοκεί από ιδιωτικοφσ φορείσ και δεν φζρουν επικφρωςθ από δικθγόρο, κακϊσ και  τα ζγγραφα 
που φζρουν τθ Σφραγίδα τθσ Ωάγθσ (Apostille).Δεν προςκομίηονται ςε ζντυπθ μορφι ςτοιχεία και 
δικαιολογθτικά τα οποία φζρουν ψθφιακι υπογραφι, τα ΨΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όςα προβλζπεται 
από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείσ υποχρεοφνται να αποδζχονται ςε αντίγραφα των πρωτοτφπων. 

Θ  ανακζτουςα αρχι μπορεί να ηθτεί  από προςφζροντεσ και υποψιφιουσ ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο 
κατά τθν διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, να υποβάλλουν ςε ζντυπθ μορφι και ςε εφλογθ προκεςμία όλα ι 
οριςμζνα δικαιολογθτικά και ςτοιχεία  που ζχουν υποβάλει θλεκτρονικά, όταν αυτό απαιτείται για τθν 
ορκι διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ. 

2.4.3 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο - Σερληθή Πξνζθνξά»  

2.4.3.1 Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ διαγωνιςτικι 
διαδικαςία περιλαμβάνουν: 

α) Tο τυποποιθμζνο ζντυπο υπεφκυνθσ διλωςθσ (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπωσ προβλζπεται ςτθν παρ. 4 του άρκρου 79 
του ν. 4412/2016, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.9.1. τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. Οι προςφζροντεσ 
ςυμπλθρϊνουν το  ςχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο ζχει αναρτθκεί, και ςε επεξεργάςιμθ μορφι αρχείου 
doc, ςτθ διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ και αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ 
διακιρυξθσ (Ραράρτθμα VII), 

β) εγγφθςθ ςυμμετοχισ, ςφμφωνα με τo άρκρο 72 του Ν.4412/2016 και τισ παραγράφουσ 2.1.5 και 2.2.2 
τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 

Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάκε 
οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ. 

Οι οικονομικοί φορείσ αναφζρουν το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που προτίκενται να ανακζςουν υπό μορφι 
υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, κακϊσ και τουσ υπεργολάβουσ που προτείνουν. 

2.4.3.2 H τεχνικι προςφορά κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ προδιαγραφζσ, όπωσ αυτζσ 
ζχουν τεκεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι, τόςο ςτο Ραράρτθμα Λ, όςο και ςτο Ραράρτθμα ΛΛ τθσ Διακιρυξθσ, 
περιγράφοντασ ακριβϊσ (υποβάλλοντασ πλιρθ τεχνικι περιγραφι), πϊσ οι ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ και 
προδιαγραφζσ πλθροφνται. Συγκεκριμζνα, θ τεχνικι προςφορά κα πρζπει να περιλαμβάνει όλα τα 
απαραίτθτα ζγγραφα και δικαιολογθτικά (κατάλογοσ εξοπλιςμοφ, τεχνικζσ προδιαγραφζσ, εγγυιςεισ, 
τεχνικά φυλλάδια λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ, περιγραφι τρόπου υλοποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ, 
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χρονοδιάγραμμα παράδοςθσ και εγκατάςταςθσ εξοπλιςμοφ, κακϊσ και υλοποίθςθσ εργαςιϊν, 
πιςτοποιθτικά εξοπλιςμοφ, όπου τυχϊν απαιτοφνται, κ.α.). Ρεριλαμβάνει τα ζγγραφα και δικαιολογθτικά, 
βάςει των οποίων κα αξιολογθκεί θ καταλλθλόλθτα των προςφερόμενων ειδϊν, με βάςθ το κριτιριο 
ανάκεςθσ, ςφμφωνα με τα αναλυτικϊσ αναφερόμενα ςτα ωσ άνω Ραραρτιματα. Το ςφνολο του 
μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ κα φζρει ςιμανςθ CE.  

2.4.3.3. Ο φάκελοσ τθσ τεχνικισ προςφοράσ, όςον αφορά ςτο κερμοκιπιο, κα πρζπει να περιλαμβάνει 
είτε αρικμό ζγκριςθσ τφπου, είτε να φζρει πλιρθ ςτατικι μελζτθ, θ οποία κα εγκρικεί από τον ΕΣΔΑΚ.   

2.4.4 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» / Σξόπνο ζύληαμεο θαη ππνβνιήο 
νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ 

Θ Οικονομικι Ρροςφορά ςυντάςςεται με βάςθ το αναγραφόμενο ςτθν παροφςα κριτιριο ανάκεςθσ 
δθλαδι βάςει τιμισ. 

Θ οικονομικι προςφορά, ςυντάςςεται ςυμπλθρϊνοντασ τθν αντίςτοιχθ ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του 
ςυςτιματοσ. Στθ ςυνζχεια, το ςφςτθμα παράγει ςχετικό θλεκτρονικό αρχείο, ςε μορφι pdf, το οποίο 
υπογράφεται ψθφιακά και υποβάλλεται από τον προςφζροντα. Τα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτθν 
ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ και του παραγόμενου ψθφιακά υπογεγραμμζνου 
θλεκτρονικοφ αρχείου πρζπει να ταυτίηονται. Σε αντίκετθ περίπτωςθ, το ςφςτθμα παράγει ςχετικό μινυμα 
και ο προςφζρων καλείται να παράγει εκ νζου το θλεκτρονικό αρχείο pdf. 

Ρζρα από τθν υποβολι του αρχείου τθσ οικονομικισ προςφοράσ τθσ ειδικισ θλεκτρονικισ φόρμασ του 
ςυςτιματοσ που παράγει και επειδι δεν μπορεί να αποτυπωκεί αναλυτικά θ οικονομικι προςφορά, ο 
προςφζρων κα επιςυνάψει ςτον (υπο)φάκελλο “οικονομικι προςφορά” τθν θλεκτρονικι οικονομικι 
προςφορά του ψθφιακά υπογεγραμμζνθ και τα ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία (ςφμφωνα με το υπόδειγμα 
που υπάρχει ςτο Ραράρτθμα VI τθσ παροφςασ διακιρυξθσ) ςε μορφι pdf. 

Στθν τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν 
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Ψ.Ρ.Α., για τθν παροχι των υπθρεςιϊν ςτον τόπο και με 
τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου και ςτθν επ’ 
αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ. 

Επιςθμαίνεται ότι το εκάςτοτε ποςοςτό Ψ.Ρ.Α. επί τοισ εκατό, τθσ ανωτζρω τιμισ κα υπολογίηεται 
αυτόματα από το ςφςτθμα.  

Οι προςφερόμενεσ τιμζσ είναι ςτακερζσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και δεν αναπροςαρμόηονται  

Ϋσ απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται προςφορζσ ςτισ οποίεσ: α) δεν δίνεται τιμι ςε ΕΥΫ ι που κακορίηεται  
ςχζςθ ΕΥΫ προσ ξζνο νόμιςμα, β) δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, με τθν επιφφλαξθ 
τθσ παρ. 4 του άρκρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) θ τιμι υπερβαίνει τον προχπολογιςμό τθσ ςφμβαςθσ 
που κακορίηεται από τθν  παροφςα διακιρυξθσ.  

2.4.5 Υξόλνο ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ   

Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα 10 
μθνϊν από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. 

Ρροςφορά θ οποία ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από τον ανωτζρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα 
αρχι, πριν από τθ λιξθ τθσ, με αντίςτοιχθ παράταςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με 
τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 2.2.2. τθσ παροφςασ, κατ' 
ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθν προβλεπόμενθ ωσ άνω αρχικι διάρκεια. 

Μετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, τα 
αποτελζςματα τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ματαιϊνονται, εκτόσ αν θ ανακζτουςα αρχι κρίνει, κατά 
περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα, ότι θ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, οπότε οι 
οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία μποροφν να επιλζξουν είτε να παρατείνουν τθν 
προςφορά και τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ τουσ, εφόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο του ανωτζρω 
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ανϊτατου ορίου παράταςθσ τθσ προςφοράσ τουσ είτε όχι. Στθν τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία 
ςυνεχίηεται με όςουσ παρζτειναν τισ προςφορζσ τουσ και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείσ. 

2.4.6 Λόγνη απόξξηςεο πξνζθνξώλ 

H ανακζτουςα αρχι με βάςθ τα αποτελζςματα του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, 
απορρίπτει, ςε κάκε περίπτωςθ, προςφορά: 

α) θ οποία δεν υποβάλλεται εμπρόκεςμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίηεται πιο πάνω και 
ςυγκεκριμζνα ςτισ παραγράφουσ 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν), 2.4.2. (Ωρόνοσ και τρόποσ 
υποβολισ προςφορϊν), 2.4.3. (Ρεριεχόμενο φακζλων δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τεχνικισ προςφοράσ), 
2.4.4. (Ρεριεχόμενο φακζλου οικονομικισ προςφοράσ, τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν 
προςφορϊν) , 2.4.5. (Ωρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν), 3.1. (Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν), 3.2 
(Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου) τθσ παροφςασ,  

β) θ οποία περιζχει ατζλειεσ, ελλείψεισ, αςάφειεσ ι ςφάλματα, εφόςον αυτά δεν επιδζχονται 
ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ ι εφόςον επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ, δεν ζχουν αποκαταςτακεί 
κατά τθν αποςαφινιςθ και τθν ςυμπλιρωςι τθσ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.1.1. τθσ παροφςθσ 
διακιρυξθσ, 

γ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν ζχει παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ 
προκεςμίασ ι θ εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τθν ανακζτουςα αρχι ςφμφωνα με τθν παράγραφο 
3.1.1. τθσ παροφςασ και το άρκρο 102 του ν. 4412/2016, 

δ) θ οποία είναι εναλλακτικι προςφορά,  

ε) θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςφζροντα που ζχει υποβάλλει δφο ι περιςςότερεσ προςφορζσ. Ο 
περιοριςμόσ αυτόσ ιςχφει, υπό τουσ όρουσ τθσ παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ τθσ παροφςασ ( περ. γϋ τθσ παρ. 
4 του άρκρου73 του ν. 4412/2016) και ςτθν περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων με κοινά μζλθ, 
κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν είτε αυτοτελϊσ είτε ωσ μζλθ ενϊςεων.  

η) θ οποία είναι υπό αίρεςθ, 

θ) θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ,  

κ) θ οποία παρουςιάηει ελλείψεισ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται από τα ζγγραφα τθσ 
παροφςθσ διακιρυξθσ και αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ ςφμβαςθσ. 
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3. ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ   

3.1 Απνζθξάγηζε θαη αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ  

3.1.1 Ηιεθηξνληθή απνζθξάγηζε πξνζθνξώλ 

Το πιςτοποιθμζνο ςτο ΕΣΘΔΘΣ, για τθν αποςφράγιςθ των προςφορϊν αρμόδιο όργανο τθσ Ανακζτουςασ 
Αρχισ (Επιτροπι Διαγωνιςμοφ), προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ των 
φακζλων των προςφορϊν, κατά το άρκρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουκϊντασ τα εξισ ςτάδια: 

 Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ-Τεχνικι Ρροςφορά» 
τθν 13/11/2017, θμζρα Δευτζρα και ϊρα 10:00π.μ. 

 Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά», κατά τθν θμερομθνία και 
ϊρα που κα ορίςει θ ανακζτουςα αρχι  

 Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ», κατά τθν 
θμερομθνία και ϊρα που κα ορίςει θ ανακζτουςα αρχι  

Με τθν αποςφράγιςθ των ωσ άνω φακζλων, ανά ςτάδιο, κάκε προςφζρων που ςυνεχίηει ςε επόμενο 
ςτάδιο αποκτά πρόςβαςθ ςτισ λοιπζσ προςφορζσ και τα υποβλθκζντα δικαιολογθτικά τουσ, με τθν 
επιφφλαξθ των πτυχϊν εκείνων τθσ κάκε προςφοράσ που ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ εμπιςτευτικζσ. 

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να καλζςει τουσ οικονομικοφσ φορείσ να ςυμπλθρϊςουν ι να διευκρινίςουν 
τα ζγγραφα ι δικαιολογθτικά που ζχουν υποβλθκεί, ι να διευκρινίςουν το περιεχόμενο τθσ τεχνικισ ι 
οικονομικισ προςφοράσ τουσ, ςφμφωνα με το άρκρο 102 του ν. 4412/2016. 

3.1.2 Αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ 

Μετά τθν κατά περίπτωςθ θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν θ Ανακζτουςα Αρχι προβαίνει 
ςτθν αξιολόγθςθ αυτϊν μζςω των αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο Σφςτθμα οργάνων τθσ, εφαρμοηόμενων 
κατά τα λοιπά των κειμζνων διατάξεων. 

Ειδικότερα : 

α) Θ αρμόδια Επιτροπι καταχωρεί όςουσ υπζβαλαν προςφορζσ, κακϊσ και τα υποβλθκζντα αυτϊν 
δικαιολογθτικά και τα αποτελζςματα του ελζγχου αυτϊν ςε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μζλθ 
του οργάνου.  

β) Στθ ςυνζχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ τθσ τεχνικισ προςφοράσ, ςφμφωνα με 
τουσ όρουσ των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ και ςυντάςςει πρακτικό για τθν απόρριψθ των τεχνικϊν 
προςφορϊν που δεν γίνονται αποδεκτζσ και τθν αποδοχι ι/και βακμολόγθςθ των τεχνικϊν προςφορϊν 
με βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ. Τα ανωτζρω υπό ςτοιχεία α και β ςτάδια 
μπορεί να γίνονται και ενιαία. 

γ) Οι κατά τα ανωτζρω ςφραγιςμζνοι φάκελοι με τα οικονομικά ςτοιχεία των προςφορϊν, μετά τθν 
ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ των λοιπϊν ςτοιχείων των προςφορϊν, αποςφραγίηονται κατά τθν 
θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται ςτθν ειδικι πρόςκλθςθ. Για όςεσ προςφορζσ δεν κρίκθκαν αποδεκτζσ 
κατά τα προθγοφμενα ωσ άνω ςτάδια αϋ και βϋ οι φάκελοι τθσ οικονομικισ προςφοράσ δεν 
αποςφραγίηονται αλλά τθροφνται από τθν ανακζτουςα αρχι μζχρι τθν οριςτικι επίλυςθ τυχόν διαφορϊν 
που προκφψουν από τθν ωσ άνω διαδικαςία ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.4. τθσ παροφςασ.  

δ) Θ Επιτροπι Αξιολόγθςθσ προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςφορϊν και ςυντάςςει 
πρακτικό ςτο οποίο ειςθγείται αιτιολογθμζνα τθν αποδοχι ι απόρριψι τουσ, τθν κατάταξθ των 
προςφορϊν με βάςθ το οριηόμενο με τθν παροφςα κριτιριο ανάκεςθσ και τθν ανάδειξθ του προςωρινοφ 
αναδόχου.  

Εάν οι προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, θ 
ανακζτουςα αρχι απαιτεί από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να εξθγιςουν τθν τιμι ι το κόςτοσ που 
προτείνουν ςτθν προςφορά τουσ, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ, κατά ανϊτατο όριο δζκα (10) θμερϊν 
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από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται τα άρκρα 88 και 89 ν. 
4412/2016.  

Στθν περίπτωςθ ιςότιμων προςφορϊν θ ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των 
οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν ιςότιμεσ προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ Επιτροπισ του 
Διαγωνιςμοφ και παρουςία των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ ιςότιμεσ προςφορζσ.  

Τα αποτελζςματα των ανωτζρω ςταδίων επικυρϊνονται με απόφαςθ/αποφάςεισ του αποφαινόμενου 
οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία κοινοποιείται  ςτουσ προςφζροντεσ μζςω του ΕΣΘΔΘΣ.  

Κατά των ανωτζρω αποφάςεων χωρεί ζνςταςθ/προδικαςτικι προςφυγι ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.4. 
τθσ παροφςασ.  

 

3.2 Πξόζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθώλ θαηαθύξσζεο - Γηθαηνινγεηηθά 
θαηαθύξσζεο 

Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι αποςτζλλει ςχετικι θλεκτρονικι πρόςκλθςθ 
μζςω του ςυςτιματοσ ςτον προςφζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινό 
ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντόσ προκεςμίασ είκοςι (20) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ 
ςχετικισ ειδοποίθςθσ ςε αυτόν, τα πρωτότυπα ι αντίγραφα που εκδίδονται, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του 
άρκρου 1 του ν. 4250/2014 (Αϋ 74) όλων των δικαιολογθτικϊν  που περιγράφονται ςτθν παράγραφο 
2.2.9.2. τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, ωσ αποδεικτικά ςτοιχεία για τθ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ 
τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ διακιρυξθσ, κακϊσ και για τθν πλιρωςθ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ των 
παραγράφων 2.2.4 -2.2.8 αυτισ. 

Τα εν λόγω δικαιολογθτικά, υποβάλλονται από τον προςφζροντα («προςωρινό ανάδοχο»), θλεκτρονικά 
μζςω του ςυςτιματοσ, ςε μορφι αρχείων pdf και προςκομίηονται κατά περίπτωςθ από αυτόν εντόσ τριϊν 
(3) εργάςιμων θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ τουσ. Πταν υπογράφονται από τον ίδιο φζρουν 
ψθφιακι υπογραφι.  

Με τθν παραλαβι των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν, το ςφςτθμα εκδίδει επιβεβαίωςθ τθσ παραλαβισ τουσ και 
αποςτζλλει ενθμερωτικό θλεκτρονικό μινυμα ς’ αυτόν ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ. 

Αν μετά τθν θλεκτρονικι αποςφράγιςθ και κατά τον ζλεγχο των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι 
δεν ζχουν προςκομιςκεί ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υποβλικθκαν, παρζχεται προκεςμία ςτον 
προςωρινό ανάδοχο να τα προςκομίςει ι να τα ςυμπλθρϊςει εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθν 
κοινοποίθςθ ςχετικισ ζγγραφθσ, μζςω του Συςτιματοσ, ειδοποίθςισ του. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί 
αιτιολογθμζνα να παρατείνει τθν ωσ άνω προκεςμία κατ’ ανϊτατο όριο για δεκαπζντε (15) επιπλζον 
θμζρεσ.  

Πςοι υπζβαλαν παραδεκτζσ προςφορζσ λαμβάνουν γνϊςθ των παραπάνω δικαιολογθτικϊν που 
κατατζκθκαν. 

Ο προςωρινόσ ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ 
ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον 
ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, τθρουμζνθσ τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ, εάν: 

i) κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν με το 
Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδι ι ανακριβι, ι  

ii) δεν υποβλθκοφν ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα πρωτότυπα ι αντίγραφα των 
παραπάνω δικαιολογθτικϊν ι  

iii) από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφονται οι όροι 
και οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα άρκρα 2.2.3 (λόγοι αποκλειςμοφ) και 2.2.4 ζωσ 2.2.8 
(κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ) τθσ παροφςασ,  

Σε περίπτωςθ ζγκαιρθσ και προςικουςασ ενθμζρωςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για μεταβολζσ ςτισ 
προχποκζςεισ τισ οποίεσ ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είχε δθλϊςει με το Τ.Ε.Υ.Δ.,  
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ότι πλθροί, οι οποίεσ επιλ/καν ι για τισ οποίεσ ζλαβε γνϊςθ μετά τθν διλωςθ και μζχρι τθν θμζρα τθσ 
ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ για τθν προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ (οψιγενείσ μεταβολζσ), δεν 
καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του.  

Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υποβάλλει αλθκι ι ακριβι διλωςθ ι δεν προςκομίςει ζνα ι 
περιςςότερα από τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ι δεν αποδείξει ότι πλθροί τα κριτιρια ποιοτικισ 
επιλογισ ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 2.2.4 -2.2.8 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, θ διαδικαςία ματαιϊνεται.  

Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ τθν 
Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ και τθ διαβίβαςθ του φακζλου ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ για τθ λιψθ απόφαςθσ είτε για τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ είτε για τθ ματαίωςθ τθσ 
διαδικαςίασ είτε για τθν κιρυξθ του προςωρινοφ αναδόχου ωσ εκπτϊτου.  

Τα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν και τθσ ειςιγθςθσ τθσ Επιτροπισ 
επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ. 

3.3 Καηαθύξσζε - ζύλαςε ζύκβαζεο  

Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο όλων των πρακτικϊν τθσ 
διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε κάκε προςφζροντα που ζχει υποβάλει 
αποδεκτι προςφορά, ςφμφωνα με το άρκρο 100 του ν. 4412/2016, εκτόσ από τον προςωρινό ανάδοχο, 
θλεκτρονικά μζςω του ςυςτιματοσ.   

Θ εν λόγω απόφαςθ αναφζρει τθν προκεςμία για τθν αναςτολι τθσ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με 
τθν επόμενθ παράγραφο 3.4.  

Τα ζννομα αποτελζςματα τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και ιδίωσ θ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ επζρχονται 
εφόςον ςυντρζξουν ςωρευτικά τα κάτωκι : 

α) άπρακτθ πάροδοσ των προκεςμιϊν άςκθςθσ των προβλεπόμενων ςτθν παράγραφο 3.4. τθσ παροφςασ 
βοθκθμάτων και μζςων ςτο ςτάδιο τθσ προδικαςτικισ και δικαςτικισ προςταςίασ και από τισ αποφάςεισ 
αναςτολϊν επί αυτϊν,  

β) ολοκλιρωςθ του προςυμβατικοφ ελζγχου από το Ελεγκτικό Συνζδριο, ςφμφωνα με τα άρκρα 5 και 36 
του ν. 4129/2013, *θ περ. β’ ςυμπλθρϊνεται εφόςον απαιτείται, άλλωσ διαγράφεται+,  

γ) κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο, εφόςον αυτόσ υποβάλει 
επικαιροποιθμζνα τα δικαιολογθτικά τθσ παραγράφου 2.2.9.2. 

Θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ εντόσ 
προκεςμίασ είκοςι (20) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ειδικισ πρόςκλθςθσ. Το ςυμφωνθτικό 
ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα.  

Στθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμφωνθτικό μζςα ςτθν τεκείςα 
προκεςμία, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγυθτικι επιςτολι 
ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ, με τθν ίδια διαδικαςία, γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν  
αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά.  

 

3.4 Πξνδηθαζηηθέο Πξνζθπγέο - Πξνζσξηλή Γηθαζηηθή Πξνζηαζία 

Κάκε ενδιαφερόμενοσ, ο οποίοσ ζχει ι είχε ςυμφζρον να του ανατεκεί θ ςυγκεκριμζνθ ςφμβαςθ και ζχει ι 
είχε υποςτεί ι ενδζχεται να υποςτεί ηθμία από εκτελεςτι πράξθ ι παράλειψθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ 
κατά παράβαςθ τθσ νομοκεςίασ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι τθσ εςωτερικισ νομοκεςίασ, δικαιοφται να 
αςκιςει προδικαςτικι προςφυγι ενϊπιον τθσ ΑΕΡΡ κατά τθσ ςχετικισ πράξθσ ι παράλειψθσ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ, προςδιορίηοντασ ειδικϊσ τισ νομικζσ και πραγματικζσ αιτιάςεισ που δικαιολογοφν το 
αίτθμά του. Σε περίπτωςθ προςφυγισ κατά πράξθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ προκεςμία για τθν άςκθςθ 
τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ είναι (α) δζκα (10) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ 
πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορζα αν θ πράξθ κοινοποιικθκε με θλεκτρονικά μζςα ι 
τθλεομοιοτυπία ι (β) δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςε αυτόν 
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αν χρθςιμοποιικθκαν άλλα μζςα επικοινωνίασ, άλλωσ γ) δζκα (10) θμζρεσ από τθν πλιρθ, πραγματικι ι 
τεκμαιρόμενθ, γνϊςθ τθσ πράξθσ που βλάπτει τα ςυμφζροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικοφ φορζα. 
Ειδικά για τθν άςκθςθ προςφυγισ κατά προκιρυξθσ, θ πλιρθσ γνϊςθ αυτισ τεκμαίρεται μετά τθν πάροδο 
δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθ δθμοςίευςθ ςτο ΚΘΜΔΘΣ. Σε περίπτωςθ παράλειψθσ, θ προκεςμία για τθν 
άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ είναι δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν επομζνθ τθσ ςυντζλεςθσ τθσ 
προςβαλλόμενθσ παράλειψθσ. 

Θ προδικαςτικι προςφυγι κατατίκεται θλεκτρονικά μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» του 
ΕΣΘΔΘΣ ςτον θλεκτρονικό τόπο του διαγωνιςμοφ, επιλζγοντασ κατά περίπτωςθ τθν ζνδειξθ «Ρροδικαςτικι 
Ρροςφυγι» και επιςυνάπτοντασ το ςχετικό ζγγραφο ςε μορφι θλεκτρονικοφ αρχείου Portable Document 
Format (PDF), το οποίο φζρει εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι 
υπογραφι με χριςθ εγκεκριμζνων πιςτοποιθτικϊν. 

Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατατίκεται παράβολο από τον 
προςφεφγοντα υπζρ του Δθμοςίου, κατά τα ειδικά οριηόμενα ςτο άρκρο 363 του ν. 4412/2016, το οποίο 
επιςτρζφεται ςτον προςφεφγοντα ςε περίπτωςθ ολικισ ι μερικισ αποδοχισ τθσ προςφυγισ του ι ςε 
περίπτωςθ που πριν τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ επί τθσ προςφυγισ, θ ανακζτουςα αρχι 
ανακαλεί τθν προςβαλλόμενθ πράξθ ι προβαίνει ςτθν οφειλόμενθ ενζργεια.  

Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ και θ άςκθςι τθσ κωλφουν τθ ςφναψθ τθσ 
ςφμβαςθσ επί ποινι ακυρότθτασ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 364 του ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, θ 
άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ δεν κωλφει τθν πρόοδο τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ, εκτόσ αν 
ηθτθκοφν προςωρινά μζτρα προςταςίασ κατά το άρκρο 366 του ν.4412/2016. 

Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μζςω τθσ λειτουργίασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ΕΣΘΔΘΣ: 

• κοινοποιοφν τθν προςφυγι ςε κάκε ενδιαφερόμενο τρίτο ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν περ. α 
του πρϊτου εδαφίου τθσ παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 

• διαβιβάηουν ςτθν Αρχι Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (ΑΕΡΡ) τα προβλεπόμενα ςτθν περ. β του 
πρϊτου εδαφίου τθσ παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 

Θ ΑΕΡΡ αποφαίνεται αιτιολογθμζνα επί τθσ βαςιμότθτασ των προβαλλόμενων πραγματικϊν και νομικϊν 
ιςχυριςμϊν τθσ προςφυγισ και των ιςχυριςμϊν τθσ ανακζτουςασ αρχισ και, ςε περίπτωςθ παρζμβαςθσ, 
των ιςχυριςμϊν του παρεμβαίνοντοσ και δζχεται (εν όλω ι εν μζρει) ι απορρίπτει τθν προςφυγι με 
απόφαςι τθσ, θ οποία εκδίδεται μζςα ςε αποκλειςτικι προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν από τθν θμζρα 
εξζταςθσ τθσ προςφυγισ. 

Οι χριςτεσ - οικονομικοί φορείσ ενθμερϊνονται για τθν αποδοχι ι τθν απόρριψθ τθσ προςφυγισ από τθν 
ΑΕΡΡ. 

Θ άςκθςθ τθσ ωσ άνω προδικαςτικισ προςφυγισ αποτελεί προχπόκεςθ για τθν άςκθςθ των ζνδικων 
βοθκθμάτων  τθσ αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ του άρκρου 372 του ν. 4412/2016 κατά 
των εκτελεςτϊν πράξεων ι παραλείψεων των ανακετουςϊν αρχϊν. 

Θ αίτθςθ αναςτολισ κατατίκεται ςτο αρμόδιο δικαςτιριο μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) θμερϊν από τθν 
ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ επί τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ. Για τθν άςκθςθ τθσ αιτιςεωσ αναςτολισ 
κατατίκεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 

Θ άςκθςθ αίτθςθσ αναςτολισ κωλφει τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ εάν με τθν προςωρινι διαταγι ο 
αρμόδιοσ δικαςτισ αποφανκεί διαφορετικά. 

 

3.5 Μαηαίσζε Γηαδηθαζίαο 

Θ ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει ι δφναται να ματαιϊςει εν όλω ι εν μζρει αιτιολογθμζνα τθ διαδικαςία 
ανάκεςθσ, για τουσ λόγουσ και υπό τουσ όρουσ του άρκρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνϊμθ τθσ 
αρμόδιασ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ. Επίςθσ, αν διαπιςτωκοφν ςφάλματα ι παραλείψεισ ςε 
οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, μπορεί, μετά από γνϊμθ του αρμόδιου οργάνου, να 
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ακυρϊςει μερικϊσ τθ διαδικαςία ι να αναμορφϊςει ανάλογα το αποτζλεςμά τθσ ι να αποφαςίςει τθν 
επανάλθψι τθσ από το ςθμείο που εμφιλοχϊρθςε το ςφάλμα ι θ παράλειψθ.  
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4. ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

4.1 Δγγπήζεηο (θαιήο εθηέιεζεο, πξνθαηαβνιήο) 

Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ και εγγφθςθ προκαταβολισ  

Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 
72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, 
εκτόσ ΨΡΑ, και κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να γίνει αποδεκτι, πρζπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιςτον τα 
αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 2.1.5. ςτοιχεία τθσ παροφςασ και επιπλζον τον αρικμό και τον τίτλο τθσ 
ςχετικισ ςφμβαςθσ. Το περιεχόμενό τθσ είναι ςφμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται ςτο 
Ραράρτθμα VIII τθσ Διακιρυξθσ και τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016. 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι όλων 
των όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ζναντι του αναδόχου, 
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τυχόν ιςόποςθσ προσ αυτόν προκαταβολισ.  

Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά τθν παράγραφο 4.5, θ οποία ςυνεπάγεται αφξθςθ τθσ 
ςυμβατικισ αξίασ, ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να κατακζςει πριν τθν τροποποίθςθ, ςυμπλθρωματικι 
εγγφθςθ το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί του ποςοφ τθσ αφξθςθσ, εκτόσ ΨΡΑ.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςε περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι 
ειδικότερα ορίηει.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται ςτο ςφνολό τθσ μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι 
παραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. Εάν ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ 
παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ επιςτροφι των ωσ άνω 
εγγυιςεων γίνεται μετά τθν αντιμετϊπιςθ των παρατθριςεων και του εκπροκζςμου.  

 

4.2  πκβαηηθό Πιαίζην - Δθαξκνζηέα Ννκνζεζία  

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του ν. 4412/2016, οι όροι τθσ παροφςασ 
διακιρυξθσ και ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Κϊδικασ.  

 

4.3 Όξνη εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο 

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του περιβαλλοντικοφ, 
κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό 
δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και 
εργατικοφ δίκαιο, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Ω του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016.  

Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων από τον ανάδοχο και τουσ υπεργολάβουσ του ελζγχεται και 
βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ 
και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ. 

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να λάβει υπόψθ του το εγχειρίδιο 
για τισ πράςινεσ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ τθσ Ε.Ε. Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο παρουςιάηεται ςτο Ραράρτθμα 
Ω. Αναλυτικά ςτο Ραράρτθμα Λ, ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ αναφζρεται που εφαρμόηονται οι πράςινεσ 
ςυμβάςεισ ςτθν παροφςα.  
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4.4 Τπεξγνιαβία 

4.4.1. Ο Ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται από τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ λόγω ανάκεςθσ 
τθσ εκτζλεςθσ τμιματοσ/τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ ςε υπεργολάβουσ. Θ τιρθςθ των υποχρεϊςεων τθσ παρ. 
2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβουσ δεν αίρει τθν ευκφνθ του κυρίου αναδόχου.  

4.4.2. Κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ο κφριοσ ανάδοχοσ υποχρεοφται να αναφζρει ςτθν ανακζτουςα 
αρχι το όνομα, τα ςτοιχεία επικοινωνίασ και τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ των υπεργολάβων του, οι 
οποίοι ςυμμετζχουν ςτθν εκτζλεςθ αυτισ, εφόςον είναι γνωςτά τθ ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςτιγμι.  
Επιπλζον, υποχρεοφται να γνωςτοποιεί ςτθν ανακζτουςα αρχι κάκε αλλαγι των πλθροφοριϊν αυτϊν, 
κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και τισ απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με κάκε νζο 
υπεργολάβο, τον οποίο ο κφριοσ ανάδοχοσ χρθςιμοποιεί εν ςυνεχεία ςτθν εν λόγω ςφμβαςθ, 
προςκομίηοντασ τα ςχετικά ςυμφωνθτικά/δθλϊςεισ ςυνεργαςίασ.. Σε περίπτωςθ διακοπισ τθσ 
ςυνεργαςίασ του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβουσ τθσ ςφμβαςθσ, αυτόσ υποχρεοφται ςε άμεςθ 
γνωςτοποίθςθ τθσ διακοπισ αυτισ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, οφείλει δε να διαςφαλίςει τθν ομαλι 
εκτζλεςθ του τμιματοσ/ των τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ είτε από τον ίδιο, είτε από νζο υπεργολάβο τον 
οποίο κα γνωςτοποιιςει ςτθν ανακζτουςα αρχι κατά τθν ωσ άνω διαδικαςία.  

Σε περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ ζχει ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ του υπεργολάβου όςον αφορά ςτθ 
χρθματοοικονομικι επάρκεια-τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα, ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ τθσ 
διακιρυξθσ, για τθν υποκατάςταςι του απαιτείται απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, θ οποία εκδίδεται 
φςτερα από ειςιγθςθ τθσ Διευκφνουςασ Υπθρεςίασ. Κατά τθν υποβολι του ςχετικοφ αιτιματοσ ο 
ανάδοχοσ οφείλει να προςκομίςει όλα τα δικαιολογθτικά που αντίςτοιχα τουσ είχε προςκομίςει ο αρχικόσ 
υπεργολάβοσ προσ απόδειξθ τθσ επάρκειασ – ικανότθτά τουσ, τα οποία ελζγχονται από τθ Διευκφνουςα 
Υπθρεςία. Σε περίπτωςθ που το αίτθμα αντικατάςταςθσ υποβλθκεί πριν τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, 
αρμόδιο όργανο για τον ζλεγχο των δικαιολογθτικϊν και τθν ειςιγθςθ προσ τθν ανακζτουςα αρχι είναι θ 
Επιτροπι Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ. 

4.4.3. Θ ανακζτουςα αρχι επαλθκεφει τθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ για τουσ υπεργολάβουσ, 
όπωσ αυτοί περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μζςα τθσ παραγράφου 2.2.9.2 
τθσ παροφςασ, εφόςον το(α) τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχοσ προτίκεται να ανακζςει 
υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, υπερβαίνουν ςωρευτικά  το ποςοςτό του τριάντα τοισ εκατό (30%) 
τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Επιπλζον, προκειμζνου να μθν ακετοφνται οι υποχρεϊςεισ τθσ παρ. 2 
του άρκρου 18 του ν. 4412/2016, δφναται να επαλθκεφςει τουσ ωσ άνω λόγουσ και για τμιμα ι τμιματα 
τθσ ςφμβαςθσ που υπολείπονται του ωσ άνω ποςοςτοφ.  

Πταν από τθν ωσ άνω επαλικευςθ προκφπτει ότι ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ απαιτεί ι δφναται να 
απαιτιςει τθν αντικατάςταςι του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτισ παρ. 5 και 6 του άρκρου 131 του 
ν. 4412/2016.  

 

4.5 Σξνπνπνίεζε ζύκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο (δελ εθαξκόδεηαη ζηελ παξνύζα 
ζύκβαζε) 

Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016 και 
κατόπιν γνωμοδότθςθσ του αρμοδίου οργάνου.  

 

4.6 Γηθαίσκα κνλνκεξνύο ιύζεο ηεο ζύκβαζεο  

4.6.1. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να καταγγείλει 
τθ ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον: 

α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου 132 του ν. 
4412/2016, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ  
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β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ που 
αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.3.1 και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ 
διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των υποχρεϊςεων που 
υπζχει από τισ Συνκικεσ και τθν Οδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόφαςθ του 
Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΣΛΕΕ. 
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5. ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

5.1 Σξόπνο πιεξσκήο  

5.1.1. Θ πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιθκεί με τον πιο κάτω τρόπο :  

Το 100% τθσ ςυμβατικισ αξίασ μετά τθν οριςτικι παραλαβι των υλικϊν και τθν εγκατάςταςθ των 
απαραίτθτων υποδομϊν.  

Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νομίμων παραςτατικϊν και 
δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, κακϊσ και 
κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον 
ζλεγχο και τθν πλθρωμι.  

5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν 
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Ψ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Λδίωσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ:  

α) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ 
αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 
Συμβάςεων επιβάλλεται (άρκρο 4 Ν.4013/2011 όπωσ ιςχφει) 

β) Κράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ του Δθμοςίου, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ ΨΡΑ, τθσ αρχικισ, 
κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Το ποςό αυτό παρακρατείται ςε κάκε πλθρωμι από τθν 
ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμοςίων Συμβάςεων και 
Ρρομθκειϊν ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016 

γ) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ 
αρχικισ κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν 
Ρροςφυγϊν (άρκρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016). 

Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου και ςτθν επ’ 
αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 

Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ φόρου 
ειςοδιματοσ αξίασ επί του κακαροφ ποςοφ. 

 

5.2 Κήξπμε νηθνλνκηθνύ θνξέα εθπηώηνπ - Κπξώζεηο  

5.2.1. Ο ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που 
απορρζει από αυτιν, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου 
οργάνου, εφόςον δεν φορτϊςει, παραδϊςει ι αντικαταςτιςει τα ςυμβατικά υλικά ι δεν επιςκευάςει ι 
ςυντθριςει αυτά μζςα ςτον ςυμβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο παράταςθσ που του δοκεί, ςφμφωνα με όςα 
προβλζπονται ςτο άρκρο 206 του ν. 4412/2016 και το Ραράρτθμα Λ τθσ παροφςασ. 

Δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ όταν: 

α) το υλικό δεν φορτωκεί ι παραδοκεί ι αντικαταςτακεί με ευκφνθ του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ. 

β) ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ 

Στον οικονομικό φορζα που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, επιβάλλονται, με απόφαςθ του 
αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί 
τον ανάδοχο προσ παροχι εξθγιςεων, ακροιςτικά, οι παρακάτω κυρϊςεισ: 

α) ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

Επιπλζον μπορεί να επιβλθκεί ο προβλεπόμενοσ από το άρκρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλειςμόσ του 
αναδόχου από τθ ςυμμετοχι του ςε διαδικαςίεσ δθμοςίων ςυμβάςεων. 
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5.2.2. Αν το υλικό φορτωκεί - παραδοκεί ι αντικαταςτακεί μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου και μζχρι 
λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, ςφμφωνα με το άρκρο 206 του Ν.4412/16, 
επιβάλλεται πρόςτιμο 5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ποςότθτασ που παραδόκθκε εκπρόκεςμα. 

Το παραπάνω πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ των εκπρόκεςμα παραδοκζντων υλικϊν, 
χωρίσ ΨΡΑ. Εάν τα υλικά που παραδόκθκαν εκπρόκεςμα επθρεάηουν τθ χρθςιμοποίθςθ των υλικϊν που 
παραδόκθκαν εμπρόκεςμα, το πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ςυνολικισ ποςότθτασ 
αυτϊν. 

Κατά τον υπολογιςμό του χρονικοφ διαςτιματοσ τθσ κακυςτζρθςθσ για φόρτωςθ- παράδοςθ ι 
αντικατάςταςθ των υλικϊν, με απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του 
αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψθ ο χρόνοσ που παριλκε πζραν του εφλογου, κατά τα διάφορα 
ςτάδια των διαδικαςιϊν, για το οποίο δεν ευκφνεται ο ανάδοχοσ και παρατείνεται, αντίςτοιχα, ο χρόνοσ 
φόρτωςθσ - παράδοςθσ. 

Θ είςπραξθ του προςτίμου και των τόκων επί τθσ προκαταβολισ γίνεται με παρακράτθςθ από το ποςό 
πλθρωμισ του αναδόχου ι, ςε περίπτωςθ ανεπάρκειασ ι ζλλειψθσ αυτοφ, με ιςόποςθ κατάπτωςθ τθσ 
εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ αντίςτοιχα, εφόςον ο ανάδοχοσ δεν κατακζςει το 
απαιτοφμενο ποςό. 

Σε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, το πρόςτιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγωσ ςε όλα τα 
μζλθ τθσ ζνωςθσ. 

 

5.3 Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο θαηά ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο ησλ ζπκβάζεσλ   

Ο ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει των όρων των 
άρκρων 5.2 (Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ), 6.1. (Ωρόνοσ παράδοςθσ υλικϊν), 6.4. 
(Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν – αντικατάςταςθ), μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία τριάντα (30) θμερϊν 
από τθν θμερομθνία που ζλαβε γνϊςθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ. Επί τθσ προςφυγισ, αποφαςίηει το 
αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου ςυλλογικοφ οργάνου. 

Θ εν λόγω απόφαςθ δεν επιδζχεται προςβολι με άλλθ οποιαςδιποτε φφςεωσ διοικθτικι προςφυγι. 
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6. ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ  

6.1  Υξόλνο παξάδνζεο πιηθώλ 

6.1.1. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει και να εγκαταςτιςει τα υλικά εντόσ ςαράντα πζντε (45) 
θμερϊν από τθν υπογραφι τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ. 

Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ των υλικϊν μπορεί να παρατείνεται, πριν από τθ λιξθ του αρχικοφ 
ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, υπό τισ προχποκζςεισ του άρκρου 206 του ν. 4412/2016. Στθν περίπτωςθ 
που το αίτθμα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και θ παράταςθ χορθγείται χωρίσ να ςυντρζχουν λόγοι 
ανωτζρασ βίασ ι άλλοι ιδιαιτζρωσ ςοβαροί λόγοι που κακιςτοφν αντικειμενικϊσ αδφνατθ τθν εμπρόκεςμθ 
παράδοςθ των ςυμβατικϊν ειδϊν επιβάλλονται οι κυρϊςεισ του άρκρου 207 του ν. 4412/2016. 

6.1.2. Εάν λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα παράταςθσ ι, εάν 
λιξει ο παρατακείσ, κατά τα ανωτζρω, χρόνοσ, χωρίσ να παραδοκεί το υλικό, ο ανάδοχοσ κθρφςςεται 
ζκπτωτοσ. 

6.1.3. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να ειδοποιεί τθν υπθρεςία που εκτελεί τθν προμικεια, τθν αποκικθ 
υποδοχισ των υλικϊν και τθν επιτροπι παραλαβισ, για τθν θμερομθνία που προτίκεται να παραδϊςει το 
υλικό, τουλάχιςτον πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ νωρίτερα. 

Μετά από κάκε προςκόμιςθ υλικοφ ςτθν αποκικθ υποδοχισ αυτϊν, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να υποβάλει 
ςτθν υπθρεςία αποδεικτικό, κεωρθμζνο από τον υπεφκυνο τθσ αποκικθσ, ςτο οποίο αναφζρεται θ 
θμερομθνία προςκόμιςθσ, το υλικό, θ ποςότθτα και ο αρικμόσ τθσ ςφμβαςθσ ςε εκτζλεςθ τθσ οποίασ 
προςκομίςτθκε. 

 

6.2  Παξαιαβή πιηθώλ - Υξόλνο θαη ηξόπνο παξαιαβήο πιηθώλ 

6.2.1. H παραλαβι των υλικϊν γίνεται από επιτροπζσ, πρωτοβάκμιεσ ι και δευτεροβάκμιεσ, που 
ςυγκροτοφνται ςφμφωνα με τθν παρ. 11 εδ. β του άρκρου 221 του Ν.4412/16 ςφμφωνα με τα οριηόμενα 
ςτο άρκρο 208 του ωσ άνω νόμου και το Ραράρτθμα IX τθσ παροφςασ (ςχζδιο ςφμβαςθσ). Κατά τθν 
διαδικαςία παραλαβισ των υλικϊν διενεργείται ποςοτικόσ και ποιοτικόσ ζλεγχοσ και εφόςον το επικυμεί 
μπορεί να παραςτεί και ο ανάδοχοσ. Θ ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι και ο ζλεγχοσ του εξοπλιςμοφ και 
των λοιπϊν υλικϊν τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, γίνεται ςφμφωνα με τα αναφερόμενα τθσ παραγράφου 
«Ροςοτικι και Ροιοτικι παραλαβι» του Ραραρτιματοσ Λ, κακϊσ και τα ςτοιχεία του Ρίνακα των τεχνικϊν 
προδιαγραφϊν του Ραραρτιματοσ Λ 

Το κόςτοσ τθσ διενζργειασ των ελζγχων βαρφνει τον ανάδοχο. 

Θ επιτροπι παραλαβισ, μετά τουσ προβλεπόμενουσ ελζγχουσ ςυντάςςει πρωτόκολλα (μακροςκοπικό – 
οριςτικό- παραλαβισ του υλικοφ με παρατθριςεισ –απόρριψθσ  των υλικϊν) ςφμφωνα με τθν παρ.3 του 
άρκρου 208 του ν. 4412/16. 

Τα πρωτόκολλα που ςυντάςςονται από τισ επιτροπζσ (πρωτοβάκμιεσ – δευτεροβάκμιεσ) κοινοποιοφνται 
υποχρεωτικά και ςτουσ αναδόχουσ. 

Υλικά που απορρίφκθκαν ι κρίκθκαν παραλθπτζα με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ τιμισ, με βάςθ τουσ 
ελζγχουσ που πραγματοποίθςε θ πρωτοβάκμια επιτροπι παραλαβισ, μποροφν να παραπζμπονται για 
επανεξζταςθ ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ φςτερα από αίτθμα του αναδόχου ι αυτεπάγγελτα 
ςφμφωνα με τθν παρ. 5 του άρκρου 208 του ν.4412/16. Τα ζξοδα βαρφνουν ςε κάκε περίπτωςθ τον 
ανάδοχο. 

Επίςθσ, εάν ο τελευταίοσ διαφωνεί με τα αποτελζςματα των εργαςτθριακϊν εξετάςεων που 
διενεργικθκαν από πρωτοβάκμιεσ ι δευτεροβάκμιεσ επιτροπζσ παραλαβισ μπορεί να ηθτιςει εγγράφωσ 
εξζταςθ κατϋεφεςθ των οικείων αντιδειγμάτων, μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν από 
τθν γνωςτοποίθςθ ςε αυτόν των αποτελεςμάτων τθσ αρχικισ εξζταςθσ, με τον τρόπο που περιγράφεται 
ςτθν παρ. 8 του άρκρου 208 του Ν.4412/16. 
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Το αποτζλεςμα τθσ κατϋ ζφεςθ εξζταςθσ είναι υποχρεωτικό και τελεςίδικο και για τα δφο μζρθ. 

Ο ανάδοχοσ δεν μπορεί να ηθτιςει παραπομπι ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ μετά τα 
αποτελζςματα τθσ κατϋ ζφεςθ εξζταςθσ. 

6.2.2. Θ παραλαβι των υλικϊν και θ ζκδοςθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων παραλαβισ πραγματοποιείται 
μζςα ςε χρονικό διάςτθμα των πζντε (5) θμερϊν από τθν παραλαβι των ειδϊν. 

Αν θ παραλαβι των υλικϊν και θ ςφνταξθ του ςχετικοφ πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιθκεί από τθν 
επιτροπι παραλαβισ μζςα ςτον οριηόμενο από τθ ςφμβαςθ χρόνο, κεωρείται ότι θ παραλαβι 
ςυντελζςκθκε αυτοδίκαια, με κάκε επιφφλαξθ των δικαιωμάτων του Δθμοςίου και εκδίδεται προσ τοφτο 
ςχετικι απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, με βάςθ μόνο το κεωρθμζνο από τθν υπθρεςία 
που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προςκόμιςθσ τοφτων, ςφμφωνα δε με τθν απόφαςθ αυτι θ 
αποκικθ του φορζα εκδίδει δελτίο ειςαγωγισ του υλικοφ και εγγραφισ του ςτα βιβλία τθσ, προκειμζνου 
να πραγματοποιθκεί θ πλθρωμι του αναδόχου. 

Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του αναδόχου, 
πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθν ςφμβαςθ ζλεγχοι από επιτροπι που ςυγκροτείται με 
απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, ςτθν οποία δεν μπορεί να ςυμμετζχουν ο πρόεδροσ και 
τα μζλθ τθσ επιτροπισ που δεν πραγματοποίθςε τθν παραλαβι ςτον προβλεπόμενο από τθν ςφμβαςθ 
χρόνο. Θ παραπάνω επιτροπι παραλαβισ προβαίνει ςε όλεσ τισ διαδικαςίεσ παραλαβισ που 
προβλζπονται από τθν ωσ άνω παράγραφο 1 και το άρκρο 208 του ν. 4412/2016 και ςυντάςςει τα ςχετικά 
πρωτόκολλα. Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ προκαταβολισ και καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζφονται πριν από τθν 
ολοκλιρωςθ όλων των προβλεπομζνων από τθ ςφμβαςθ ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν 
πρωτοκόλλων. 

 

6.3  Δηδηθνί όξνη λαύισζεο – αζθάιηζεο - αλαθνίλσζεο θόξησζεο θαη πνηνηηθνύ 
ειέγρνπ ζην εμσηεξηθό (Γελ εθαξκόδεηαη ζηελ παξνύζα δηαδηθαζία) 

 

6.4  Απόξξηςε ζπκβαηηθώλ πιηθώλ – Αληηθαηάζηαζε 

6.4.1. Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρθσ ι μζρουσ τθσ ςυμβατικισ ποςότθτασ των υλικϊν, με 
απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να 
εγκρίνεται αντικατάςταςι τθσ με άλλθ, που να είναι ςφμφωνθ με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε 
τακτι προκεςμία που ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι. 

6.4.2. Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, θ προκεςμία που ορίηεται για τθν 
αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 1/2 του ςυνολικοφ ςυμβατικοφ χρόνου, ο δε 
ανάδοχοσ κεωρείται ωσ εκπρόκεςμοσ και υπόκειται ςε κυρϊςεισ λόγω εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ. Αν ο 
ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τα υλικά που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν προκεςμία που του τάχκθκε και 
εφόςον ζχει λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ 
κυρϊςεισ. 

6.4.3. Θ επιςτροφι των υλικϊν που απορρίφκθκαν γίνεται ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ παρ. 2 και 
3  του άρκρου 213 του ν. 4412/2016. 

 

6.5 Γείγκαηα- Γεηγκαηνιεςία- Δξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο 

Το αρμόδιο όργανο δφναται να ηθτιςει κατάκεςθ δειγμάτων τα οποία κα πρζπει να επζλκουν ςτθν 
υπθρεςία το αργότερο μζςα ςε τρεισ (3) θμζρεσ. 
Θ προμικεια και μεταφορά του ςκυροδζματοσ για τισ εργαςίεσ υποδομισ τθσ μονάδασ κα γίνει ςφμφωνα 
με τισ διατάξεισ του Κανονιςμοφ Τεχνολογίασ Σκυροδζματοσ (ΚΤΣ) και τθν ΕΤΕΡ 01-01-01-00.  

Επίςθσ, το ςκυρόδεμα κα ελζγχεται ςφμφωνα με το εναρμονιςμζνο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 και 
Ευρωκϊδικασ 2. 
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Πλεσ οι εργαςτθριακζσ δοκιμζσ και ο ζλεγχοσ των υπό  προμικεια υλικϊν κα ελζγχονται ςφμφωνα με τα 
αναφερόμενα ςτο Ραράρτθμα Λ.  

 

6.6 Δγγπεκέλε ιεηηνπξγία πξνκήζεηαο  

Ο προςφζρων υποχρεοφται να κατακζςει μαηί με τθν προςφορά του διλωςθ με τθν οποία κα εγγυάται 
τθν καλι λειτουργία των υπό προμικεια ειδϊν, όπωσ αναφζρεται ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ του 
Ραραρτιματοσ Λ.  

Κατά τθν περίοδο τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ, ο ανάδοχοσ ευκφνεται για τθν καλι λειτουργία του 
αντικειμζνου τθσ προμικειασ. Επίςθσ, οφείλει κατά το χρόνο τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ να προβαίνει 
ςτθν προβλεπόμενθ ςυντιρθςθ και να αποκαταςτιςει οποιαδιποτε βλάβθ με τρόπο και ςε χρόνο που 
περιγράφεται ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και ςτα λοιπά τεφχθ τθσ ςφμβαςθσ. 

Για τθν παρακολοφκθςθ τθσ εκπλιρωςθσ των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων του αναδόχου θ επιτροπι 
παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ, προβαίνει ςτον απαιτοφμενο ζλεγχο τθσ ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου 
ςτα προβλεπόμενα ςτθν ςφμβαςθ για τθν εγγυθμζνθ λειτουργία κακ’ όλον τον χρόνο ιςχφοσ τθσ τθρϊντασ 
ςχετικά πρακτικά. Σε περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου προσ τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ, 
επιτροπι ειςθγείται ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ ςφμβαςθσ τθν ζκπτωςθ του αναδόχου. 

Μζςα ςε ζνα (1) μινα από τθ λιξθ του προβλεπόμενου χρόνου τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ θ επιτροπι 
παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ ςυντάςςει ςχετικό πρωτόκολλο παραλαβισ τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ, 
ςτο οποίο αποφαίνεται για τθν ςυμμόρφωςθ του αναδόχου ςτισ απαιτιςεισ τθσ ςφμβαςθσ. Σε περίπτωςθ 
μθ ςυμμόρφωςθσ, ολικισ ι μερικισ, του αναδόχου, το ςυλλογικό όργανο μπορεί να προτείνει τθν ολικι ι 
μερικι κατάπτωςθ τθσ εγγυιςεωσ καλισ λειτουργίασ που προβλζπεται ςτο άρκρο 4.1.2 τθσ παροφςασ. Το 
πρωτόκολλο εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο. 

 

6.7 Αλαπξνζαξκνγή ηηκήο  

Δεν προβλζπεται ριτρα αναπροςαρμογισ τθσ τιμισ. 
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Εγκρίνεται με τθν υπ’ αρικμ. 162/2017 Απόφαςθ ΕΕ ΕΣΔΑΚ 

 

 

 

 

 

Ο Ρρόεδροσ του ΕΣΔΑΚ  

Μαμουλάκθσ Ωαράλαμποσ 

 

 

 

 

 

 

Θράκλειο, Οκτϊβριοσ 2017 
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ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ 
ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΩΕΙΙΣΘΣ 
ΑΡΟΙΜΜΑΤΩΝ ΚΘΤΘΣ (ΕΣΔΑΚ) 
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ΚΑΛ MΕΚΟΔΫΝ EΡΕΞΕΓΑΣΛΑΣ  
ΔΛΆΚΕΣΘΣ ΣΤΕΕάΝ ΑΡΟΒΛΙΤΫΝ  

  

 Το ζργο LIFE+F4F 
χρθματοδοτείται ωσ προσ τθν 
αξία του κατά 60% από το 
χρθματοδοτικό μζςο LIFE τθσ 
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (για το 
περιβάλλον LIFE 2014-2020 
και κατά 40% από ίδιουσ 
πόρουσ 

 

 

 

 

 

ΡΟΜΘΘΕΙΑ: 

«Εξοπλιςμοφ και υλικϊν πιλοτικισ μονάδασ και εργαςίεσ υποδομισ 
ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ LIFE F4F» 

 

 

 
 

 

ΡΑΑΤΘΜΑ Ι: ΑΝΑΛΥΤΙΚΘ ΡΕΙΓΑΨΘ ΨΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΘΣ 
ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

ΜΕΛΕΤΘ: 17/2017 

 

 

 

 

 

ΟΚΤΩΒΙΟΣ, 2017
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1. Συνοπτικι Ρεριγραφι τθσ Α.Α. 

Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι ο Ενιαίοσ Σφνδεςμοσ Διαχείριςθσ Απορριμμάτων Κριτθσ (ΕΣΔΑΚ) και είναι 
ςφνδεςμοσ ΟΤΑ. 

Θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είναι θ εξειδίκευςθ και υλοποίθςθ των ςτόχων και 
δράςεων του ΡΕΣΔΑ Κριτθσ για τθ ςυλλογι, μεταφορά, προςωρινι αποκικευςθ, μεταφόρτωςθ, 
επεξεργαςία, αξιοποίθςθ, διάκεςθ των ςτερεϊν αποβλιτων Διαχειριςτικϊν Ενοτιτων του ΡΕΣΔΑ ςτισ 
οποίεσ ανικουν οι ΟΤΑ μζλθ του. 

 
2. Σκοπόσ και Στόχοι Τθσ Σφμβαςθσ 

Ο Ενιαίοσ Σφνδεςμοσ Διαχείριςθσ Απορριμμάτων Κριτθσ (ΕΣΔΑΚ) είναι Επικεφαλισ Εταίροσ 
(Coordinating Beneficiary) του Ζργου «LIFE - Food for Feed: An Innovative Process for Transforming 
Hotels’ Food Wastes into Animal Feed».  

Σκοπόσ του ζργου F4F είναι θ αξιοποίθςθ μιασ καινοτόμου διεργαςίασ που κα επιτρζπει τθν αςφαλι 
μετατροπι του προ-διαλεγμζνου οργανικοφ κλάςματοσ των αςτικϊν ςτερεϊν απορριμμάτων κυρίωσ 
από ξενοδοχεία ςε ηωοτροφι. Για το ςκοπό αυτό κα γίνει προμικεια τθσ πιλοτικισ μονάδασ θλιακισ 
ξιρανςθσ, με δυνατότθτα να παράγει 40-50 τόνουσ ηωοτροφισ ετθςίωσ.  

Στθν πιλοτικι μονάδα, κα οδθγείται προσ επεξεργαςία θ ςυλλεγόμενθ ποςότθτα προδιαλεγμζνου 
οργανικοφ κλάςματοσ από επιλεγμζνεσ ξενοδοχειακζσ μονάδεσ. Αρχικά, το προδιαλεγμζνο κλάςμα κα 
οδθγείται εντόσ του χϊρου (οικίςκου) προδιαλογισ, όπου ςε ειδικό ιμάντα κα γίνεται χειροδιαλογι και 
ςτθ ςυνζχεια το κακαρό οργανικό κλάςμα κα πολτοποιείται. Το πολτοποιθμζνο αυτό υλικό κα 
διοχετεφεται με ειδικι αντλία ςτα δυο κανάλια ξιρανςθσ, εντόσ του κερμοκθπίου θλιακισ ξιρανςθσ. 
Από τθν παραγωγικι αυτι διαδικαςία κα προκφπτει ζνα προϊόν το οποίο κα αξιολογείται ωσ προσ τθ 
δυνατότθτα χριςθσ του ωσ ηωοτροφι. Θ μονάδα κα μπορεί να διαχειρίηεται 1 ζωσ και 1,5 τόνο/θμζρα. 
Θ παραγόμενθ ποςότθτα κα μεταφορτϊνεται ςε ερευνθτικά ιδρφματα ςτο πλαίςιο του ερευνθτικοφ 
ζργου Life «Food for Feed: An Innovative Process for Transforming Hotels’ Food Wastes into Animal 
Feed – Τροφι από Τρόφιμα: Μια Καινοτόμα Διεργαςία για τθ Μετατροπι των Υπολειμμάτων Τροφίμων 
Ξενοδοχειακϊν Μονάδων ςε Ηωοτροφζσ» (LIFE15 ENV/GR/000257). 

 
3. Αντικείμενο Σφμβαςθσ 

3.1. Σφντομθ περιγραφι  

Το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι θ προμικεια και εγκατάςταςθ του εξοπλιςμοφ και λοιπϊν υλικϊν, 
ϊςτε να αποτελεί ζνα ενιαίο και λειτουργικό ςφνολο. Θ πιλοτικι μονάδα κα είναι ςυνολικοφ εμβαδοφ 
880m2, ωςτόςο, θ βάςθ των εγκαταςτάςεϊν τθσ (οικίςκοσ προδιαλογισ και κερμοκιπιο ξιρανςθσ) κα 
καλφπτουν ζκταςθ 468m2. Βάςει αυτοφ κα αποτελείται από τα ακόλουκα μζρθ:  

- Τισ υποδομζσ τθσ πιλοτικισ μονάδασ. Ρεριλαμβάνει τθ διαμόρφωςθ του περιβάλλοντα χϊρου 
και τισ απαιτοφμενεσ εκςκαφζσ για το ςφνολο τθσ πιλοτικισ μονάδασ, τθν καταςκευι δαπζδου 
πιλοτικισ μονάδασ και υπόγεια δεξαμενι ςυλλογισ υγρϊν αποβλιτων, τθν αςφαλτικι κάλυψθ 
του περιβάλλοντα χϊρου τθσ πιλοτικισ μονάδασ, τθ ςφνδεςθ δικτφων φδρευςθσ και 
αποχζτευςθσ πιλοτικισ μονάδασ με αντίςτοιχα δίκτυα τθσ ΜΡΑ και τθν καταςκευι οικίςκου 
προδιαλογισ (εντόσ του οποίου κα γίνεται θ προδιαλογι του ςυλλεγόμενου οργανικοφ 
κλάςματοσ από τα ξενοδοχεία). 
 

- Τθν προμικεια και εγκατάςταςθ του εξοπλιςμοφ τθσ πιλοτικισ μονάδασ. Ρεριλαμβάνει 
μεταλλικό κερμοκιπιο ξιρανςθσ, με πόρτεσ ειςόδου και εξόδου και παράκυρα οροφισ, με 
μοτζρ. Μεταλλικό υπόςτεγο, μθχανολογικό εξοπλιςμό και υλικά του οικίςκου προδιαλογισ 
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(Ζναν πάγκο εργαςίασ, μια κουρτίνα PVC, μεταφορικι ταινία χειροδιαλογισ 4 κζςεων, ζνα 
τεμαχιςτι / πολτοποιθτι υψθλισ απόδοςθσ με ειδικι χοάνθ υποδοχισ, μια λεκάνθ INOX και 
αντλία τροφοδοςίασ αναρρόφθςθσ / κενοφ, υποβρφχια αντλία λυμάτων, θλεκτρολογικό πίνακα 
εξοπλιςμοφ προδιαλογισ). 
 

- Τθν προμικεια και εγκατάςταςθ λοιπϊν απαιτοφμενων υλικϊν, για τθν πιλοτικι μονάδα. 
Ρεριλαμβάνει το πολυκαρβονικό για τθν κάλυψθ του κερμοκθπίου, το ενδοδαπζδιο ςφςτθμα 
κζρμανςθσ των καναλιϊν ξιρανςθσ, τον ςωλινα τροφοδοςίασ τροφίμων, δφο μονάδεσ ψφξθσ 
inverter ςτον οικίςκο με ςτόχο τουσ 10oC, το εντομοςτεγζσ δίκτυ του κερμοκθπίου, τθν κάλυψθ 
τθσ πυροπροςταςίασ τθσ πιλοτικισ μονάδασ κακϊσ και τθσ αντικεραυνικισ προςταςίασ αυτισ. 
Τθν υδραυλικι και θλεκτρολογικι εγκατάςταςθ τθσ μονάδασ  

 

Θ προμικεια είναι ενιαία και δεν υποδιαιρείται ςε τμιματα. 

 

 



 

Σελίδα 41 από 183 

3.2. Κάτοψθ και Διάγραμμα ροισ τθσ πιλοτικισ μονάδασ  

 

Στο Σχιμα 1 ακολοφκωσ φαίνεται θ κάτοψθ τθσ πιλοτικισ μονάδασ, όπωσ κα τοποκετθκοφν οι δομζσ του οικίςκου και του κερμοκθπίου. 
Ρεριλαμβάνει και τθν διαμόρφωςθ του εξωτερικοφ χϊρου τθσ μονάδασ. 

 

 
 

 

Σχιμα 1. Γενικι κάτοψθ πιλοτικισ μονάδασ ζργου LIFE-F4F 
 

Πλα τα ςχζδια τθσ μονάδασ παρατίκενται ςτο Ραράρτθμα ΛΛΛ, ενϊ θ θλεκτρομθχανολογικι μελζτθ με τα απαιτοφμενα ςχζδια παρατίκεται ςτο 
Ραράςτθμα ΛΛ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 

Στζγαςτρο,  

Ε=18m2 

55 m 

16 m 

1 

2 3 

4 

5 

5 

6 

6 

7 

Κερμ/πιο ξιρανςθσ, E=384 m2 
Οικίςκοσ, E=84 m2 
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Με βάςθ το Σχιμα 1, ακολοφκωσ περιγράφεται θ ροι τθσ παραγωγικισ διαδικαςίασ τθσ μονάδασ: 

 
Υποδοχι: 

Στο ςθμείο 1. τθσ κάτοψθσ (Σχ.1) κα γίνεται θ εναπόκεςθ των κάδων που κα φζρουν τα προδιαλεγμζνα 
τροφικά υπολείμματα που ζχουν ςυλλεχκεί από επιλεγμζνεσ ξενοδοχειακζσ μονάδεσ με ειδικό 
απορριμματοφόρο όχθμα ψυγείο. Στο ςθμείο αυτό, ςτθν είςοδο του οικίςκου, κα υπάρχει 
γκαραηόπορτα, διαςτάςεων όπωσ περιγράφονται αναλυτικά ςτον πίνακα των τεχνικϊν προδιαγραφϊν 
τθσ παροφςασ και το άνοιγμα αυτισ κα καλφπτεται από ειδικι PVC κουρτίνα για τθν αποφυγι ειςόδου 
εντόμων ςτον χϊρο. Οι κάδοι από το απορριμματοφόρο κα μεταφζρονται εντόσ του οικίςκου 
προδιαλογισ, από το ςθμείο αυτό. 

 

Οικίςκοσ προδιαλογισ: 

Στο ςθμείο 2. κα μεταφζρονται οι κάδοι από το ςθμείο 1 εντόσ του οικίςκου, όπου εκεί κα υπάρχει 
πάγκοσ με inox επιφάνεια, πάνω ςτον οποίο κα μεταφζρονται οι ςακοφλεσ που βρίςκονται εντόσ των 
κάδων. Στθ ςυνζχεια, το προςωπικό κα αδειάηει τισ ςακοφλεσ με το οργανικό προδιαλεγμζνο κλάςμα 
ςτθν τράπεηα διαχωριςμοφ (μεταφορικι ταινία ι κυλιόμενοσ ιμάντασ), όπου εκεί κα γίνεται 
χειροδιαλογι από τετραμελζσ προςωπικό (ςθμείο 3.). Θ θμεριςια ειςερχόμενθ προσ διαχείριςθ 
ποςότθτα κα είναι κατ’ ελάχιςτο 1tn και κατά μζγιςτο 1,5tn. Θ τράπεηα διαχωριςμοφ, θ οποία κα 
αποτελείται από κυλιόμενο ιμάντα, κα φζρει ειδικζσ υποδοχζσ για τθ ςυλλογι των ςτραγγιςμάτων. 
Σθμειϊνεται ότι, το δάπεδο του οικίςκου προδιαλογισ κα πρζπει ςε κακθμερινι βάςθ να πλζνεται. Τα 
νερά των πλφςεων κα ςυλλζγονται, μζςα από ςχάρα, ςε υπόγεια δεξαμενι ςυλλογισ υγρϊν 
αποβλιτων, για προςωρινι αποκικευςθ. Στθ ςυνζχεια, με αντλία, θ δεξαμενι αυτι κα αδειάηει και κα 
μεταφζρει τα υγρά απόβλθτα ςτο δίκτυο αποχζτευςθσ τθσ Μονάδασ Ρροεπεξεργαςίασ Απορριμμάτων 
(ΜΡΑ). Το κακαρό διαχωριηόμενο κλάςμα τθσ χειροδιαλογισ (όπωσ προκφπτει από το ςθμείο 3) κα 
οδθγείται ςτο επόμενο ςτάδιο επεξεργαςίασ (ςθμείο 4), ενϊ το υπόλειμμα αυτοφ και θ όποια 
πλεονάηουςα ποςότθτα κα μεταφζρονται ςτθν παρακείμενθ ΜΡΑ, αφοφ πρϊτα ηυγιςτοφν.  

Στο ςθμείο 4. κα καταλιγει το κακαρό πλζον κλάςμα, μετά τθ χειροδιαλογι, όπου εκεί κα υπάρχει 
ειδικόσ εξοπλιςμόσ επεξεργαςίασ του κακαροφ κλάςματοσ. Ριο ςυγκεκριμζνα, το διαχωριηόμενο 
«κακαρό» πλζον υπόλειμμα κα ειςζρχεται ςε ειδικι χοάνθ που κα διακζτει ο πολτοποιθτισ. Αμζςωσ 
μετά τθν πολτοποίθςθ του υλικοφ, αυτό κα απορρίπτεται ςε INOX λεκάνθ τοποκετθμζνθ ακριβϊσ κάτω 
από τα μαχαίρια του πολτοποιθτι, θ οποία κα διακζτει κωνικό πάτο. Από το ςθμείο αυτό, με τθ 
βοικεια ειδικισ αντλίασ, το υλικό κα τροφοδοτείται, μζςω ςωλινα τροφοδοςίασ ςτα κανάλια 
ξιρανςθσ, εντόσ του κερμοκθπίου ξιρανςθσ (ςθμείο 5). Κανζνα υπόλειμμα δε κα προκφπτει από τθ 
διεργαςία αυτι.  

 
Θερμοκιπιο ξιρανςθσ: 

Στο ςθμείο 5. κα γίνεται θ κφρια επεξεργαςία του οργανικοφ υπολείμματοσ ςτα κανάλια ξιρανςθσ. Το 
υλικό κα εναποτίκεται εντόσ inox (ςτεγανϊν) λεκανϊν, όπου κα αναδεφεται με ςυςτιματα ανάδευςθσ, 
μζχρι τθ μείωςθ τθσ υγραςίασ του μεταξφ 6-10%. Καμία εκροι δε κα υπάρχει από τθ διεργαςία τθσ 
ξιρανςθσ (θ προμικεια των inox λεκανϊν και των ςυςτθμάτων ανάδευςθσ δεν περιλαμβάνεται ςτθν 
παροφςα προμικεια). 

Στο ςθμείο 6. κα γίνεται το άδειαςμα των κελιϊν ξιρανςθσ, αμζςωσ μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ 
διαδικαςίασ και το τελικό προϊόν κα τοποκετείται ςτον χϊρο αυτό ςε big bags. 
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Στο ςθμείο 7. κα γίνεται προςωρινι αποκικευςθ του παραγόμενου προϊόντοσ ςτον χϊρο του 
κερμοκθπίου. 

 
Ακολοφκωσ, παρουςιάηεται το διάγραμμα ροισ τθσ παραγωγικισ διαδικαςίασ του ζργου.  

 

Εικόνα 1. Διάγραμμα ροισ παραγωγικισ διαδικαςίασ πιλοτικισ μονάδασ ζργου LIFE-F4F 

 
Σθμειϊνεται ότι, ο ανάδοχοσ κα είναι υπεφκυνοσ ΜΟΝΟ για τθν προμικεια του ςχετικοφ εξοπλιςμοφ, 
όπωσ αυτόσ αναφζρεται αναλυτικά ςτον Ρίνακα των τεχνικϊν προδιαγραφϊν, ακολοφκωσ. Επίςθσ, ο 
ανάδοχοσ κα πρζπει να εξαςφαλίςει τθν εγγφθςθ του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ, κακϊσ και 
απαιτοφμενα αναλϊςιμα, όπωσ αναφζρεται ςτον Ρίνακα τθσ παραγράφου Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ, 
ακολοφκωσ. 

Οποιαδιποτε περιγραφι άλλου εξοπλιςμοφ, που δεν αναφζρεται ςτον Ρίνακα με τισ τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ γίνεται μόνο για τθ διευκόλυνςθ τθσ περιγραφισ τθσ πλιρουσ παραγωγικισ διαδικαςίασ 
τθσ μονάδασ του ζργου. Σθμειϊνεται επίςθσ ότι, θ λειτουργία τθσ μονάδασ είναι ευκφνθ άλλου και όχι 
του αναδόχου τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.  

 
3.3. Τεχνικζσ προδιαγραφζσ 

Στθν παροφςα παράγραφο γίνεται αναλυτικι περιγραφι των τεχνικϊν προδιαγραφϊν τθσ ςχετικισ 
προμικειασ εξοπλιςμοφ και υλικϊν τθσ πιλοτικισ μονάδασ του ζργου LIFE-F4F, ςτα πλαίςια τθσ 
παροφςασ προκιρυξθσ προμικειασ και εγκατάςταςθσ εξοπλιςμοφ και υλικϊν πιλοτικισ μονάδασ: 

 
- Διαμόρφωςθ περιβάλλοντα χϊρου και εκςκαφζσ για το ςφνολο τθσ πιλοτικισ μονάδασ  

- Καταςκευι δαπζδου πιλοτικισ μονάδασ και υπόγεια δεξαμενι ςυλλογισ υγρϊν αποβλιτων  

- Αςφαλτικι κάλυψθ περιβάλλοντα χϊρου πιλοτικισ μονάδασ  

- Σφνδεςθ δικτφων φδρευςθσ και αποχζτευςθσ πιλοτικισ μονάδασ με αντίςτοιχα δίκτυα τθσ ΜΡΑ 
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- Οικίςκοσ προδιαλογισ 

- Κερμοκιπιο ξιρανςθσ με πολυκαρβονικό κάλυμμα, με ενδοδαπζδια κζρμανςθ των καναλιϊν 
ξιρανςθσ, πόρτεσ ειςόδου και εξόδου, παράκυρα οροφισ με μοτζρ και με εντομοςτεγζσ δίχτυ  

- Μεταλλικό υπόςτεγο 

- Θλεκτρολογικι εγκατάςταςθ οικίςκου προδιαλογισ και κερμοκθπίου ξιρανςθσ με τουσ 
απαιτοφμενουσ θλεκτρολογικοφσ πίνακεσ  

- Μθχανολογικό εξοπλιςμό και υλικά του οικίςκου (Ζναν πάγκο εργαςίασ, μια κουρτίνα PVC, 
μεταφορικι ταινία χειροδιαλογισ 4 κζςεων, ζνα τεμαχιςτι / πολτοποιθτι υψθλισ απόδοςθσ με 
ειδικι χοάνθ υποδοχισ, μια λεκάνθ INOX και αντλία τροφοδοςίασ αναρρόφθςθσ / κενοφ, ςωλινασ 
τροφίμων ελαςτικόσ, υποβρφχια αντλία λυμάτων, Δφο μονάδεσ ψφξθσ inverter ςτον οικίςκο με 
ςτόχο τουσ 10 oC, θλεκτρολογικό πίνακα εξοπλιςμοφ) 

- Ρυροπροςταςία πιλοτικισ μονάδασ  

- Αντικεραυνικι προςταςία πιλοτικισ μονάδασ  

 

Πλα τα προαναφερόμενα παρουςιάηονται και αναλφονται με όλεσ τισ απαιτοφμενεσ τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ τουσ ςτον Ρίνακα 1 ακολοφκωσ.  
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Ρίνακασ 1 Τεχνικζσ προδιαγραφζσ εξοπλιςμοφ και λοιπϊν υλικϊν προμικειασ  

Τμιμα 1: Υποδομζσ Ριλοτικισ Μονάδασ ζργου LIFE-F4F 

Α/Α Τίτλοσ /Αντικείμενο Σφντομθ 
Ρεριγραφι 

Υ/Α Τεχνικι Ρροδιαγραφι Ροςότθτα Μονάδεσ Ριςτοποιιςεισ Ραρατθριςεισ Ροιοτικι 
Ραραλαβι 

1 Διαμόρφωςθ 
περιβάλλοντα 
χϊρου και εκςκαφζσ 
για το ςφνολο τθσ 
πιλοτικισ μονάδασ 

Ομαλοποίθςθ, 
ιςοπζδωςθ 
εδάφουσ 
ςυνολικισ 
επιφάνειασ 
880m

2
. 

Εκςκαφζσ 
εδράςεων και 
υπόγειασ 
δεξαμενισ. 

1.1 Διαμόρφωςθ εδάφουσ χϊρου πιλοτικισ 
μονάδασ (χωρίσ κλίςεισ), διαςτάςεων 55m x 
16m (ςυνολικοφ εμβαδοφ 880m) 
(Σφμφωνα με ςχζδια διακιρυξθσ, 
Ραράρτθμα ΛΛΛ) 

880 m
2
     Mακροςκοπικι 

εξζταςθ 

1.2 Εκςκαφι υπόγειασ δεξαμενισ 
(2.5mX2.5mX2m = 10m

3
) ςυλλογισ υγρϊν 

αποβλιτων (ςφμφωνα με Σχζδιο δικτφου 
αποχζτευςθσ τθσ Θλεκτρολογικισ και 
μθχανολογικισ μελζτθσ, του Ραραρτιματοσ 
ΛΛ) 

12,5 m
3
     Mακροςκοπικι 

εξζταςθ 

1.3 Εκςκαφι βάςθσ ζδραςθσ μεταλλικοφ 
κτθρίου προδιαλογισ, διαςτάςεων 14m x 6m 
(ςυνολικοφ εμβαδοφ 84m

2
) και πάχουσ 

0,20m 
(Σφμφωνα με ςχζδια διακιρυξθσ, 
Ραράρτθμα ΛΛΛ) 

16,8 m
3
     Mακροςκοπικι 

εξζταςθ 

1.4 Εκςκαφι πζδιλων / δοκϊν χϊρου ξιρανςθσ 
κερμοκθπίου: 
1. Δαπζδου κερμοκθπίου ξιρανςθσ, 
διαςτάςεων (30 x 12,8 x 0,2)m = 77m

3
 

2. Βάςεισ πεδίλων τοιχίων καναλιϊν 
ξιρανςθσ: 20m μικοσ x (0,4m φψοσ x 0.9m 
πλατοσ+1,1m πλάτοσ x 0,4m φψοσ + 0,4m 
φψοσ x0.9m πλάτοσ) = 23,2 m

3
  

(Σφμφωνα με ςχζδια διακιρυξθσ, 
Ραράρτθμα ΛΛΛ) 

100 m
3
     Mακροςκοπικι 

εξζταςθ 
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Τμιμα 1: Υποδομζσ Ριλοτικισ Μονάδασ ζργου LIFE-F4F 

Α/Α Τίτλοσ /Αντικείμενο Σφντομθ 
Ρεριγραφι 

Υ/Α Τεχνικι Ρροδιαγραφι Ροςότθτα Μονάδεσ Ριςτοποιιςεισ Ραρατθριςεισ Ροιοτικι 
Ραραλαβι 

2 Καταςκευι δαπζδου 
πιλοτικισ μονάδασ 
(οικίςκου 
προδιαλογισ και 
κερμοκθπίου 
ξιρανςθσ) και 
δεξαμενισ ςυλλογισ 
υγρϊν αποβλιτων 

Καταςκευι 
τςιμεντζνιου 
δαπζδου χϊρου 
ξιρανςθσ 
(κερμοκιπιο) 
πιλοτικισ 
μονάδασ  

2.1. ΟΡΛΛΣΜΕΝΟ ςκυρόδεμα ποιότθτασ C20/25 
κεμελίωςθσ και τοιχίων χϊρου ξιρανςθσ, με 
οπλιςμό ζωσ 120Kg/m

3
.  

α) Διαςτάςεισ τοιχίων: 20m μικοσ x 1m 
φψοσ x 0,2m πάχοσ x 4 τεμάχια = 16m

3
. Το 

κακαρό φψοσ των τοιχίων από τθν 
επιφάνεια του δαπζδου είναι 0,8m. To 
πάχοσ του δαπζδου είναι 0,2m. 
β) Διαςτάςεισ βάςεων τοιχίων: 20m μικοσ 
x(0,4m φψοσ x 0.9m πλατοσ+1,1m πλάτοσ x 
0,4m φψοσ +0,4m φψοσ x0.9m πλάτοσ) = 
23,2 m3   
Συνολικόσ όγκοσ = 39,2m

3
. 

(Σφμφωνα με ςχζδια διακιρυξθσ, 
Ραράρτθμα ΛΛΛ) 

39,2 m
3
     Ζλεγχοσ 

ποιότθτασ 
ςκυροδζματοσ με 
δοκίμια, 
εργαςτθριακά. 
Σφμφωνα με τα  
πρότυπα ΕΛΟΤ. 

2.2. ΕΛΑΨΑ ΟΡΛΛΣΜΕΝΟ ςκυρόδεμα  με 
πλζγμα Τ131 για δάπεδα χϊρου ξιρανςθσ, 
ποιότθτασ C20/25 .  
α) Συνολικό εμβαδόν κάτοψθσ δαπζδου 
κερμοκθπίου ξιρανςθσ διαςτάςεων: 30m 
μικοσ x 12,8  m πλάτοσ= 384m

2
. 

β) Εμβαδόν κάτοψθσ τοιχίων + εδράςεων 
χϊρου ξιρανςθσ, διαςτάςεων: 20m μικοσ x 
0,9 m πλάτοσ x 2  τεμ. + 20m μικοσ x 1,1 m 
πλάτοσ = 36m

2
+22m

2
 = 58m

2
. 

Οπότε το εμβαδό του δαπζδου του 
κερμοκθπίου ξιρανςθσ είναι: 384m

2
 - 58m

2
 

= 326m
2
. Το πάχοσ του δαπζδου κα είναι 

0,2m. 
Ο όγκοσ κα είναι: 326m

2
+ 0,2m = 65.2m

3
 

Το δάπεδο τθσ μονάδασ θλιακισ ξιρανςθσ 
κα πρζπει να είναι απόλυτα οριηόντιο, χωρίσ 
καμία κλίςθ 
(Σφμφωνα με ςχζδια διακιρυξθσ, 
Ραράρτθμα ΛΛΛ) 

65,2 m
3
     Ζλεγχοσ 

ποιότθτασ 
ςκυροδζματοσ με 
δοκίμια, 
εργαςτθριακά. 
Σφμφωνα με τα  
πρότυπα ΕΛΟΤ. 

2.3. Εξιςωτικζσ ςτρϊςεισ κεμελίωςθσ χϊρου 
ξιρανςθσ μονάδασ 

2,22 m
3
     Mακροςκοπικι 

εξζταςθ 

2.4. Σκυρόδεμα επικάλυψθσ ενδοδαπζδιασ 
κζρμανςθσ, 15m μικοσ x5m πλάτοσ x2 
κανάλια= 150m

2
 x 0,1m πάχοσ= 15m

3
. 

15 m
3
     Mακροςκοπικι 

εξζταςθ 
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Τμιμα 1: Υποδομζσ Ριλοτικισ Μονάδασ ζργου LIFE-F4F 

Α/Α Τίτλοσ /Αντικείμενο Σφντομθ 
Ρεριγραφι 

Υ/Α Τεχνικι Ρροδιαγραφι Ροςότθτα Μονάδεσ Ριςτοποιιςεισ Ραρατθριςεισ Ροιοτικι 
Ραραλαβι 

Καταςκευι 
τςιμεντζνιου 
δαπζδου 
οικίςκου 
πιλοτικισ 
μονάδασ  

2.5. Δάπεδο βάςθσ οικίςκου από ΕΛΑΨΑ 
ΟΡΛΛΣΜΕΝΟ ςκυρόδεμα διαςτάςεων 14m x 
6m, επιφανείασ 84m

2
. Κα πρζπει να ζχει  

κλίςθ (1-1,5%), ϊςτε τα νερά των πλφςεων 
που κα γίνονται εντόσ του χϊρου να 
ςυλλζγονται ςε κανάλι με ςχάρα. 
Συνολικόσ όγκοσ = 84m

2
 x 0,10 m πάχοσ = 8,4 

m
3
. 

(Σφμφωνα με ςχζδια διακιρυξθσ, 
Ραράρτθμα ΛΛΛ) 

8,4 m
3
     Mακροςκοπικι 

εξζταςθ 

2.6. Βιομθχανικό δάπεδο ανκεκτικό με 
εποξειδικι ρθτίνθ, πάχουσ 0,10m με κλίςεισ 
που χρειάηονται για τθν απορροι των 
υδάτων, διαςτάςεων 14mx6m, επιφανείασ 
84m

2
. 

84 m
2
     Ζλεγχοσ 

ποιότθτασ 
ςκυροδζματοσ , 
από τα 
πιςτοποιθτικά 
του 
ςκυροδζματοσ 

2.7. Εξιςωτικζσ ςτρϊςεισ κεμελίωςθσ χϊρου 
οικίςκου προδιαλογισ, από αμμοχάλικο.  

0,4 m
3
     Mακροςκοπικι 

εξζταςθ 

2.8. Καταςκευι φρεατίου ςυλλογισ υγρϊν 
αποβλιτων ςτον οικίςκο, διαςτάςεων 10m 
μικουσ και 0,4m πλάτουσ. Το μζςο βάκοσ 
του κα είναι περίπου 20cm και ο πυκμζνασ 
του κα ζχει κλίςθ 1%.  Κα τοποκετθκεί κατά 
μικοσ τθσ ταινίασ ςτθν οποία κα γίνεται θ 
χειροδιαλογι του προδιαλεγμζνου 
οργανικοφ κλάςματοσ.  
(Σφμφωνα με ςχζδιο υδραυλικισ 
εγκατάςταςθσ τθσ ΘΜ μελζτθσ, του 
Ραραρτιματοσ ΛΛ) 

10 m     Mακροςκοπικι 
εξζταςθ 
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Τμιμα 1: Υποδομζσ Ριλοτικισ Μονάδασ ζργου LIFE-F4F 

Α/Α Τίτλοσ /Αντικείμενο Σφντομθ 
Ρεριγραφι 

Υ/Α Τεχνικι Ρροδιαγραφι Ροςότθτα Μονάδεσ Ριςτοποιιςεισ Ραρατθριςεισ Ροιοτικι 
Ραραλαβι 

Καταςκευι 
τςιμεντζνιασ 
δεξαμενισ 
ςυλλογισ 
υγρϊν 
αποβλιτων 
πιλοτικισ 
μονάδασ  

2.9. ΟΡΛΛΣΜΕΝΟ ςκυρόδεμα ποιότθτασ C20/25 , 
υπόγειασ τςιμεντζνιασ δεξαμενισ, με 
οπλιςμό ζωσ 120Kg/m

3
. 

Διαςτάςεων εςωτερικϊν: 2mx2mx1,75m 
(ΜxΡxΒ). Ράχοσ τοιχϊματοσ 0,15m.  Πγκοσ 
οπλιςμζνου ςκυροδζματοσ ≈1,8m

3
. 

Με ανκρωποκυρίδα ςτεγανι από ελατό 
χυτοςίδθρο, D=1m. 
(ςφμφωνα με Σχζδιο δικτφου αποχζτευςθσ 
τθσ Θλεκτρολογικισ και μθχανολογικισ 
μελζτθσ, του Ραραρτιματοσ ΛΛ)  

1,8 m
3
     Ζλεγχοσ 

ποιότθτασ 
ςκυροδζματοσ με 
δοκίμια, 
εργαςτθριακά. 
Σφμφωνα με τα  
πρότυπα ΕΛΟΤ. 

3 Αςφαλτικι κάλυψθ 
περιβάλλοντα 
χϊρου πιλοτικισ 
μονάδασ  

  3.1 Αςφαλτικι ςτρϊςθ κυκλοφορίασ 5cm μαηί 
με διάςτρωςθ και ςυμπφκνωςθ του υλικοφ 
και τθν απαραίτθτθ αςφαλτικι 
προεπάλειψθ. Επιφάνεια ≈412m

2
.  

Συνολικοφ όγκου = 412m
2
 x 0.05m πάχοσ = 

20,6 m
3
. 

412 m
2
     Επί τόπου 

ζλεγχοσ 
ςυμπφκνωςθσ 
αςφαλτομίγματοσ 
με πυρθνολθψία 
και με τθν 
πυρθνικι μζκοδο 
«TROXLER», ι 
άλλθ ιςοδφναμθ. 
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Α/Α Τίτλοσ /Αντικείμενο Σφντομθ 
Ρεριγραφι 

Υ/Α Τεχνικι Ρροδιαγραφι Ροςότθτα Μονάδεσ Ριςτοποιιςεισ Ραρατθριςεισ Ροιοτικι 
Ραραλαβι 

4 Καταςκευι 
μεταλλικοφ κτθρίου 
ςτζγαςθσ Ωϊρου 
Επεξεργαςίασ / 
προδιαλογισ 

Οικίςκοσ 
προδιαλογισ  

4.1 Καταςκευι μεταλλικοφ κτθρίου, διαςτάςεων 
14,0m μικοσ x 6,0m πλάτοσ x 3,0m φψοσ 
(ςυνολικοφ εμβαδοφ 84m

2
) κα περιλαμβάνει 

τα ακόλουκα: 
1. Μεταλλικό ςκελετό – τοιχοποιία – οροφι:  
- Ενιςχυμζνο ςκελετό από κοιλοδοκοφσ 
διαφόρων διατομϊν γαλβανιηζ βαμμζνουσ 
ςε χρϊμα (RAL) επιλογισ του ΕΣΔΑΚ. 
- Τοιχοποιία από πάνελ πολυουρεκάνθσ, 
κερμομονωτικά,  πάχουσ 4cm, χρϊματοσ 
λευκοφ. 
- Οροφι από πάνελ πολυουρεκάνθσ, πάχουσ 
4cm, τραπεηοειδοφσ τφπου, χρϊματοσ 
λευκοφ ι κεραμιδί. 
2. Κουφϊματα: 
- Δυο (2) πόρτεσ αλουμινίου λευκζσ, 
διαςτάςεων 2,2 x 0,90m με ταμπλά από 
πάνελ όμοιο με αυτό τθσ τοιχοποιίασ  
- Μια (1) αρκρωτι γκαραηόπορτα, 
διαςτάςεων 4,0 x 3,0m, τθλεχειριηόμενθ, 
χρϊματοσ λευκοφ, τοποκετθμζνθ ςε 
αναμονι, για ςφνδεςθ από θλεκτρολόγο.  
3. Θλεκτρολογικι εγκατάςταςθ οικίςκου : 
- Ρλιρθ θλεκτρολογικι εγκατάςταςθ με 
εξωτερικά κανάλια  
- Ρλιρθ θλεκτρολογικό πίνακα με 
αυτόματουσ αςφαλιοδιακόπτεσ και ρελλζ 
διαρροισ 
- 5 υδατοςτεγείσ πρίηεσ  
- 4 διακόπτεσ υδατοςτεγείσ  
4. Υδραυλικι εγκατάςταςθ οικίςκου : 
- απλι υδραυλικι εγκατάςταςθ, με δυο 
ςθμεία υδρολθψίασ και ζνα ςθμείο 
αποχζτευςθσ (ςφμφωνα με ΘΜ μελζτθ, του 
Ραραρτιματοσ ΛΛ) 

1 τμχ   Σφμφωνα με 
τθν εφαρμογι 
των Ρράςινων 
Δθμοςίων 
Συμβάςεων 
(Σχετικό 
εγχειρίδιο 
παρατίκεται 
ςτο Ραράρτθμα 
Ω) κα πρζπει να 
τοποκετθκεί 
μονωτικό υλικό 
ςτθν τοιχοποιία 
του οικίςκου 

Μακροςκοπικι 
εξζταςθ των 
επιμζρουσ 
υλικϊν. Εξζταςθ 
ςυμφωνίασ με τισ 
προδιαγραφζσ 
βάςει των 
πιςτοποιθτικϊν 
τουσ. 
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Α/Α Τίτλοσ /Αντικείμενο Σφντομθ 
Ρεριγραφι 

Υ/Α Τεχνικι Ρροδιαγραφι Ροςότθτα Μονάδεσ Ριςτοποιιςει
σ 

Ραρατθριςεισ Ροιοτικι 
Ραραλαβι 

5 Ρρομικεια και 
εγκατάςταςθ 
ςκελετοφ 
Κερμοκθπίου 
Θλιακισ Ξιρανςθσ 

Κερμοκιπιο 
θλιακισ 
ξιρανςθσ  

5.1 Ρρομικεια και εγκατάςταςθ μεταλλικοφ 
ςκελετοφ κερμοκθπίου από γαλβανιςμζνεσ 
ςωλινεσ, λαμαρίνεσ και προφίλ. Διάςταςθ 
12,8mΩ30m, εμβαδοφ 384m

2
, δυο 

πυραμίδων. Ρλάτοσ πυραμίδασ 6,4m, μικοσ 
πυραμίδασ 30,0m, κακαρό φψοσ υδρορροισ 
4,30m, κακαρό φψοσ ποταμοφ 5,70m, κλίςθ 
οροφισ 22

ο
 (διατομζσ από γαλβανιςμζνθ 

λαμαρίνα S235, γαλβανιςμζνα ελάςματα 
S235, κοχλίεσ Μ8 ποιότθτασ 8,8). Το 
κερμοκιπιο κα ζχει 2 μεταλλικζσ 
ςυρρόμενεσ μονόφυλλεσ πόρτεσ 3,00m x 
3,00m (μια ςε κάκε μια από τισ δυο  πλευρζσ 
των 12,8m με κάλυψθ πολυκαρβονικοφ. Το 
κόςτοσ του πολυκαρβονικοφ δεν 
περιλαμβάνεται ςτο παρόν και αναφζρεται 
παρακάτω, ςτα λοιπά υλικά). Για τον 
αεριςμό τθσ οροφισ κα πρζπει να υπάρχουν 
2 παράκυρα διαςτάςεων 1m χ 30m 
ανοιγόμενα με κρεμαριζρεσ, ανεξάρτθτα με 
θλεκτρομειωτιρεσ (το κόςτοσ των 
θλεκτρομειωτιρων περιλαμβάνεται 
παρακάτω).  

1 τμχ     Μακροςκοπικι 
εξζταςθ των επι 
μζρουσ υλικϊν. 
Εξζταςθ ςυμφωνίασ 
με τισ 
προδιαγραφζσ 
βάςει των 
πιςτοποιθτικϊν 
τουσ. 
Ζλεγχοσ 
πιςτοποιθτικοφ του 
φορζα του 
κερμοκθπίου για 
ςυμφωνία με το 
ΕΑΚ, ΕΚΫΣ, 
ΕΥΫΚΫΔΛΚΑ 3. 

6 Ρρομικεια και 
εγκατάςταςθ 
μεταλλικοφ 
υποςτζγου ςκίαςθσ 
(ςτζγαςτρο) 
 

Μεταλλικό 
υπόςτεγο  

6.1 Ρρομικεια και εγκατάςταςθ μεταλλικοφ 
υποςτζγου ςκίαςθσ, διαςτάςεων 3m x 6m, 
εμβαδοφ κάλυψθσ 18m

2
. Θ βάςθ να είναι 

από κοιλοδοκοφσ, επικαλυμμζνουσ με βαφι 
δφο ςυςτατικϊν για αντιςκωριακι και 
αντιδιαβρωτικι προςταςία. Θ ςκίαςθ γίνεται 
με τθ χριςθ ςκζπαςτρου χαμθλισ θλιακισ 
περατότθτασ, τοποκετθμζνου πάνω ςτουσ 
κοιλοδοκοφσ τθσ βάςθσ. Εγκακίςταται επί 
του αςφαλτοςτρωμζνου χϊρου. (Σχιμα 1)  

1 τμχ     Μακροςκοπικι 
εξζταςθ των 
επιμζρουσ υλικϊν. 
Εξζταςθ ςυμφωνίασ 
με τισ 
προδιαγραφζσ 
βάςει των 
πιςτοποιθτικϊν 
τουσ. 

7 Ρρομικεια και 
εγκατάςταςθ 
μεταφορικισ ταινίασ 
υλικϊν προδιαλογισ 

Τράπεηα 
διαχωριςμοφ/ιμ
άντασ 
χειροδιαλογισ 

7.1 Για παραλαβι και μεταφορά υλικϊν 
(οργανικϊν υπολειμμάτων) που κα 
ειςζρχονται ςτθ μονάδα, απαιτείται 
μεταφορικι PVC ταινία, ανκεκτικι ςε οξζα, 
κατάλλθλθ για τρόφιμα, με οδθγοφσ ςτισ 
άκρεσ, μικουσ 4m και πλάτουσ 1m, ανοιχτοφ 
τφπου, με βάςθ και πλευρικά ςτοιχεία από 
ανοξείδωτο χάλυβα, πάχουσ 3mm., 
τεςςάρων 4 κζςεων χειροδιαλογισ. Θ 

1 τμχ Ο 
προςφερόμεν
οσ εξοπλιςμόσ 
κα πρζπει να 
είναι 
καταςκευαςμ
ζνοσ 
ςφμφωνα με 
ιςχφουςεσ 

ο 
προςφερόμενοσ 
εξοπλιςμόσ κα 
πρζπει να φζρει 
εγγφθςθ καλισ 
λειτουργίασ 
δυο (2) χρόνων 

Μακροςκοπικι 
εξζταςθ των 
επιμζρουσ υλικϊν. 
Εξζταςθ ςυμφωνίασ 
με τισ 
προδιαγραφζσ και 
τθ δυναμικότθτα 
βάςει των 
πιςτοποιθτικϊν 
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ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ ΡΙΛΟΤΙΚΘΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 

Α/Α Τίτλοσ /Αντικείμενο Σφντομθ 
Ρεριγραφι 

Υ/Α Τεχνικι Ρροδιαγραφι Ροςότθτα Μονάδεσ Ριςτοποιιςει
σ 

Ραρατθριςεισ Ροιοτικι 
Ραραλαβι 

μετάδοςθ κίνθςθσ να γίνεται με ιμάντα 
μζςω αντιολιςκθτικϊν ράουλων βαρζου 
τφπου. Κίνθςθ με θλεκτρομειωτιρα κατ’ 
ελάχιςτο 2,0HP (1,5kW) ικανό να μεταφζρει 
το βάροσ τθσ ταινίασ, να περιςτρζφει τα 
τφμπανα και τα ράουλα και να μεταφζρει το 
βάροσ των μεταφερομζνων υλικϊν και 
INVERTER, για τθν εν λειτουργία αυξομείωςθ 
τθσ τροφοδοςίασ, ςφμφωνα με το μζγεκοσ 
του προϊόντοσ και τισ ανάγκεσ τθσ ωριαίασ 
παραγωγισ.  
Θ επιλογι τθσ μεταφορικισ ταινίασ να γίνει 
βάςει των γερμανικϊν κανονιςμϊν (DIN) ι 
των αντίςτοιχων αμερικανικϊν (ASTM). 
Ενδεικτικά αναφζρονται τα DIN : 22101, 
22102, 22103, 22104, 22107, 22109, 22111, 
22118, 18800, 4114, 7168, 8570 κ.λ.π. 
Θ ςυγκόλλθςθ των ιμάντων κα γίνεται εν 
κερμϊ. 
Θ ταχφτθτα τθσ μεταφορικισ ταινίασ δεν κα 
υπερβαίνει τα 1,2 m/sec. 
Σχετικά με τθν εξαςφάλιςθ τθσ αςφάλειασ 
του προςωπικοφ, θ μεταφορικι ταινία κα 
πρζπει να διακζτει τα παρακάτω 
χαρακτθριςτικά: 
 Για λόγουσ αςφάλειασ του προςωπικοφ 

κα πρζπει να τοποκετθκοφν 
τουλάχιςτον τρία (3) μανιτάρια 
(emergency stop) ι να τοποκετθκοφν 
χαλινοδιακόπτεσ. Κακϋ όλο το μικοσ τθσ 
ταινίασ να φζρεται ςυρματόςχοινο το 
οποίο με το τράβθγμά του ςε περίπτωςθ 
ανάγκθσ, να ενεργοποιεί τον 
χαλινοδιακόπτθ και να τίκεται ζτςι 
εκτόσ λειτουργίασ θ μεταφορικι ταινία. 

 Ρλθςίον τθσ κεφαλισ τθσ ταινίασ να 
υπάρχει τοπικό χειριςτιριο με επιλογικό 
διακόπτθ ϋϋREMOTE-OFF-LOCALϋϋ. Σε 
REMOTE λειτουργία θ εντολι εκκίνθςθσ 
και ςτάςθσ να δίνεται από το κεντρικό 
ςφςτθμα ελζγχου. Σε LOCAL λειτουργία 
να υπάρχουν μπουτόν START-STOP για 

οδθγίεσ τθσ 
Ε.Ε. και να 
φζρει CE 

τουσ. 
Ριςτοποιθτικό CE.  
Δοκιμι λειτουργίασ 
θλεκτρομθχανολογι
κοφ τμιματοσ χωρίσ 
φορτίο. 
Δοκιμι λειτουργίασ 
θλεκτρομθχανολογι
κοφ τμιματοσ με 
φορτίο 
(ςυναρμολογθμζνο
υ). 
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ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ ΡΙΛΟΤΙΚΘΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 

Α/Α Τίτλοσ /Αντικείμενο Σφντομθ 
Ρεριγραφι 

Υ/Α Τεχνικι Ρροδιαγραφι Ροςότθτα Μονάδεσ Ριςτοποιιςει
σ 

Ραρατθριςεισ Ροιοτικι 
Ραραλαβι 

ςταμάτθμα ι ξεκίνθμα τθσ ταινίασ και 
για λόγουσ δοκιμϊν ι ςυντιρθςθσ. Σε 
κάκε περίπτωςθ λειτουργίασ, βλάβθ ι 
χριςθ χαλινοδιακόπτθ ι ενεργοποίθςθ 
ταχονόμου να προκαλεί ςτάςθ τθσ 
ταινίασ, ενϊ παράλλθλα, να ανάβει 
ενδεικτικι λυχνία ςτο τοπικό 
χειριςτιριο και να ενθμερϊνεται το 
κεντρικό ςφςτθμα ελζγχου. 
Επανεκκίνθςθ τθσ ταινίασ να μπορεί να 
γίνει εφόςον εξαλειφκεί θ αιτία τθσ 
βλάβθσ και πατθκεί το μπουτόν RESET 
του τοπικοφ χειριςτθρίου. 

 Ρρο τθσ εκκίνθςθσ να θχεί 
προειδοποιθτικόσ ιχοσ-ςειρινασ για 
λόγουσ αςφαλείασ, ενϊ παράλλθλα, κα 
πρζπει να ανάβει ζντονο 
προειδοποιθτικό φωσ (φαροςειρινεσ). 

 Τα τφμπανα κίνθςθσ να φζρουν 
ελαςτικι επζνδυςθ με χάραξθ αυλακιϊν 
ςχιματοσ ψαροκόκαλου για αποφυγι 
ολίςκθςθσ του ιμάντα πάνω ςτο 
τφμπανο. 

 Ανεπικφμθτθ εκκίνθςθ μετά από 
διακοπι ρεφματοσ κα πρζπει να 
αποκλείεται. Να δφναται να τεκεί ςε 
λειτουργία μόνον από το τοπικό 
χειριςτιριο. 

 Πλα τα περιςτρεφόμενα μζρθ όπωσ, 
άξονεσ, κομπλζρ, τροχαλίεσ, τφμπανα να 
φζρουν προςτατευτικά καλφμματα. 

 Κατάλλθλοι οδθγοί κα πρζπει να 
βοθκοφν το υλικό να διαςτρωκεί ςτο 
μζςον του ιμάντα και να μθν εκτραπεί 
και διαρρεφςει εκτόσ αυτοφ.  

 Κα πρζπει ναν τοποκετθκοφν οδθγοί 
υλικοφ που να εξαςφαλίηουν τθν ορκι 
οδιγθςθ του υλικοφ κακ’ όλο το μικοσ 
τθσ μεταφορικισ ταινίασ.  

 Μανδάλωςθ τθσ ταινίασ με λειτουργικι 
ςειρά εκκίνθςθσ και ςταματιματοσ 
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Α/Α Τίτλοσ /Αντικείμενο Σφντομθ 
Ρεριγραφι 
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Ραρατθριςεισ Ροιοτικι 
Ραραλαβι 

αυτισ. 

 Ωριςθ αυτορυκμιηόμενων ςτακμϊν 
ραοφλων για προςταςία του ιμάντα από 
εκτροπι. 

Πλα τα υλικά εμπορίου να είναι 
τυποποιθμζνα ωσ προσ το πλάτοσ τθσ 
ταινίασ. Θ επιλογι τθσ ταινίασ να λαμβάνει 
υπ' όψθ τθν αςφάλεια του προςωπικοφ, τθν 
προςταςία του περιβάλλοντοσ, το χαμθλό 
κόςτοσ λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ και τθν 
αυτόματθ λειτουργία τθσ.  
Στο τφμπανο κίνθςθσ να υπάρχει ξφςτρα 
κακαριςμοφ του υλικοφ που τυχόν ζχει 
επικακίςει ςτον ελαςτικό ιμάντα με ρφκμιςθ 
τθσ πίεςθσ ςτον ιμάντα. Τα τφμπανα κίνθςθσ 
να ζχουν διάμετρο που δεν επθρεάηει τθν 
διάρκεια ηωισ του ιμάντα λόγω κάμψθσ και 
να ζχουν υπολογιςτεί για διάρκεια ηωισ 
50.000 ϊρεσ τουλάχιςτον. 
Εςωτερικι ξφςτρα να υπάρχει προ του 
τυμπάνου ουράσ για κακαριςμό και 
προςταςία του ιμάντα από εςωτερικζσ 
ακακαρςίεσ. Θ ταινία να φζρει ειδικζσ 
πλευρικζσ, κατά μικοσ, υποδοχζσ για τθ 
ςυγκράτθςθ των ςτραγγιςμάτων, 
προκειμζνου να αποφεφγονται οι απορροζσ 
ςτο προςωπικό που κα εργάηεται ςτθ 
χειροδιαλογι, αλλά και για λόγουσ 
αςφάλειασ. Τα ςτραγγίςματα κα μποροφν να 
απομακρφνονται από τθν κατά πλάτοσ ζξοδο 
τθσ ταινίασ ςτο δάπεδο του οικίςκου. Πλα τα 
περιςτρεφόμενα μζρθ τθσ ταινίασ να 
προςτατεφονται για αποφυγι ατυχθμάτων. 
Να φζρουν άνωκεν βιδωτά καπάκια ςε όλο 
το μικοσ του μεταφορζα ϊςτε να είναι 
δυνατι θ άμεςθ πρόςβαςθ ςτο εςωτερικό. 
Οδθγοί υλικοφ εξαςφαλίηουν τθν ορκι 
πτϊςθ και οδιγθςθ του υλικοφ κακ' όλο το 
μικοσ τθσ ταινίασ που κα μεταφζρει το 
οργανικό κλάςμα. 
Πλα τα υλικά ςφνδεςθσ όπωσ κοχλίεσ, 
περικόχλια, ροδζλεσ κοχλίεσ αγκφρωςθσ 
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Α/Α Τίτλοσ /Αντικείμενο Σφντομθ 
Ρεριγραφι 

Υ/Α Τεχνικι Ρροδιαγραφι Ροςότθτα Μονάδεσ Ριςτοποιιςει
σ 

Ραρατθριςεισ Ροιοτικι 
Ραραλαβι 

(ντίηεσ) κ.λ.π. να είναι γαλβανιςμζνα. 

8 Ρρομικεια και 
εγκατάςταςθ 
πολτοποιθτι - 
καταςτροφζα 
υπολειμμάτων 
τροφίμων 

Ρολτοποιθτισ/τ
εμαχιςτισ 

8.1 Για τον τεμαχιςμό/πολτοποίςθ των υλικϊν 
(οργανικϊν υπολειμμάτων) απαιτείται 
καταςτροφζασ υπολειμμάτων. Ο τεμαχιςτισ 
υπολειμμάτων τροφίμων κα πρζπει να 
αποτελείται από δυο περιςτρεφόμενουσ 
άξονεσ τεμαχιςμοφ με περιςτροφικζσ 
λεπίδεσ, διαμζτρου 180mm. Οι λεπίδεσ να 
διακζτουν ενςωματωμζνα δόντια (ίδιο 
ςϊμα) και να είναι τοποκετθμζνεσ ςε 
ελικοειδι διάταξθ για τθν επιτυχι παραλαβι 
κατά τθν τροφοδοςία και κρυμματιςμό των 
υπολειμμάτων. Λόγω τθσ υψθλισ ροπισ 
κοπισ και τθ διαφορετικι διάταξθ των 
λεπίδων, κα πρζπει να προςφζρει τθ 
δυνατότθτα τεμάχιςθσ προϊόντων 
διαφορετικϊν υλικϊν, με διαφορετικά 
χαρακτθριςτικά. Το μθχάνθμα κα πρζπει να 
εδράηεται πάνω ςε μεταλλικι βάςθ, 
εξοπλιςμζνθ με ελαςτικό ιμάντα για τθν 
αποφυγι κραδαςμϊν. Πλα τα μζρθ του 
μθχανιματοσ που κα ζρχονται ςε επαφι με 
το προδιαλεγμζνο οργανικό κλάςμα κα 
πρζπει να είναι καταςκευαςμζνα από 
ανοξείδωτο χάλυβα 304, κατάλλθλο για 
τρόφιμα. Για τθν τροφοδοςία, το μθχάνθμα 
κα πρζπει να διακζτει αποςπϊμενθ χοάνθ 
για τθν τροφοδοςία των υλικϊν εντόσ του 
καλάμου κρυμμάτιςθσ. Θ κίνθςθ να δίνεται 
με κινθτιρα τουλάχιςτον 11HP (8,2kW) και 
τθ βοικεια γραναηιϊν και κουηινζτων 
ςτιριξθσ βαρζωσ τφπου, ενϊ κα πρζπει να 
περιλαμβάνει inverter για τθν αυξομείωςθ 
τθσ ταχφτθτασ κρυμματιςμοφ, ανάλογα με 
τα χαρακτθριςτικά του υλικοφ τροφοδοςίασ.  
Ο τεμαχιςτισ κα πρζπει επίςθσ να διακζτει 
τοπικό χειριςτιριο με διακόπτεσ START-
STOP-REVERSE. Να διακζτει ςφςτθμα 
διακοπισ λειτουργίασ  ςε περίπτωςθ 
δυςκολίασ περιςτροφισ των αξόνων με τισ 
λεπίδεσ. Κατά τθ διακοπι λειτουργίασ ι ςε 

1 τμχ Ο 
προςφερόμεν
οσ εξοπλιςμόσ 
κα πρζπει να 
είναι 
καταςκευαςμ
ζνοσ 
ςφμφωνα με 
ιςχφουςεσ 
οδθγίεσ τθσ 
Ε.Ε. και να 
φζρει CE 

ο 
προςφερόμενοσ 
εξοπλιςμόσ κα 
πρζπει να φζρει 
εγγφθςθ καλισ 
λειτουργίασ 
δυο (2) χρόνων 

Μακροςκοπικι 
εξζταςθ των 
επιμζρουσ υλικϊν. 
Εξζταςθ ςυμφωνίασ 
με τισ 
προδιαγραφζσ και 
τθ δυναμικότθτα 
βάςει των 
πιςτοποιθτικϊν 
τουσ. 
Ριςτοποιθτικό CE.  
Δοκιμι λειτουργίασ 
θλεκτρομθχανολογι
κοφ τμιματοσ χωρίσ 
φορτίο. 
Δοκιμι λειτουργίασ 
θλεκτρομθχανολογι
κοφ τμιματοσ με 
φορτίο 
(ςυναρμολογθμζνο
υ). 
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Α/Α Τίτλοσ /Αντικείμενο Σφντομθ 
Ρεριγραφι 

Υ/Α Τεχνικι Ρροδιαγραφι Ροςότθτα Μονάδεσ Ριςτοποιιςει
σ 

Ραρατθριςεισ Ροιοτικι 
Ραραλαβι 

περίπτωςθ δυςκολίασ επεξεργαςίασ του 
υλικοφ, με τθ χριςθ του κουμπιοφ REVERSE 
να γίνεται αναςτροφι τθσ κίνθςθσ.   

9 Ρρομικεια και 
εγκατάςταςθ inox 
δεξαμενισ και 
αντλία τροφοδοςίασ 
ςτον οικίςκο για τθν 
τροφοδοςία των 
καναλιϊν ξιρανςθσ 

Αντλία 
τροφοδοςίασ με 
δεξαμενι 
ςυλλογισ  

9.1 Inox δεξαμενθ με ειδικό τραπεηοειδι 
πυκμζνα από όπου ειδικι αντλία 
τροφοδοςίασ τφπου ΜΟΝΟ 30, 
καταςκευαςμζνθ από ανοξείδωτο χάλυβα 
κα μεταφζρει τα ςυλλεγόμενα ςτθ δεξαμενι 
πολτοποιθμζνα υπολείμματα με υγραςία 
τουλάχιςτον 60%. Θ κίνθςθ να δίνεται με 
ειδικό θλεκτρομειωτιρα. Ραροχι 
τουλάχιςτον 500kg/hr, ςτόμιο παροχισ 1,5 
ίντςα, μανομετρικό 3 bar, περιςτρεφόμενα 
μζρθ INOX και κινθτιρα 1,5HP (1,1kW). Θ 
αντλία κα τροφοδοτείται απευκείασ από τον 
πολτοποιιτθ. Θ δεξαμενι κα πρζπει να είναι 
τζτοιων διαςτάςεων που να ταιριάηει με τον 
πολτοποιθτι, ϊςτε το πολτοποιθμζνο υλικό 
να διοχετεφεται απευκείασ μζςα ςτθν 
δεξαμενι αυτι. 

1 τμχ Ο 
προςφερόμεν
οσ εξοπλιςμόσ 
κα πρζπει να 
είναι 
καταςκευαςμ
ζνοσ 
ςφμφωνα με 
ιςχφουςεσ 
οδθγίεσ τθσ 
Ε.Ε. και να 
φζρει CE 

ο 
προςφερόμενοσ 
εξοπλιςμόσ κα 
πρζπει να φζρει 
εγγφθςθ καλισ 
λειτουργίασ 
δυο (2) χρόνων 

Μακροςκοπικι 
εξζταςθ των 
επιμζρουσ υλικϊν. 
Εξζταςθ ςυμφωνίασ 
με τισ 
προδιαγραφζσ και 
τθ δυναμικότθτα 
βάςει των 
πιςτοποιθτικϊν 
τουσ. 
Ριςτοποιθτικό CE.  
Δοκιμι λειτουργίασ 
θλεκτρομθχανολογι
κοφ τμιματοσ χωρίσ 
φορτίο. 
Δοκιμι λειτουργίασ 
θλεκτρομθχανολογι
κοφ τμιματοσ με 
φορτίο 
(ςυναρμολογθμζνο
υ). 

10 Ρρομικεια και 
εγκατάςταςθ  
υποβρφχιασ αντλίασ 
λυμάτων 

Υποβρφχια 
αντλία λυμάτων  

10.1 H αντλία λυμάτων κα είναι φυγοκεντρικι, 
υποβρφχια κατάλλθλθ για λφματα, και για 
ςυνεχι λειτουργία κάτω από ςυνκικεσ 
πλιρουσ ι μερικισ εμβάπτιςθσ, με τα 
ακόλουκα χαρακτθριςτικά: 
- Ραροχι 15m

3
/hr 

- Μανομετρικό 6m 
- Εγκατεςτθμζνθ ιςχφσ 1,1kW ι μεγαλφτερθ 
και κα πρζπει να διακζτει αιςκθτιρα για τθν 
ανίχνευςθ πικανισ διαρροισ ςτο κάλαμο 
των ςτυπιοκλιπτϊν και του κινθτιρα και ςε 
περίπτωςθ ανίχνευςθσ υγραςίασ ο 
κινθτιρασ να τίκεται εκτόσ λειτουργίασ και/ι 
να ενεργοποιείται ςυναγερμόσ.  
- Κα είναι εφοδιαςμζνθ με ζνα μθχανικό 
ςφςτθμα ςτεγανοποίθςθσ άξονα, το οποίο 
κα αποτελείται από δφο μθχανικοφσ 
ςτυπιοκλίπτεσ SiC ςε ςειρά (άνω και κάτω) ι 

1 τμχ Ο 
προςφερόμεν
οσ εξοπλιςμόσ 
κα πρζπει να 
είναι 
καταςκευαςμ
ζνοσ 
ςφμφωνα με 
ιςχφουςεσ 
οδθγίεσ τθσ 
Ε.Ε. και να 
φζρει CE 

ο 
προςφερόμενοσ 
εξοπλιςμόσ κα 
πρζπει να φζρει 
εγγφθςθ καλισ 
λειτουργίασ 
δυο (2) χρόνων 

Μακροςκοπικι 
εξζταςθ των 
επιμζρουσ υλικϊν.  
Εξζταςθ ςυμφωνίασ 
με τισ 
προδιαγραφζσ και 
τθ δυναμικότθτα 
βάςει των 
πιςτοποιθτικϊν. 
Ριςτοποιθτικό CE.  
Δοκιμι λειτουργίασ 
θλεκτρομθχανολογι
κοφ τμιματοσ χωρίσ 
φορτίο. 
Δοκιμι λειτουργίασ 
θλεκτρομθχανολογι
κοφ τμιματοσ με 
φορτίο 
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Α/Α Τίτλοσ /Αντικείμενο Σφντομθ 
Ρεριγραφι 

Υ/Α Τεχνικι Ρροδιαγραφι Ροςότθτα Μονάδεσ Ριςτοποιιςει
σ 

Ραρατθριςεισ Ροιοτικι 
Ραραλαβι 

κα διακζτει ζνα ενιαίο μπλοκ που κα 
περιλαμβάνει τουσ δφο μθχανικοφσ 
ςτυπιοκλίπτεσ διατεταγμζνουσ εν ςειρά, 
εγκιβωτιςμζνουσ ςε κλειςτό ςωλθνοειδζσ 
προςτατευτικό κιβϊτιο από ανοξείδωτο 
χάλυβα. Οι μθχανικοί ςτυπιοκλίπτεσ ςε κάκε 
περίπτωςθ κα είναι δφο και κα λειτουργοφν 
ανεξάρτθτα ο ζνασ από τον άλλο, 
απομονϊνοντασ τον κινθτιρα από το 
υδραυλικό τμιμα τθσ αντλίασ. 
- Ρρζπει να είναι εφοδιαςμζνθ με κάλαμο 
λαδιοφ για το ςφςτθμα ςτεγανοποίθςθσ του 
άξονα, ι με κάλαμο ςυλλογισ διαρροϊν και 
αιςκθτιριο ανίχνευςθσ αυτϊν ι και με 
ςφςτθμα ελζγχου διαρροισ υγραςίασ ςτον 
κάλαμο του κινθτιρα. Οι τάπεσ 
επικεϊρθςθσ του λαδιοφ κα είναι προςιτζσ 
από το εξωτερικό μζροσ τθσ αντλίασ. Το λάδι 
του ςυςτιματοσ ςτεγανοποίθςθσ δεν κα 
περιζχει κυκλικοφσ υδρογονάνκρακεσ και κα 
είναι εγκεκριμζνο από το FDA ι άλλο διεκνι 
οργανιςμό. Το λάδι κα μπορεί να λιπαίνει 
επίςθσ και τουσ ςτυπιοκλίπτεσ. Ο κινθτιρασ 
κα μπορεί να λειτουργιςει για οριςμζνο 
χρονικό διάςτθμα χωρίσ λάδι, χωρίσ να 
προκαλείται βλάβθ ςτουσ ςτυπιοκλίπτεσ. 
- Ο κινθτιρασ κα είναι αςφγχρονοσ, 
επαγωγικόσ, τριφαςικόσ, με 
βραχυκυκλωμζνο δρομζα, εδραηόμενοσ ςτθν 
κεφαλι του αντλθτικοφ ςυγκροτιματοσ και 
ενςωματωμζνοσ ςτο ίδιο κζλυφοσ με τθν 
αντλία. Θ κλάςθ μόνωςθσ κα είναι 
τουλάχιςτον H και ο βακμόσ προςταςίασ IP 
68. Εάν δεν προδιαγράφεται διαφορετικά, ο 
κινθτιρασ κα είναι ςχεδιαςμζνοσ για ςυνεχι 
λειτουργία άντλθςθσ (κατθγορία S1) 
ρευςτϊν κερμοκραςίασ 60

ο
C. 

(ςυναρμολογθμζνο
υ). 
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Ραρατθριςεισ Ροιοτικι 
Ραραλαβι 

11 Ρρομικεια και 
εγκατάςταςθ μοτζρ 
παρακφρων 
κερμοκθπίων  

 Μοτζρ 
κερμοκθπίου 

11.1 Θλεκτρομειωτιρεσ τφπου NMRV 063-10,  
100:1 0.75KW 380V 3phase.  

2 τμχ Ο 
προςφερόμεν
οσ εξοπλιςμόσ 
κα πρζπει να 
είναι 
καταςκευαςμ
ζνοσ 
ςφμφωνα με 
ιςχφουςεσ 
οδθγίεσ τθσ 
Ε.Ε. και να 
φζρει CE 

ο 
προςφερόμενοσ 
εξοπλιςμόσ κα 
πρζπει να φζρει 
εγγφθςθ καλισ 
λειτουργίασ 
δυο (2) χρόνων 

Εξζταςθ ςυμφωνίασ 
με τισ 
προδιαγραφζσ 
βάςει των 
πιςτοποιθτικϊν 
τουσ. 
Ριςτοποιθτικό CE.  
Δοκιμι λειτουργίασ 
θλεκτρομθχανολογι
κοφ τμιματοσ χωρίσ 
φορτίο. 
Δοκιμι λειτουργίασ 
θλεκτρομθχανολογι
κοφ τμιματοσ με 
φορτίο 
(ςυναρμολογθμζνο
υ). 

12 Ρρομικεια και 
εγκατάςταςθ 
δικτφου φδρευςθσ 
και αποχζτευςθσ, 
δεξαμενισ ςυλλογισ 
νεροφ φδρευςθσ και 
πιεςτικό ςφςτθμα 

Δίκτυο 
φδρευςθσ και 
αποχζτευςθσ, 
δεξαμενι 
ςυλλογισ νεροφ 
και πιεςτικό 
ςφςτθμα  

12.1 Ρρομικεια και εγκατάςταςθ των 
απαιτοφμενων υλικϊν και εξοπλιςμοφ 
(ςυμπεριλαμβανομζνου και μετρθτι 
παροχισ) για τθν εγκατάςταςθ δικτφου 
φδρευςθσ και αποχζτευςθσ που κα ςυνδζει 
τθν πιλοτικι μονάδα του ζργου με τα 
αντίςτοιχα δίκτυα τθσ γειτονικισ μονάδασ 
προεπεξεργαςίασ αποβλιτων (Σφμφωνα με 
ΘΜ, Ραράρτθμα ΛΛ). 

1 τμχ     Μακροςκοπικι 
εξζταςθ των 
επιμζρουσ υλικϊν.  
Εξζταςθ ςυμφωνίασ 
με τισ 
προδιαγραφζσ 
βάςει των 
πιςτοποιθτικϊν 
τουσ. 
Ριςτοποιθτικό CE 
του παροχόμετρου. 
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Α/Α Τίτλοσ /Αντικείμενο 
Σφντομθ 

Ρεριγραφι 
Υ/Α Τεχνικι Ρροδιαγραφι  Ροςότθτα  Μονάδεσ  

Ριςτοποιιςει
σ 

Ραρατθριςεισ  
Ροιοτικι 

Ραραλαβι 

13 Ρρομικεια και 
τοποκζτθςθ 
πολυκαρβονικοφ 
κάλυψθσ 
κερμοκθπίου 

 Ρολυκαρβονικ
ά φφλλα 
κάλυψθσ του 
κερμοκθπίου 
ξιρανςθσ  

13.1 Ρολυκαρβονικά φφλλα διαφανι, κυψελωτά 
πάχουσ 6mm (pc), για τθν κάλυψθ του 
κερμοκθπίου 

1 τμχ   Το 
προςφερόμενο 
υλικό κα πρζπει 
να φζρει 
εγγφθςθ πζντε  
(5) χρόνων 

Μακροςκοπικι 
εξζταςθ 
Εξζταςθ ςυμφωνίασ 
με τισ 
προδιαγραφζσ 
βάςει των 
πιςτοποιθτικϊν του 

14 Ρρομικεια υλικϊν 
και εγκατάςταςθ 
ενδοδαπζδιου 
ςυςτιματοσ 
καναλιϊν ξιρανςθσ  

Ενδοδαπζδιο 
ςφςτθμα. 
Αγωγοί / 
ςωλθνϊςεισ 

14.1 Ενδοδαπζδιο ςφςτθμα κζρμανςθσ 
επιφάνειασ 75m2 Ω 2 κανάλια = 150m

2
 με 

όλα τα απαραίτθτα εξαρτιματα. Να 
περιλαμβάνεται και θ τοποκζτθςθ αυτισ. 
Απαιτείται ςυλλζκτθσ με ρυκμιςτικά, 
μονωτικι πλάκα οδθγόσ, ςωλινα REX 16X2 
με φράγμα οξυγόνου, αρμοί διαςτολισ, 
περιμετρικι μόνωςθ, βελτιωτικά μπετόν και 
ρθτίνεσ, που κα εξαςφαλίηουν τθν ορκι 
λειτουργία του ςυςτιματοσ.   

2 τμχ Πλα τα υλικά 
και 
μικρουλικά 
που κα 
χρθςιμοποιθκ
οφν ςτο 
ενδοδαπζδιο 
ςφςτθμα κα 
πρζπει να 
φζρουν τισ 
αναγκαίεσ 
από τθ 
νομοκεςία 
πιςτοποιιςεισ 

ο 
προςφερόμενοσ 
εξοπλιςμόσ κα 
πρζπει να φζρει 
εγγφθςθ καλισ  
λειτουργίασ 
δζκα  (10) 
χρόνων 

Μακροςκοπικι 
εξζταςθ των 
επιμζρουσ υλικϊν.  
Εξζταςθ ςυμφωνίασ 
με τισ 
προδιαγραφζσ 
βάςει των 
πιςτοποιθτικϊν 
τουσ. 

Δοχείο 
αδράνειασ 
ενδοδαπζδιασ 

14.2 Δοχείο αδράνειασ 500lt χαλφβδινο με ζναν 
εναλλάκτθ, ςυνοδευόμενο από βαλβίδα 
αςφαλείασ ½‘, 3 Bar, αυτόματο εξαεριςτικό, 
ανοδικι προςταςία.  

1 τμχ ο 
προςφερόμενοσ 
εξοπλιςμόσ κα 
πρζπει να φζρει 
εγγφθςθ καλισ 
λειτουργίασ 
πζντε  (5) 
χρόνων 

Μακροςκοπικι 
εξζταςθ των 
επιμζρουσ υλικϊν.  
Εξζταςθ ςυμφωνίασ 
με τισ 
προδιαγραφζσ 
βάςει των 
πιςτοποιθτικϊν 
τουσ. 
Ριςτοποιθτικό CE. 

Βάνεσ - Δίοδθ 
θλεκτροβάνα 
ενδοδαπζδιασ 

14.3 Δίοδθ θλεκτροβάνα με κινθτιρα, 1 ¼ . 
Τεμάχια 2. 

2 τμχ ο 
προςφερόμενοσ 
εξοπλιςμόσ κα 
πρζπει να φζρει 
εγγφθςθ καλισ 
λειτουργίασ 
δυο  (2) χρόνων 

Μακροςκοπικι 
εξζταςθ. 
Εξζταςθ ςυμφωνίασ 
με τισ 
προδιαγραφζσ 
βάςει των 
πιςτοποιθτικϊν 
του. 
Ριςτοποιθτικό CE. 

Κλειςτό δοχείο 
διαςτολισ 
ενδοδαπζδιασ 

14.4 Κλειςτό δοχείο διαςτολισ 150lt και 
αυτόματοσ πλιρωςθσ για τθ ςφνδεςθ με το 
δίκτυο φδρευςθσ. Τεμάχια 2.  

2 τμχ ο 
προςφερόμενοσ 
εξοπλιςμόσ κα 
πρζπει να φζρει 
εγγφθςθ καλισ 
λειτουργίασ 

Μακροςκοπικι 
εξζταςθ. 
Εξζταςθ ςυμφωνίασ 
με τισ 
προδιαγραφζσ 
βάςει των 
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Α/Α Τίτλοσ /Αντικείμενο 
Σφντομθ 

Ρεριγραφι 
Υ/Α Τεχνικι Ρροδιαγραφι  Ροςότθτα  Μονάδεσ  

Ριςτοποιιςει
σ 

Ραρατθριςεισ  
Ροιοτικι 

Ραραλαβι 

δυο  (2) χρόνων πιςτοποιθτικϊν 
του. 
Ριςτοποιθτικό CE. 

Θλιακοί 
ςυλλζκτεσ 

14.5 Θλιακοί ςυλλζκτεσ επιλεκτικοφ τφπου 
επίςτρωςθσ τιτανίου (ελάχιςτεσ διαςτάςεισ 
1,50Ω2,00 μ), με τθ βάςθ ςτιριξισ τουσ.  

5 τμχ ο 
προςφερόμενοσ 
εξοπλιςμόσ κα 
πρζπει να φζρει 
εγγφθςθ καλισ 
λειτουργίασ 
πζντε  (5) 
χρόνων 

Μακροςκοπικι 
εξζταςθ των 
επιμζρουσ υλικϊν.  
Εξζταςθ ςυμφωνίασ 
με τισ 
προδιαγραφζσ 
βάςει των 
πιςτοποιθτικϊν 
τουσ. 

Κερμοςτάτεσ & 
Αιςκθτιρεσ 
Κερμοκραςίασ  
για 
ενδοδαπζδια 

14.6 κερμοςτάτεσ χϊρου (τεμ.2) και αιςκθτιρια 
κερμοκραςίασ (τεμ.2) και πίνακασ 
αυτονομίασ (τεμ.1)  

1 τμχ ο 
προςφερόμενοσ 
εξοπλιςμόσ κα 
πρζπει να φζρει 
εγγφθςθ καλισ 
λειτουργίασ 
δυο  (2) χρόνων 

Μακροςκοπικι 
εξζταςθ. 
Εξζταςθ ςυμφωνίασ 
με τισ 
προδιαγραφζσ 
βάςει των 
πιςτοποιθτικϊν 
του. 
Ριςτοποιθτικό CE. 

Ελεγκτισ 
ρφκμιςθσ 
κερμοκραςίασ 
νεροφ 
ενδοδαπζδιασ 

14.7 Ελεγκτισ ρφκμιςθσ ςτακερισ κερμοκραςίασ 
νεροφ προςαγωγισ ρφκμιςθσ 5-95oC. Να 
ςυμπεριλαμβάνεται και θ τρίοδθ βάνα 
ανάμιξθσ ( ¼ ). 

1 τμχ ο 
προςφερόμενοσ 
εξοπλιςμόσ κα 
πρζπει να φζρει 
εγγφθςθ καλισ 
λειτουργίασ 
δυο  (2) χρόνων 

Μακροςκοπικι 
εξζταςθ. 
Εξζταςθ ςυμφωνίασ 
με τισ 
προδιαγραφζσ 
βάςει των 
πιςτοποιθτικϊν 
του. 
Ριςτοποιθτικό CE. 

Κυκλοφορθτισ 
ενδοδαπζδιασ 

14.8 Κυκλοφορθτισ ενδοδαπζδιου ςυςτιματοσ, 
διατομισ 1 ¼ ‘’, INVERTER 230V, 
ςυνοδευόμενοσ με υδροςτάτθ 
εμβαπτιηόμενο. 

1 τμχ ο 
προςφερόμενοσ 
εξοπλιςμόσ κα 
πρζπει να φζρει 
εγγφθςθ καλισ 
λειτουργίασ 
τριϊν  (3) 
χρόνων 

Μακροςκοπικι 
εξζταςθ. 
Εξζταςθ ςυμφωνίασ 
με τισ 
προδιαγραφζσ 
βάςει των 
πιςτοποιθτικϊν 
του. 
Ριςτοποιθτικό CE. 
Δοκιμι λειτουργίασ 
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Α/Α Τίτλοσ /Αντικείμενο 
Σφντομθ 

Ρεριγραφι 
Υ/Α Τεχνικι Ρροδιαγραφι  Ροςότθτα  Μονάδεσ  

Ριςτοποιιςει
σ 

Ραρατθριςεισ  
Ροιοτικι 

Ραραλαβι 

θλεκτρομθχανολογι
κοφ τμιματοσ χωρίσ 
φορτίο. 

Υδραυλικό KIT, 
θλιακόσ 
ςτακμόσ 

14.9 Υδραυλικό KIT, θλιακόσ ςτακμόσ, που 
περιλαμβάνει μονάδα ελζγχου με 2 
αιςκθτιρια, κυκλοφορθτι κυκλϊματοσ 
θλιακοφ, ρυκμιςτι ροισ ρευςτοφ, 
παροχόμετρα, κερμόμετρα, μανόμετρα, 
βαλβίδα αντεπιςτροφισ, βανάκια, 
ταχυςφνδεςμοσ για δοχείο διαςτολισ.  

1 τμχ ο 
προςφερόμενοσ 
εξοπλιςμόσ κα 
πρζπει να φζρει 
εγγφθςθ καλισ 
λειτουργίασ 
δυο  (2) χρόνων 

Μακροςκοπικι 
εξζταςθ. 
Εξζταςθ ςυμφωνίασ 
με τισ 
προδιαγραφζσ 
βάςει των 
πιςτοποιθτικϊν 
του. 
Ριςτοποιθτικό CE. 

15 Ρρομικεια και 
εγκατάςταςθ A/C 
για τον χϊρο 
προδιαλογισ τθσ 
μονάδασ 

 A/C 15.1 Εςωτερικι – εξωτερικι μονάδα κλιματιςμοφ 
(DC INVERTER, 230V, ενεργειακισ κλάςθσ Α+ 
/ Α+. Λςχφσ ψφξθσ >23.000 BTU/hr. Λςχφσ 
κζρμανςθσ >25.000 BTU/hr. Κα γίνει 
εγκατάςταςθ 2 μονάδων A/C ςτον οικίςκο 
προδιαλογισ.  

2 τμχ   ο 
προςφερόμενοσ 
εξοπλιςμόσ κα 
πρζπει να φζρει 
εγγφθςθ καλισ 
λειτουργίασ 
δυο  (2) χρόνων 
Σφμφωνα με 
τθν εφαρμογι 
των Ρράςινων 
Δθμοςίων 
Συμβάςεων 
(Σχετικό 
εγχειρίδιο 
παρατίκεται 
ςτο Ραράρτθμα 
Ω) κα πρζπει να 
εγκαταςτακοφν 
κλιματιςτικά 
ενεργειακισ 
απόδοςθσ 
τουλάχιςτον Α+ 
και χριςθ 
τεχνολογίασ 

Μακροςκοπικι 
εξζταςθ. 
Εξζταςθ ςυμφωνίασ 
με τισ 
προδιαγραφζσ 
βάςει των 
πιςτοποιθτικϊν 
του. 
Ριςτοποιθτικό CE. 
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Α/Α Τίτλοσ /Αντικείμενο 
Σφντομθ 

Ρεριγραφι 
Υ/Α Τεχνικι Ρροδιαγραφι  Ροςότθτα  Μονάδεσ  

Ριςτοποιιςει
σ 

Ραρατθριςεισ  
Ροιοτικι 

Ραραλαβι 

Inverter 

16 Ρρομικεια και 
τοποκζτθςθ ςωλινα 
τροφίμων για 
τροφοδοςία 
καναλιϊν ξιρανςθσ 

 Σωλινασ 
τροφοδοςίασ 

16.1 Ελαςτικόσ ςωλινασ 1,5 ίντςασ, κατάλλθλοσ 
για τρόφιμα, καταςκευαςμζνοσ ςφμφωνα με 
τισ ευρωπαϊκζσ διατάξεισ. Θ εςωτερικι 
επζνδυςθ είναι ειδικά καταςκευαςμζνθ για 
να είναι πλιρωσ άοςμθ και άγευςτθ. 
Ανκεκτικόσ ςε οξζα και βάςεισ μζςθσ 
ςυγκζντρωςθσ. Κατάλλθλοσ για αναρρόφθςθ 
και κατάκλιψθ. Μικοσ ςωλινα 20m. Κα 
ςυνδεκεί με τθν αντλία τροφοδοςίασ και κα 
μεταφζρει το πολτοποιθμζνο υλικό ςτα 
κανάλια ξιρανςθσ  

20 μ     Μακροςκοπικι 
εξζταςθ. 
Εξζταςθ ςυμφωνίασ 
με τισ 
προδιαγραφζσ 
βάςει των 
πιςτοποιθτικϊν 
του. 

17 Ρρομικεια και 
εγκατάςταςθ 
εντομοςτεγοφσ 
δίχτυου 
κερμοκθπίου  

 Εντομοςτεγζσ 
δίχτυ 
κερμοκθπίου 

17.1 Εντομοςτεγζσ δίχτυ ςε όλο το μικοσ των 
αεριςμϊν τθσ οροφισ, λευκό 10/20. 

1 τμχ     Μακροςκοπικι 
εξζταςθ. 
Εξζταςθ ςυμφωνίασ 
με τισ 
προδιαγραφζσ 
βάςει των 
πιςτοποιθτικϊν 
του. 

18 Ρρομικεια και 
εγκατάςταςθ 
απαιτοφμενων 
υλικϊν για τθν 
εξαςφάλιςθ τθσ 
πυροπροςταςίασ τθσ 
μονάδασ 

 Ρυροπροςταςί
α 

18.1 Ρυροςβεςτιρασ διοξειδίου του άνκρακα, 
φορθτόσ γομϊςεωσ 5 kg , τρία (3) τεμάχια 
(ςφμφωνα με ΘΜ μελζτθ, του 
Ραραρτιματοσ ΛΛ) 

3 τμχ     Μακροςκοπικι 
εξζταςθ. 
Εξζταςθ ςυμφωνίασ 
με τισ 
προδιαγραφζσ 
βάςει των 
πιςτοποιθτικϊν 
τουσ. 
Ζνδειξθ CE 
ανεξίτθλα επι του 
ςϊματοσ τουσ. 
Ριςτοποιθτικά ΕΝ3 
και 97/23/ΕΕ. 



 

Σελίδα 62 από 183 

Τμιμα 2: ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΡΙΛΟΤΙΚΘΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΛΟΙΡΩΝ ΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΡΙΛΟΤΙΚΘΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 

Α/Α Τίτλοσ /Αντικείμενο 
Σφντομθ 

Ρεριγραφι 
Υ/Α Τεχνικι Ρροδιαγραφι  Ροςότθτα  Μονάδεσ  

Ριςτοποιιςει
σ 

Ραρατθριςεισ  
Ροιοτικι 

Ραραλαβι 

  18.2
. 

Ρυροςβεςτιρασ κόνεωσ τφπου α, φορθτόσ 
γομϊςεωσ 6 kg,  οκτϊ (8) τεμάχια 
(ςφμφωνα με ΘΜ μελζτθ, του 
Ραραρτιματοσ ΛΛ) 

8 τμχ     Μακροςκοπικι 
εξζταςθ. 
Εξζταςθ ςυμφωνίασ 
με τισ 
προδιαγραφζσ 
βάςει των 
πιςτοποιθτικϊν 
τουσ. 
Ζνδειξθ CE 
ανεξίτθλα επι του 
ςϊματοσ τουσ. 
Ριςτοποιθτικά ΕΝ3 
και 97/23/ΕΕ. 

19 Ρρομικεια και 
εγκατάςταςθ 
απαιτοφμενων 
υλικϊν για τθν 
εξαςφάλιςθ τθσ 
αντικεραυνικισ 
προςταςίασ τθσ 
μονάδασ  

 Αντικεραυνικι 
προςταςία 

19.1 Αλεξικζραυνο τφπου κλωβοφ Faraday 
(ςφμφωνα με ΘΜ μελζτθ, του 
Ραραρτιματοσ ΛΛ) 

1 τμχ     Μακροςκοπικι 
εξζταςθ. 
Εξζταςθ ςυμφωνίασ 
με τισ 
προδιαγραφζσ 
βάςει των 
πιςτοποιθτικϊν 
του. 
Συμφωνία με τα 
πρότυπα:  
1. ΕΛΟΤ HD 384: 
απαιτιςεισ για 
θλεκτρικζσ 
εγκαταςτάςεισ 
2. ΕΛΟΤ 1197:2002: 
“Ρροςταςία 
καταςκευϊν από 
Κεραυνοφσ. μζροσ 
1ο: Γενικζσ αρχζσ”. 
3. ΕΛΟΤ EN 50164 – 
1: “Lightning 
Protection 
Components (LPC), 
Part 1: 
Requirementsfor 
connection 
components”. 
4. ΕΛΟΤ EN 50164 – 
2: “Lightning 
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Ροιοτικι 

Ραραλαβι 

Protection 
Components (LPC), 
Part 2: 
Requirementsfor 
conductors, and 
earth electrodes”. 

20 Ρρομικεια και 
εγκατάςταςθ 
κουρτίνασ  PVC για 
τον χϊρο τθσ 
προδιαλογισ 

 PVC κουρτίνα 20.1 Τοποκζτθςθ κουρτίνασ PVC  20cm, μαηί με 
τον απαιτοφμενο οδθγό, 60cm, ςτο ςθμείο 
του ανοίγματοσ τθσ γκαραηόπορτασ του 
οικίςκου προδιαλογισ, για τθν κάλυψθ 
διαςτάςεων  (4 x 3)m 

1 τμχ     Μακροςκοπικι 
εξζταςθ. 
Εξζταςθ ςυμφωνίασ 
με τισ 
προδιαγραφζσ 
βάςει των 
πιςτοποιθτικϊν 
τουσ. 

21 Ρρομικεια  πάγκου 
εργαςίασ για τον 
χϊρο τθσ 
προδιαλογισ 

 Ράγκοσ 
εργαςίασ με 
inox επιφάνεια 

21.1 Ράγκοσ εργαςίασ για το άδειαςμα των 
κάδων και τθν εναπόκεςθ των ςακουλϊν. 
Να αποτελείται από βάςθ με ςτραντηαριςτζσ 
διατομζσ και καπάκι Inox 1,5m x 1.0m  

1 τμχ     Μακροςκοπικι 
εξζταςθ. 
Εξζταςθ ςυμφωνίασ 
με τισ 
προδιαγραφζσ 
βάςει των 
πιςτοποιθτικϊν 
του. 
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Ριςτοποιιςει
σ 

Ραρατθριςεισ  
Ροιοτικι 

Ραραλαβι 

22 Απαιτοφμενα υλικά 
για τθν 
θλεκτρολογικι 
εγκατάςταςθ τθσ 
πιλοτικισ μονάδασ 

 Υλικά 
θλεκτρολογικισ 
εγκατάςταςθσ  

22.1 Θλεκτρολογικζσ εργαςίεσ με όλα τα 
απαραίτθτα υλικά και μικροχλικά που κα 
απαιτθκοφν για τθν λειτουργία τθσ πιλοτικισ 
μονάδασ (ςυμπεριλαμβάνει οικίςκο 
προδιαλογισ και κερμοκιπιο ξιρανςθσ), 
κακϊσ και τθν εγκατάςταςθ του 
θλεκτρομθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ   
- Σφμφωνα με τθν Θ/Μ μελζτθ. 
- Ρρότυπα Ε.Λ.Ο.Τ 

1 τμχ   Σφμφωνα με 
πράςινεσ 
αγορζσ, κα 
πρζπει να 
γίνεται όπου 
είναι δυνατό θ 
εφαρμογι των 
Ρράςινων 
Δθμοςίων 
Συμβάςεων. 
Σχετικό 
εγχειρίδιο 
παρατίκεται 
ςτο Ραράρτθμα 
Ω. Με βάςθ 
αυτό, όλοι οι 
λαμπτιρεσ  
φωτιςμοφ που 
κα 
τοποκετθκοφν 
ςτθν πιλοτικι 
μονάδα κα 
πρζπει να είναι 
ςφγχρονοι, 
ενεργειακισ 
κλάςθσ Α 

Μακροςκοπικι 
εξζταςθ των 
επιμζρουσ υλικϊν.  
Εξζταςθ ςυμφωνίασ 
με τισ 
προδιαγραφζσ 
βάςει των 
πιςτοποιθτικϊν 
τουσ. 

23 Απαιτοφμενα υλικά 
για τθν υδραυλικι 
εγκατάςταςθ τθσ 
πιλοτικισ μονάδασ 

 Υλικά 
υδραυλικισ 
εγκατάςταςθσ  

23.1 Υδραυλικζσ εργαςίεσ με όλα τα απαραίτθτα 
υλικά και μικροχλικά που κα απαιτθκοφν 
για τθν λειτουργία του δικτφου φδρευςθσ 
και αποχζτευςθσ  τθσ πιλοτικισ μονάδασ 
- Σφμφωνα με τθν Θ/Μ μελζτθ. 
- Ρρότυπα Ε.Λ.Ο.Τ 
- ΤΟΤΕΕ 2411/86 "Εγκαταςτάςεισ ςε κτίρια 
και οικόπεδα : Διανομι κρφου - ηεςτοφ 
νεροφ” 

1 τμχ     Μακροςκοπικι 
εξζταςθ των 
επιμζρουσ υλικϊν.  
Εξζταςθ ςυμφωνίασ 
με τισ 
προδιαγραφζσ 
βάςει των 
πιςτοποιθτικϊν 
τουσ. 

 

Ο ποςοτικόσ ζλεγχοσ κα γίνει με βάςθ τθν ποςότθτα των ειδϊν, ςφμφωνα με τον παραπάνω Ρίνακα 1.  

 



 

Σελίδα 65 από 183 

3.4. Ρρομικεια και εγκατάςταςθ εξοπλιςμοφ και λοιπϊν υλικϊν πιλοτικισ μονάδασ LIFE-F4F 

 
Ακολοφκωσ, περιγράφεται θ εγκατάςταςθ των υποδομϊν αλλά και τθσ προμικειασ, τόςο του εξοπλιςμοφ, 
όςο και των λοιπϊν απαιτοφμενων υλικϊν για τθν ολοκλθρωμζνθ παράδοςθ τθσ πιλοτικισ μονάδασ του 
ζργου LIFE-F4F 

 

 Αρχικά, κα πρζπει να γίνει θ διαμόρφωςθ του χϊρου, ομαλοποίθςθ και ιςοπζδωςθ του εδάφουσ, 
κακϊσ και όλεσ οι απαιτοφμενεσ εκςκαφζσ για τθν ζδραςθ τθσ βάςθσ τθσ μονάδασ και τθσ υπόγειασ 
δεξαμενισ ςυλλογισ των υγρϊν αποβλιτων τθσ μονάδασ του ζργου.  

 Στθ ςυνζχεια, κα καταςκευαςτεί θ τςιμεντζνια βάςθ τθσ μονάδασ. Συμπεριλαμβάνει τθ βάςθ του 
οικίςκου προδιαλογισ, κακϊσ και του κερμοκθπίου ξιρανςθσ, με τα πλευρικά τοιχία των δυο 
καναλιϊν ξιρανςθσ για τθ ςτιριξθ του μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ (ο οποίοσ δεν αφορά τθν παροφςα 
διακιρυξθ), όπωσ παρουςιάηονται αναλυτικά ςτον Ρίνακα 1 των τεχνικϊν προδιαγραφϊν, κακϊσ και 
ςτα καταςκευαςτικά ςχζδια τθσ διακιρυξθσ (Ραράρτθμα ΛΛΛ). Τόςο οι εςωτερικζσ πλευρζσ των τοιχίων, 
όςο και θ πάνω επιφάνειά τουσ, πάνω ςτθν οποία κα κινείται ο αναςτροφζασ μίξθσ του υλικοφ, 
ςθμειϊνεται ότι κα πρζπει να είναι τελείωσ λείεσ, χωρίσ εμπόδια από τα καλοφπια κλπ. Οι εςωτερικζσ 
πλευρζσ των τοιχίων κα ζχουν μεταξφ τουσ κακαρι απόςταςθ 5m με μζγιςτθ δυνατότθτα απόκλιςθσ ± 
1 cm.  

 Ρεριμετρικά τθσ τςιμεντζνιασ βάςθσ τθσ μονάδασ, κα διαςτρωκεί αςφαλτικι ςτρϊςθ κυκλοφορίασ, 
ςφμφωνα με τον Ρίνακα 1 των τεχνικϊν προδιαγραφϊν, κακϊσ και τα καταςκευαςτικά ςχζδια του 
Ραραρτιματοσ ΛΛΛ τθσ διακιρυξθσ. 

 Στο δάπεδο εντόσ των καναλιϊν ξιρανςθσ, ςτο κερμοκιπιο θλιακισ ξιρανςθσ, κα εγκαταςτακεί ζνα 
πλιρεσ ενδοδαπζδιο ςφςτθμα, ςτο οποίο τοποκετθκεί πλζγμα ςωλινων κζρμανςθσ δαπζδου 
(κερμικά καλϊδια) που κα ςυνδεκοφν με κυκλοφορθτζσ και πζντε (5) θλιακοφσ ςυλλζκτεσ. Οι ςωλινεσ 
αυτοί κα είναι κατάλλθλοι για ενδοδαπζδια κζρμανςθ. Οι ςωλινεσ τθσ ενδοδαπζδιασ κζρμανςθσ κα 
καλυφκοφν με τςιμεντοκονία πάχουσ 5cm.  

 Εξωτερικά των καναλιϊν ξιρανςθσ, ιτοι ςτθν εξωτερικι πλευρά αυτϊν, κα τοποκετθκεί ελαφρά 
ενιςχυμζνο τςιμζντο. Στα ςθμεία αυτά κα τοποκετθκεί ο ςκελετόσ του κερμοκθπίου (ςφμφωνα με τα 
καταςκευαςτικά ςχζδια Ραραρτιματοσ ΛΛΛ).   

 Εγκατάςταςθ δίρρυκτου μεταλλικοφ κερμοκθπίου θλιακισ ξιρανςθσ, με κάλυψθ από πολυκαρβονικό. 
Ζνα δίρρυκτο κερμοκιπιο κα τοποκετθκεί πάνω από τα δυο κανάλια ξιρανςθσ του υλικοφ. Κα είναι 
καλυμμζνο εξωτερικά, ενϊ εςωτερικά κα επιτρζπεται θ μετακίνθςθ μεταξφ των δφο καναλιϊν / 
κερμοκθπίων (δε κα υπάρχει δλδ μεταξφ τουσ κάποιο διαχωριςτικό). Κάκε κερμοκιπιο κα διακζτει 
δυο ςυρόμενεσ πόρτεσ, μια ακριβϊσ απζναντι από το προκαταςκευαςμζνο κτιριο, από όπου με ειδικό 
ςωλινα τροφοδοςίασ κα ειςάγεται ςτθ μονάδα θ πρϊτθ φλθ προσ ξιρανςθ ςτα κανάλια ξιρανςθσ και 
μια ςτο τζλοσ αυτοφ, για τθν ζξοδο του παραγόμενου προϊόντοσ, ςφμφωνα με το Σχιμα 1, τθν 
περιγραφι των τεχνικϊν προδιαγραφϊν και τα καταςκευαςτικά ςχζδια του Ραραρτιματοσ ΛΛΛ. Ο 
ςκελετόσ του κερμοκθπίου κα διακζτει παράκυρα οροφισ, αυτόματα ανοιγόμενα, τα οποία κα 
φζρουν ειδικά εντομοαπωκθτικά καλφμματα / ςίτεσ. Ράνω ςτθ ςτζψθ του κερμοκθπίου κα 
τοποκετθκεί ελαφρφσ διάτρθτοσ αεραγωγόσ, ο οποίοσ κα καταλιγει ςε βιόφιλτρο διαςτάςεων 2x2x1m 
(το κόςτοσ του αγωγοφ και του βιόφιλτρου δεν περιλαμβάνεται ςτθν παροφςα διακιρυξθ). Το υλικό 
κάλυψθσ των πορτϊν κα είναι πολυκαρβονικό. 

 Το κερμοκιπιο ξιρανςθσ κα απζχει 1m από τον οικίςκο. 

 Τα χαρακτθριςτικά του οικίςκου παρουςιάηονται αναλυτικά ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και ςτα 
καταςκευαςτικά ςχζδια του Ραραρτιματοσ ΛΛΛ τθσ διακιρυξθσ. Στθν πλευρά του οικίςκου (βλπ. ςθμείο 
1, Σχιματοσ 1), όπου κα γίνεται θ εναπόκεςθ των κάδων, κα υπάρχει ανελκυόμενι πόρτα που κα ζχει 
ωφζλιμο φψοσ 3,0 m και κα επιτρζπει ςτο όχθμα ςυλλογισ / μεταφοράσ να ειςζρχεται με τθν όπιςκεν, 
ϊςτε να κατεβάηει τουσ κάδουσ. Το άνοιγμα τθσ πόρτασ αυτισ κα καλφπτεται παράλλθλα και με ειδικι 
«κουρτίνα» για τθν προςταςία του χϊρου από τθν είςοδο ςε αυτόν, εντόμων. Στθν ίδια πλευρά κα 
υπάρχει μια (από τισ δυο) πόρτα ειςόδου / εξόδου προςωπικοφ. Μια δεφτερθ πόρτα εξόδου / 
αςφαλείασ του κτθρίου κα υπάρχει ακριβϊσ απζναντι από τθν πόρτα ειςόδου, όπωσ παρουςιάηεται 
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ςτο Σχιμα 1. Επίςθσ, κα εγκαταςτακεί μεταλλικό υπόςτεγο (όπωσ περιγράφεται ςτον πίνακα με τισ 
τεχνικζσ προδιαγραφζσ), ϊςτε να δθμιουργθκεί ζνασ χϊροσ ενθμζρωςθσ των επιςκεπτϊν.  

 Κα καταςκευαςτεί δίκτυο φδρευςθσ που κα ςυνδζει τθν πιλοτικι μονάδα με το δίκτυο φδρευςθσ τθσ 
ΜΡΑ, ςτο οποίο κα τοποκετθκεί μετρθτισ για τθν ογκομζτρθςθ του νεροφ που κα καταναλϊνεται από 
τθν πιλοτικι μονάδα.  

 Τα υγρά απόβλθτα που κα προκφπτουν από τθ μονάδα (κυρίωσ από των χϊρο τθσ προδιαλογισ) κα 
οδθγοφνται με βαρφτθτα ςε υπόγεια τςιμεντζνια δεξαμενι (όπωσ παρουςιάηεται ςτα καταςκευαςτικά 
ςχζδια του Ραραρτιματοσ ΛΛΛ αλλά και ςτα ςχζδια τθσ θλεκτρομθχανολογικισ μελζτθσ του 
Ραραρτιματοσ ΛΛ τθσ διακιρυξθσ).  

 Τόςο θ υδραυλικι, όςο και θ θλεκτρολογικι εγκατάςταςθ τθσ μονάδασ μαηί με τουσ θλεκτρολογικοφσ 
πίνακεσ, κακϊσ και θ πυροπροςταςία και θ αντικεραυνικι προςταςία αυτισ κα πρζπει να γίνουν 
ςφμφωνα με τθν θλεκτρομθχανολογικι μελζτθ του Ραραρτιματοσ ΛΛ και τα ςχζδια αυτισ  

 Πλεσ οι απαιτοφμενεσ διαςτάςεισ (κάτοψθ, τομι και τοπογραφικό διάγραμμα) του ζργου 
παρουςιάηονται ςτα καταςκευαςτικά ςχζδια του Ραραρτιματοσ ΛΛΛ τθσ διακιρυξθσ, ενϊ τα βαςικά 
χαρακτθριςτικά τθσ κάτοψθσ και τθσ δομισ τθσ πιλοτικισ μονάδασ παρουςιάηονται ςτο Σχιμα 1 τθσ 
παροφςασ.  

 Θ κάλυψθ τθσ πιλοτικισ μονάδασ κα καταλαμβάνει ζκταςθ 468m2, ενϊ περιμετρικά θ μονάδα κα 
αςφαλτοςτρωκεί, καλφπτοντασ ζκταςθ ςυνολικά 412m2. Θ ςυνολικι ζκταςθ που κα καλφπτει ο χϊροσ 
που κα καταλάβουν οι υποδομζσ τθσ μονάδασ κα είναι 880m2.  

 

Ο εξοπλιςμόσ τθσ μονάδασ κα εγκαταςτακεί ςτθ κζςθ «Μαφροσ Σπιλιοσ» τθσ Δθμοτικισ Ενότθτασ Νζασ 
Αλικαρναςςοφ του Διμου Θρακλείου και ςυγκεκριμζνα εντόσ του οικοπζδου τθσ υφιςτάμενθσ Μονάδασ 
Ρροεπεξεργαςίασ Απορριμμάτων (ΜΡΑ) Θρακλείου του ΕΣΔΑΚ. Θ εγκατάςταςθ κα αποτελεί ενιαίο 
λειτουργικό ςφνολο και κα παραδοκεί ςε κατάςταςθ λειτουργίασ. 

Θ περιγραφι τθσ διαδικαςίασ που αφορά ςτον ποςοτικό και ποιοτικό ζλεγχο των προςφερόμενων ειδϊν 
κα γίνει με βάςθ τθν παράγραφο 6.2 τθσ διακιρυξθσ.  

 
3.5 Θ/Μ μελζτθ 

Θ μελζτθ Θ/Μ κακϊσ και όλα τα απαιτοφμενα ςχζδια που τθ ςυνοδεφουν παρουςιάηονται αναλυτικά ςτο 
Ραράρτθμα ΛΛ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.   
 
4. Λοιπά Στοιχεία 

 
4.1 Διάρκεια ςφμβαςθσ  

To ςφνολο του υπό προμικεια εξοπλιςμοφ και θ εγκατάςταςι του κα ζχουν ολοκλθρωκεί ςε ςαράντα 
πζντε (45) θμζρεσ από τθν επόμενθ τθσ υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ. Ο χρόνοσ παράδοςθσ αρχίηει από τθν 
επόμενθ τθσ θμερομθνίασ υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ και λιγει με τθν προςκόμιςθ, εγκατάςταςθ και τθν 
παραλαβι των υλικϊν. Τα υλικά κα προςκομιςκοφν και κα εγκαταςτακοφν ςτον κατωτζρω αναφερόμενο 
τόπο. 

Υπζρβαςθ του χρόνου ολοκλιρωςθσ τθσ προμικειασ αποτελεί ουςιϊδθ απόκλιςθ και θ προςφορά κα 
απορρίπτεται. 

 
4.2 Τόποσ υλοποίθςθσ/παράδοςθσ 

Ο εξοπλιςμόσ τθσ μονάδασ κα εγκαταςτακεί ςτθ κζςθ «Μαφροσ Σπιλιοσ» τθσ Δθμοτικισ Ενότθτασ Νζασ 
Αλικαρναςςοφ του Διμου Θρακλείου και ςυγκεκριμζνα εντόσ του οικοπζδου τθσ υφιςτάμενθσ Μονάδασ 
Ρροεπεξεργαςίασ Απορριμμάτων (ΜΡΑ) Θρακλείου του ΕΣΔΑΚ.  

 
4.3 Ροςοτικι και Ροιοτικι παραλαβι  
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Θ ποςοτικι και θ ποιοτικι παραλαβι κα γίνει ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτισ ςχετικζσ ςτιλεσ του 
παραπάνω Ρίνακα 1 των τεχνικϊν προδιαγραφϊν.  

 
4.4 Διαδικαςία παραλαβισ υλικϊν 

 
1. H παραλαβι των υλικϊν γίνεται από επιτροπζσ, πρωτοβάκμιεσ ι και δευτεροβάκμιεσ, που 

ςυγκροτοφνται ςφμφωνα με τθν παρ. 11 εδ. β του άρκρου 221 του Ν.4412/16 και ςφμφωνα με τα 
οριηόμενα ςτο άρκρο 208 του ωσ άνω νόμου.  

2. Κατά τθ διαδικαςία παραλαβισ των υλικϊν διενεργείται ποιοτικόσ και ποςοτικόσ ζλεγχοσ και καλείται 
να παραςτεί, εφόςον το επικυμεί, ο προμθκευτισ. Θ ςφμβαςθ προβλζπει τουσ ελζγχουσ που 
αναφζρονται ςτον Ρίνακα 1 του παρόντοσ και γίνονται βάςει των απαιτιςεων των Ραραρτθμάτων Λ, ΛΛ, 
ΛΛΛ. 

3. Θ ςφμβαςθ προβλζπει, εκτόσ από τθν μακροςκοπικι εξζταςθ και άλλουσ ελζγχουσ (όπωσ μθχανικι 
εξζταςθ, δοκιμζσ αντοχισ) οπότε ςυντάςςεται από τθν επιτροπι παραλαβισ, εκτόσ από το πρωτόκολλο 
μακροςκοπικοφ ελζγχου και δειγματολθψίασ και οριςτικό πρωτόκολλο (παραλαβισ ι απόρριψθσ) μετά 
τα αποτελζςματα των ελζγχων τοφτων, ςφμφωνα με τθν παρ.3 του άρκρου 208 του ν. 4412/16. 

Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ ωσ άνω διαδικαςίασ θ Επιτροπι Ραραλαβισ μπορεί: 

α) να παραλάβει το υλικό, 

β) να παραλάβει το υλικό με παρατθριςεισ λόγω τυχόν αποκλίςεων από τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ 
ςφμβαςθσ. 

γ) να απορρίψει το υλικό. 

 
Το κόςτοσ διενζργειασ των ανωτζρω ελζγχων επιβαρφνει τον προμθκευτι. 
 
4. Σε περίπτωςθ που θ επιτροπι παραλαβισ παραλάβει το υλικό με παρατθριςεισ, αναφζρει ςτο ςχετικό 

πρωτόκολλο τισ αποκλίςεισ που παρουςιάηει τοφτο από τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ και γνωματεφει 
επαρκϊσ αιτιολογθμζνα ότι το υλικό είναι κατάλλθλο για τθ χριςθ που προορίηεται. Εφόςον κρικεί 
από τθν αρμόδια κατά περίπτωςθ υπθρεςία του ΕΣΔΑΚ, ότι οι παρεκκλίςεισ του υλικοφ δεν επθρεάηουν 
τθν καταλλθλότθτα του και μπορεί να χρθςιμοποιθκεί, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του αρμόδιου 
αποφαινομζνου οργάνου φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρικεί θ 
παραλαβι του υλικοφ, με ι χωρίσ ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ τιμισ. Σε αντίκετθ περίπτωςθ, εφόςον 
κρικεί από τθν αρμόδια κατά περίπτωςθ υπθρεςία του ΕΣΔΑΚ, ότι οι παρεκκλίςεισ του υλικοφ 
επθρεάηουν τθν καταλλθλότθτα του και δεν μπορεί να χρθςιμοποιθκεί, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ 
του αρμόδιου αποφαινομζνου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, το υλικό 
μπορεί να απορριφκεί. 

Εάν το υλικό απορρίπτεται από τθν επιτροπι παραλαβισ λόγω παρεκκλίςεων που διαπιςτϊκθκαν κατά 
τον μακροςκοπικό ζλεγχο, θ επιτροπι δεν προβαίνει ςτθ λιψθ και αποςτολι δειγμάτων και 
αντιδειγμάτων για άλλουσ περαιτζρω ελζγχουσ. 

5. Στθ δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ μποροφν να παραπζμπονται για επανεξζταςθ περιπτϊςεισ 
υλικϊν που απορρίφκθκαν ι κρίκθκαν παραλθπτζα με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ τιμισ με βάςθ του 
ελζγχουσ που διενζργθςε θ πρωτοβάκμια επιτροπι παραλαβισ. Θ παραπομπι κατά τα ανωτζρω 
γίνεται φςτερα από ςχετικό αίτθμα του προμθκευτι ι αυτεπάγγελτα από τθν Υπθρεςία. Θ 
δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ προβαίνει εκ νζου, ςε όλουσ τουσ προβλεπόμενουσ από τθ 
ςφμβαςθ ελζγχουσ και ςυντάςςει ςχετικό πρωτόκολλο παραλαβισ ι απόρριψθσ και ακολουκείται θ 
διαδικαςία που προβλζπεται ςτα εδάφια 3 και 4. 

Το αίτθμα για επανεξζταςθ υλικοφ ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ, υποβάλλεται από τον 
προμθκευτι, μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ 
τθσ ςχετικισ απόφαςθσ. Τα τυχόν ζξοδα τθσ δευτεροβάκμιασ επιτροπισ παραλαβισ, βαρφνουν τον 
προμθκευτι, εφόςον τα είδθ απορριφκοφν οριςτικά ι παραλθφκοφν με ζκπτωςθ, ανεξάρτθτα εάν θ 
ανάκεςθ για επανεξζταςθ γίνεται μετά από αίτθμα του προμθκευτι ι αυτεπάγγελτα. Τα ζξοδα αυτά 
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καταλογίηονται με απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου και εκπίπτονται από το λαβείν του 
προμθκευτι ι ειςπράττονται από τθν εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ ι με βεβαίωςθ μζςω 
του δθμοςίου ταμείου. 

6. Τα πρωτόκολλα που ςυντάςςονται από τισ επιτροπζσ παραλαβισ, πρωτοβάκμιεσ ι δευτεροβάκμιεσ, 
κοινοποιοφνται υποχρεωτικά και ςτουσ προμθκευτζσ. 

7. Με απόφαςθ του αρμόδιου αποφαινομζνου οργάνου, μπορεί να παραπζμπεται για επανεξζταςθ υλικό 
ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ που ςυγκροτείται προσ τοφτο, ακόμθ και ςτθν περίπτωςθ που 
παραλιφκθκε οριςτικά από τθν πρωτοβάκμια επιτροπι παραλαβισ. Στθν περίπτωςθ αυτι ιςχφουν για 
το Δθμόςιο και για τον προμθκευτι τα αναφερόμενα ςτο παραπάνω εδάφιο 6. 

8. Σε περίπτωςθ που ο προμθκευτισ διαφωνεί με το αποτζλεςμα των εργαςτθριακϊν εξετάςεων που 
διενεργικθκαν κατά τθν παραλαβι από τθν πρωτοβάκμια ι τθ δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ, 
μπορεί να ηθτιςει εγγράφωσ εξζταςθ κατ` ζφεςθ των οικείων αντιδειγμάτων. Θ κατ` ζφεςθ εξζταςθ 
γίνεται, φςτερα από ζγγραφο τθσ Υπθρεςίασ, ςε εργαςτιριο διαφορετικό από εκείνο που διενζργθςε 
τθν αρχικι εξζταςθ. Ο προμθκευτισ μπορεί να αιτθκεί κατ` ζφεςθ εξζταςθ, είτε θ παραλαβι 
διενεργείται από πρωτοβάκμια είτε από δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ. 

Στθν περίπτωςθ που δεν υπάρχει άλλο κατάλλθλο εργαςτιριο από αυτό που διενιργθςε τον αρχικό 
ζλεγχο, θ κατ` ζφεςθ εξζταςθ γίνεται ςε αυτό, αλλά με εξεταςτι του Γενικοφ Ωθμείο του Κράτουσ ι 
άλλου φορζα. Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να καταβάλλει τα προβλεπόμενα για τθν περίπτωςθ τζλθ. 
Το αίτθμα του προμθκευτι για τθν κατ` ζφεςθ εξζταςθ πρζπει να υποβάλλεται μζςα ςε ανατρεπτικι 
προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν από τθν γνωςτοποίθςθ ςε αυτόν των αποτελεςμάτων τθσ αρχικισ 
εξζταςθσ. Κατ` ζφεςθ εξζταςθ μπορεί να γίνει και αυτεπάγγελτα με απόφαςθ του αρμόδιου 
αποφαινομζνου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, μζςα ςε είκοςι (20) 
θμζρεσ από τθν λιψθ του πρωτοκόλλου τθσ επιτροπισ παραλαβισ. 

Κατά τθν κατ` ζφεςθ εξζταςθ παρίςταται εκπρόςωποσ του φορζα, υποχρεωτικά δε καλείται να 
παραςτεί, εφόςον το επικυμεί ο προμθκευτισ. Εάν κατά τθ διενζργεια τθσ κατ` ζφεςθ εξζταςθσ 
υπάρχει διαφωνία από τον εκπρόςωπο του φορζα ι τον προμθκευτι ςε τεχνικό κζμα (όπωσ 
εφαρμοηόμενθ μζκοδοσ εξζταςθσ χριςθ οργάνων), αυτι διατυπϊνεται με ςαφινεια ςε ςχετικό 
πρωτόκολλο, θ δε υπόκεςθ παραπζμπεται ςτο Ανϊτατο Ωθμικό Συμβοφλιο για γνωμάτευςθ. 

Το αποτζλεςμα τθσ κατ` ζφεςθ εξζταςθσ είναι υποχρεωτικό και τελεςίδικο και για τα δφο μζρθ. Μετά 
το αποτζλεςμα τθσ κατ` ζφεςθ εξζταςθσ ο προμθκευτισ δεν μπορεί να αιτθκεί παραπομπι ςε 
δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ. 

9. Τα υπό προμικεια υλικά μποροφν να τεκοφν ςε επιχειρθςιακι εκμετάλλευςθ μόνο μετά τθν οριςτικι 
παραλαβι τουσ από τον φορζα. 

 
4.5. Εγγυιςεισ - Τεχνικι Υποςτιριξθ 

Για τθν εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ του εξοπλιςμοφ, δείτε αναλυτικά τον πίνακα των τεχνικϊν 
προδιαγραφϊν.  

Ο προμθκευτισ ζχει τθν υποχρζωςθ με δικι του φροντίδα και δαπάνθ και κατά το χρόνο τθσ εγγφθςθσ να 
αντικακιςτά κάκε εξάρτθμα που κα αποδειχκεί ελαττωματικό ι υποςτεί βλάβθ λόγω κακισ ποιότθτοσ ι 
καταςκευισ κατά το παραπάνω χρονικό διάςτθμα.  

 
4.6 Εκπαίδευςθ προςωπικοφ 

 
Ο ανάδοχοσ κα είναι υποχρεωμζνοσ να εκπαιδεφςει το προςωπικό, ςε ότι αφορά ςτθ λειτουργία και 

ςυντιρθςθ του μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ που κα εγκαταςτιςει ςτθν πιλοτικι μονάδα. Κα πρζπει επίςθσ 

να παραδϊςει και ςχετικό ζντυπο εκπαιδευτικό υλικό. Θ διάρκεια τθσ εκπαίδευςθσ κα είναι τουλάχιςτον 5 

θμζρεσ. Ο Ρρομθκευτισ αναλαμβάνει με δικζσ του δαπάνεσ τθν εκπαίδευςθ του προςωπικοφ του 

δικαιοφχου. 
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Συντάχκθκε από 

 

 

 

 

Γεωργίου Μαρία 

ΡΕ7 Ωθμικόσ Μθχανικόσ 

 

 

 

 

 

 

Γιακουμάκθ Λωάννα 

ΡΕ5 Μθχανολόγοσ Μθχανικόσ 

Κεωρικθκε από 

 

 

 

 

Στυλιανίδθσ Νίκοσ 

ΡΕ3 Ρολιτικόσ Μθχανικόσ 

Δ/ντθσ ΤΥ ΕΣΔΑΚ 

 

Θράκλειο, Οκτϊβριοσ 2017 
 
 



 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ – Ηιεθηξνινγηθή θαη Μεραλνινγηθή Μειέηε   

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ 
ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΩΕΙΙΣΘΣ 
ΑΡΟΙΜΜΑΤΩΝ ΚΘΤΘΣ (ΕΣΔΑΚ) 
ΑΩ. ΜΑΚΑΛΟΥ & ΣΚΟΥΛΑΔΫΝ 22, 
ΘΑΚΛΕΛΟ ΚΘΤΘΣ Τ.Κ. 712 02 
Δ/ΝΣΘ ΤΕΩΝΛΚΫΝ ΥΡΘΕΣΛΫΝ  
ΚΑΛ MΕΚΟΔΫΝ EΡΕΞΕΓΑΣΛΑΣ  
ΔΛΆΚΕΣΘΣ ΣΤΕΕάΝ ΑΡΟΒΛΙΤΫΝ  

  

 Το ζργο LIFE+F4F 
χρθματοδοτείται ωσ προσ τθν 
αξία του κατά 60% από το 
χρθματοδοτικό μζςο LIFE τθσ 
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (για το 
περιβάλλον LIFE 2014-2020 
και κατά 40% από ίδιουσ 
πόρουσ 

 

 

 

 

 

ΡΟΜΘΘΕΙΑ: 

«Εξοπλιςμοφ και υλικϊν πιλοτικισ μονάδασ και εργαςίεσ υποδομισ 
ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ LIFE F4F» 

 

 

 

 

ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙ: ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΙΚΘ ΚΑΙ ΜΘΩΑΝΟΛΟΓΙΚΘ ΜΕΛΕΤΘ  
ΜΕΛΕΤΘ: 17/2017 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΚΤΩΒΙΟΣ, 2017



 

Σελίδα 71 από 183 

ΡΕΙΕΩΟΜΕΝΑ ΤΕΥΩΟΥΣ Θ/Μ ΜΕΛΕΤΘΣ 

 

A. ΕΛΣΑΓΫΓΘ 

 

Β. ΤΕΩΝΛΚΘ ΡΕΛΓΑΨΘ 

 

Γ. ΤΕΩΝΛΚΕΣ ΡΟΔΛΑΓΑΨΕΣ 

 

Δ. TEXNIKOI ΥΡΟΛΟΓΛΣΜΟΛ 

 

Ε. ΡΟΜΕΤΘΣΕΛΣ 

 

ΣΤ. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΩΕΔΛΫΝ 
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Α. ΕΙΣΑΓΩΓΘ 

Θ παροφςα μελζτθ αφορά ςτα απαιτοφμενα θλεκτρομθχανολογικά ζργα υποδομισ για τθν λειτουργία τθσ 
Ριλοτικισ Μονάδασ Επεξεργαςίασ και Μεταφόρτωςθσ Ρροδιαλεγμζνου Οργανικοφ.  

 

Τα θ/μ βοθκθτικά ζργα υποδομισ κα περιλαμβάνουν τισ ακόλουκεσ εγκαταςτάςεισ : 

 Εγκατάςταςθ Φδρευςθσ 

 Εγκατάςταςθ Αποχζτευςθσ 

 Εγκατάςταςθ Ρυροπροςταςίασ - Ρυραςφάλειασ 

 Εγκατάςταςθ Θλεκτρικϊν 

 Εγκατάςταςθ Αντικεραυνικισ Ρροςταςίασ  
 

Ο ςχεδιαςμόσ των θ/μ εγκαταςτάςεων, προκειμζνου να προκφψει θ βζλτιςτθ και αποδοτικότερθ λφςθ, 
ζγινε λαμβάνοντασ υπ’ όψιν: 

 τισ τοπικζσ ςυνκικεσ και ιδιαιτερότθτεσ του ζργου 

 τθν ικανότθτα τθσ αγοράσ 

 τθν κείμενθ νομοκεςία 

 τουσ Ελλθνικοφσ και διεκνείσ κανονιςμοφσ 

 τουσ κανόνεσ τθσ τζχνθσ και τθσ επιςτιμθσ  
. 

Το παρόν τεφχοσ περιλαμβάνει: 

 Τεχνικι περιγραφι 

 Τεχνικζσ προδιαγραφζσ 

 Τεχνικοφσ υπολογιςμοφσ 

 Ρρομετριςεισ 
 

Στο κεφάλαιο τθσ τεχνικισ περιγραφισ περιγράφονται λεπτομερϊσ οι απαιτοφμενεσ εγκαταςτάςεισ και ο 
τρόποσ λειτουργίασ τουσ.  

Στο κεφάλαιο των τεχνικϊν προδιαγραφϊν δίνονται οι τεχνικζσ απαιτιςεισ όλων των ςτοιχείων των θ/μ 
εργαςιϊν τόςο για τα απαιτοφμενα υλικά όςο και για τον τρόπο εφαρμογισ και εγκατάςταςισ τουσ.  

Στο κεφάλαιο των τεχνικϊν υπολογιςμϊν προςδιορίηονται όλα τα μεγζκθ θ/μ εξοπλιςμοφ, λαμβάνοντασ 
υπ’ όψιν τθν διακζςιμθ ςτθν αγορά γκάμα μθχανθμάτων και ςυςκευϊν.  

Στο κεφάλαιο των προμετριςεων καταμετροφνται τα ςτοιχεία και τα υλικά των εγκαταςτάςεων ςε άμεςθ 
ςυμφωνία με τα ςχζδια, τθν τεχνικι περιγραφι κακϊσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ των θ/μ εργαςιϊν. 

Θ μελζτθ θ/μ εγκαταςτάςεων ςυμπλθρϊνεται με τα ςχζδια των προαναφερόμενων θ/μ ζργων.  
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Β. ΤΕΩΝΙΚΘ ΡΕΙΓΑΨΘ 

1. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΥΔΕΥΣΘΣ 

 

Για τθ ςφνταξθ τθσ μελζτθσ του δικτφου φδρευςθσ κα ακολουκθκεί θ ΤΟΤΕΕ 2411/86 «Εγκαταςτάςεισ ςε 
κτίρια και οικόπεδα – διανομι κρφου ηεςτοφ νεροφ» λαμβάνοντασ υπόψθ και τα βοθκιματα: 

 Γενικόσ Οικοδομικόσ Κανονιςμόσ (Γ.Ο.Κ.) 

 Κτιριοδομικόσ Κανονιςμόσ. 

 Νόμοσ 1650 για τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ (ΨΕΚ 160 Α/16-10-86). 

 Κανονιςμόσ Εςωτερικϊν Υδραυλικϊν Εγκαταςτάςεων 

 Κανονιςμόσ Λειτουργίασ Δικτφου Υδρεφςεωσ ΕΥΔΑΡ 

 Ρρότυπα ΕΛΟΤ και DIN 
 

Θ εγκατάςταςθ φδρευςθσ ζχει ωσ ςκοπό τθν διανομι νεροφ χριςθσ ςε όλεσ τισ μονάδεσ τθσ εγκατάςταςθσ 
για τισ ανάγκεσ πλφςθσ του εξοπλιςμοφ και των χϊρων.  

Θ υδρολθψία κα γίνεται από το δίκτυο φδρευςθσ που υπάρχει ιδθ και εξυπθρετεί τθ Μονάδα 
Ρροεπεξεργαςίασ Απορριμμάτων (ΜΡΑ) θ κζςθ τθσ οποίασ βρίςκεται νότια τθσ Ριλοτικισ Μονάδασ.  

Το δίκτυο φδρευςθσ κα τροφοδοτεί δφο (2) βρφςεσ, οι οποίεσ κα βρίςκονται εςωτερικά του οικίςκου, 
κακϊσ και τουσ πζντε(5) θλιακοφσ  κερμοςίφωνεσ.  

Το δίκτυο φδρευςθσ που κα ςυνδζει τθ Ριλοτικι Μονάδα με τθ ΜΡΑ κακϊσ επίςθσ και το δίκτυο 
φδρευςθσ τθσ Ριλοτικισ Μονάδασ κα είναι καταςκευαςμζνα από πλαςτικοφσ ςωλινεσ πολυαικυλενίου 
HDPE 3θσ γενιάσ Ε100 κατά CEN 122201, ονομαςτικισ πίεςθσ 10 Atm, διαμζτρου ςφμφωνα με τα ςχζδια. 

Το δίκτυο αποτελείται από διακριτά τμιματα τα οποία μποροφν να απομονωκοφν ξεχωριςτά οφτωσ ϊςτε 
ςε περίπτωςθ βλάβθσ κάποιου εξ αυτϊν των κλάδων να μθν απαιτείται θ απομόνωςθ ολόκλθρου του 
δικτφου. Σε όλα τα ςθμεία διακλαδϊςεων τοποκετοφνται δικλείδεσ απομόνωςθσ για τθν απομόνωςθ των 
κλάδων του δικτφου. 
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2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΑΡΟΩΕΤΕΥΣΘΣ 

 

Θ μελζτθ ςυντάςςεται ςφμφωνα με τουσ κάτωκι κανονιςμοφσ – οδθγίεσ :  

 ΓΟΚ / Ν.1577/85 (ΨΕΚ210Α/18-12-85) 

 Κτιριοδομικόσ Κανονιςμόσ, ΥΑ 3046/304/89 (ΨΕΚ59Δ/89) 

 ΡΔ 334/94, ΨΕΚ 176Α/25-10-94 : Ρροϊόντα δομικϊν καταςκευϊν (προςαρμογι τθσ ελλθνικισ 
νομοκεςίασ με τθν οδθγία 89/106/ΕΚ) 

 ΤΟΤΕΕ 2412/86 : Εγκαταςτάςεισ ςε κτίρια και οικόπεδα : Αποχετεφςεισ 

 ΥΑ 25576/1088/17-12-92 : Υποχρεωτικι εφαρμογι τεχνικϊν προδιαγραφϊν ςτουσ πλαςτικοφσ 
ςωλινεσ και ςτα εξαρτιματα από u-PVC, που χρθςιμοποιοφνται για τθν μεταφορά πόςιμου νεροφ 
και αποχετευτικϊν λυμάτων. 

 

Θ ςυλλογι των ακακάρτων απόνερων πλφςθσ ςτθν Ριλοτικι Μονάδα κα γίνεται από κατάλλθλα κανάλια 
υδροςυλλογισ με ςχάρα. Από τα κανάλια τα απόνερα κα οδθγοφνται βαρυτικά μζςω αγωγϊν ςε υπόγεια 
δεξαμενι πλθςίον του οικίςκου όπωσ φαίνεται και ςτο αντίςτοιχο ςχζδιο. Από τθ δεξαμενι τα απόνερα κα 
μεταφζρονται μζςω μίασ αντλίασ λυμάτων, με χαρακτθριςτικά: παροχι 15 m3/h, μανομετρικό 6 m και 
εγκατεςτθμζνθ ιςχφσ 1,1 kW, ςτο χϊρο τθσ ΜΡΑ. Ο κατακλθπτικόσ αγωγόσ μεταφοράσ κα είναι από HDPE 
3θσ γενιάσ Ε100 κατά CEN 122201, ονομαςτικισ πίεςθσ 10 Atm, διαμζτρου ςφμφωνα με τα ςχζδια.  

Το δίκτυο αποχζτευςθσ κα καταςκευαςτεί από πλαςτικοφσ ςωλινεσ αποχζτευςθσ υπονόμων (u-PVC Σ41). 
Ο αγωγόσ κα τοποκετθκεί υπόγεια ςε χάνδακα βάκουσ από 0,50 ζωσ 0,80 m. Ψρεάτια ανοιχτοφ τφπου 
χρθςιμοποιοφνται ςτισ ενϊςεισ των οριηοντίων γενικϊν αποχετευτικϊν αγωγϊν και ςτα ςθμεία αγωγϊν 
αλλαγισ κατευκφνςεωσ. Το βάκοσ των φρεατίων εξαρτάται από τθ μεγαλφτερθ διάμετρο αποχετευτικοφ 
αγωγοφ που ςυνδζεται ςτο φρεάτιο, από τθν μορφι του εδάφουσ κακϊσ και από τθν κλίςθ του αγωγοφ. 

Θ χωρθτικότθτα τθσ δεξαμενισ ανζρχεται ςε 7 m3. 
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3. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΡΥΑΣΨΑΛΕΙΑΣ-ΡΥΟΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 

Θ μελζτθ ςυντάςςεται ςφμφωνα με τουσ κάτωκι κανονιςμοφσ – οδθγίεσ :  

 ΡΔ 71 (Ψ.Ε.Κ. 32/Α/ τθσ 17-2-88) 

 ΚΥΑ 5905 / 1995 

 Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 2451/86, Mόνιμα πυροβεςτικά ςυςτιματα με νερό ςε κτίρια 

 Ραραρτιματα Ρυροςβεςτικισ Διάταξθσ Νο3 τθσ 19/1/81 

 Ψορθτοί πυροςβεςτιρεσ, Υπ.Αποφ. 22745/314(ΨΕΚ Β 264/8.4.71) 

 Εκνικά Ελλθνικά Ρρότυπα (ΝΘS) περί φορθτϊν πυροςβεςτιρων 

 Ρρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ2: Κατθγορίεσ πυρκαγιϊν 

 Ρρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ3: Ψορθτοί πυροςβεςτιρεσ 

 Ρρότυπο ΕΛΟΤ 54 : Εξαρτιματα ςυςτθμάτων αυτόματθσ ανίχνευςθσ πυρκαγιάσ 1.Ειςαγωγι, 5. 
Κερμοευαίςκθτοι  ανιχνευτζσ. Σθμειακοί ανιχνευτζσ με ςτατικό ςτοιχείο 

 Ρρότυπο ΕΛΟΤ 571: Δοκιμαςίεσ αντοχισ ςε φωτιά Δομικά ςτοιχεία, 2 Κουφϊματα, 3.  Στοιχεία από 
γυαλί) 

 Ρρότυπο ΕΛΟΤ 664: Συςτιματα πυροςβεςτικϊν εγκαταςτάςεων με νερό 

 «Ρερί ςυςτιματοσ ςθματοδοτιςεωσ αςφαλείασ εισ τουσ χϊρουσ εργαςίασ» 
 

Τα μζτρα πυραςφάλειασ-πυροπροςταςίασ που κα λθφκοφν είναι τα εξισ: 

Για τον οικίςκο προβλζπονται δφο (2) πυροςβεςτιρεσ ξθράσ ςκόνθσ 6kg, ζνασ πυροςβεςτιρασ CO2 5kg 
κακϊσ και τρία (3) φωτιςτικά ςϊματα αςφαλείασ όπωσ φαίνονται ςτο αντίςτοιχο ςχζδιο. 

Για το κερμοκιπιο ξιρανςθσ προβλζπονται ζξι (6) πυροςβεςτιρεσ ξθράσ ςκόνθσ 6kg, δφο (2) 
πυροςβεςτιρεσ CO2 5kg κακϊσ και επτά (7) φωτιςτικά ςϊματα αςφαλείασ όπωσ φαίνονται ςτο αντίςτοιχο 
ςχζδιο. 
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4. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΘΛΕΚΤΙΚΩΝ 

 

4.1. ΓΕΝΛΚΑ  

Θ μελζτθ ςυντάςςεται ςφμφωνα με τουσ κάτωκι κανονιςμοφσ – οδθγίεσ :  

 Ελλθνικό Ρρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 "Απαιτιςεισ για θλεκτρικζσ εγκαταςτάςεισ" 

 Ελλθνικό Ρρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 40 1 ζωσ 9 που αναφζρονται ςτουσ ιςτοφσ. 

 Πλα τα διεκνι πρότυπα ΕΝ, CIE, ΟΛΝ κλπ., όπου δεν καλφπτει θ Ελλθνικι Νομοκεςία 

 Οδθγίεσ τθσ ΔΕΘ 
 

Θ θλεκτρολογικι εγκατάςταςθ κα περιλαμβάνει: 

 τθν εγκατάςταςθ του μετρθτθ τθσ ΔΕΘ 

 τουσ θλεκτρικοφσ πίνακεσ  

 τθν εγκατάςταςθ εςωτερικοφ φωτιςμοφ 

 τθν εγκατάςταςθ κίνθςθσ - ρευματοδοτϊν 

 τθν εγκατάςταςθ των καλωδιϊςεων 

 τισ γειϊςεισ 
 

4.2.  ΡΑΟΩΘ ΔΕΘ  

Θ θλεκτροδότθςθ των εγκαταςτάςεων κα γίνει από το δίκτυο τθσ Δ.Ε.Θ. Στθ κζςθ που αποτυπϊνεται ςτα 
ςχζδια κα τοποκετθκεί ο μετρθτισ τθσ ΔΕΘ, εντόσ ςτεγανοφ μεταλλικοφ ερμαρίου. H απαιτοφμενθ παροχι 
τθσ ΔΕΘ, όπωσ υπολογίηεται ςτο τεφχοσ υπολογιςμϊν, κα είναι παροχι 3φαςικι νο.3 (53.02 KVΑ). Από τον 
μετρθτι με καλϊδιο J1VV-R 5G25, το οποίο κα οδεφςει υπόγειο εντόσ ςωλινα προςταςίασ καλωδίων, κα 
θλεκτροδοτθκεί ο κεντρικόσ θλεκτρικόσ πίνακασ που κα εγκαταςτακεί εντόσ του οικίςκου. 

 

4.3.  ΘΛΕΚΤΛΚΟΛ ΡΛΝΑΚΕΣ  

Από το γενικό πίνακα τροφοδοτοφνται όλοι οι επιμζρουσ πίνακεσ διανομισ. Ειδικότερα: 

 

α/α Ρίνακασ Ονομαςία Καλϊδιο 

1 Α.Ρ  ΚΕΝΤΛΚΟΣ ΡΛΝΑΚΑΣ 
J1VV-R 5G25 (από μετρθτι 
ΔΕΘ) 

2 Β.Ρ 
ΒΑΣΛΚΟΣ ΡΛΝΑΚΑΣ 
ΘΛΕΚΤΟΔΟΤΘΣΘΣ 
ΟΛΚΛΣΚΟΥ 

J1VV-R 5G4 

(από Α.Ρ) 

3 Γ.Ρ 
ΡΛΝΑΚΑΣ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ 
ΟΛΚΛΣΚΟΥ 

J1VV-R 5G4 

(από Α.Ρ) 

4 Δ.Ρ 
ΒΑΣΛΚΟΣ ΡΛΝΑΚΑΣ 
ΘΛΕΚΤΟΔΟΤΘΣΘΣ 
ΚΕΜΟΚΘΡΛΟΥ 

J1VV-R 5G4 

(από Α.Ρ) 

5 Ε.Ρ 
ΡΛΝΑΚΑΣ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ ΘΛ. 
ΞΘΑΝΣΘΣ ΚΕΜΟΚΘΡΛΟΥ 

J1VV-R 5G4 

(από Α.Ρ) 

 

Ο Κεντρικόσ Ρίνακασ εγκακίςταται εντόσ του οικίςκου και τροφοδοτεί τόλουσ του θλεκτρικοφσ πίνακεσ. 
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Οι πίνακεσ Β.Ρ και Γ.Ρ εγκακίςτανται εντόσ του οικίςκου. Ο πίνακασ Β.Ρ τροφοδοτεί τον φωτιςμό, τουσ 
ρευματοδότεσ, τθν γκαραηόπορτα, τα δφο (2) A/C και τα φωτιςτικά αςφαλείασ. Ο πίνακασ Γ.Ρ τροφοδοτεί 
τθν μεταφορικισ ταινία, τθν αντλία τροφοδοςίασ κακϊσ και τον πολτοποιθτι. 

Ο πίνακεσ Δ.Ρ. εγκακίςταται εντόσ του κερμοκθπίου ξιρανςθσ και τροφοδοτεί τουσ κυκλοφορθτζσ για τθν 
ενδοδαπζδια, τον κυκλοφορθτι των θλιακϊν, τουσ ανεμιςτιρεσ, τα θλεκτρικά παράκυρα, τον φωτιςμό και 
τα φωτιςτικά αςφαλείασ.  

Τζλοσ, ο πίνακασ Ε.Ρ εγκακίςταται και αυτόσ εντόσ του κερεμοκθπίου ξιρανςθσ και τροφοδοτεί τουσ 
αναδευτιρεσ και τθν αντλία λυμάτων εντόσ τθσ εξωτερικισ υπόγειασ δεξαμενισ. 

Πλοι οι πίνακεσ κα είναι μεταλλικοί επίτοιχοι ςτεγανοί, ςφμφωνα με τθν οικεία προδιαγραφι. Ο 
ςυνδυαςμόσ εξωτερικοφ περιβλιματοσ και εςωτερικοφ πίνακα κα εξαςφαλίηει ςτεγανότθτα Λ65. 

Οι θλεκτρικοί πίνακεσ κα είναι εφοδιαςμζνοι με το απαιτοφμενο θλεκτρολογικό υλικό όπωσ φαίνεται ςτα 
ςχζδια. 

Για τθν αποφυγι ειςόδου υπερτάςεων από κεραυνοφσ μζςω του δικτφου τθσ ΔΕΘ ςτουσ θλεκτρικοφσ 
πίνακεσ και τθν καταςτροφι ςυςκευϊν, κα εγκαταςτακοφν ςτθν γραμμι ειςόδου του τροφοδοτικοφ 
καλωδίου τουσ, διάταξθ περιοριςμοφ υπερτάςεων ςφμφωνθ με τθν οικεία προδιαγραφι. 

 

4.4. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΕΣΫΤΕΛΚΟΥ ΨΫΤΛΣΜΟΥ 

Τα φωτιςτικά ςϊματα κα είναι κατάλλθλα για τοποκζτθςθ και ςυνεχι λειτουργία ςε εςωτερικοφσ και 
εξωτερικοφσ χϊρουσ κατά περίπτωςθ και κα παρζχουν τθ δυνατότθτα ανάρτθςθσ ι τοποκζτθςθσ επί 
οροφισ ι τοίχου. 

Κα είναι κατάλλθλα για τροφοδοςία 230 V ςτα 50 Hz και για λαμπτιρεσ ονομαςτικισ ιςχφοσ από 18 W ζωσ 
65 W. 

Ο φωτιςμόσ του εξωτερικοφ χϊρου τθσ Ριλοτικισ Μονάδασ κα γίνεται από τον εξωτερικό φωτιςμό τθσ 
ΜΡΑ.  

 

4.5.   ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΕΥΜΑΤΟΔΟΤΫΝ 

Στο χϊρο του οικίςκου κα εγκαταςτακοφν μονοφαςικοί ρευματοδότεσ με πλευρικζσ επαφζσ γειϊςεωσ 
(ΣΟΥΚΟ) 16A/230V για χριςθ από το προςωπικό, όπωσ φαίνεται ςτα ςχζδια.  

 

4.6.    ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΚΑΛΫΔΛΫΣΕΫΝ 

Οι υπόγειεσ καλωδιϊςεισ κα γίνουν με καλϊδια τφπου J1VV-U/-R. Οι υπόγειεσ οδεφςεισ καλωδίων ςτο 
ζδαφοσ, κα γίνουν εντόσ πλαςτικϊν ςωλινων από HDPE διπλοφ δομθμζνου κυκλϊματοσ με 
ενςωματωμζνθ ατςαλίνα.  

Για τθν διζλευςθ των καλωδίων διανομισ κα γίνει εκςκαφι για τθν διαμόρφωςθ χάνδακα 0,7m βάκουσ. 
Στον πυκμζνα του χάνδακα κα ςτρωκεί άμμοσ μζχρι φψουσ 10cm. Κατόπιν κα τοποκετθκεί ο ςωλινασ που 
κα καλφπτεται από το επάνω μζροσ με άλλα 10cm άμμου και το υπόλοιπο με υλικά εκςκαφϊν.  

Σε όλεσ τισ αλλαγζσ κατεφκυνςθσ , κα τοποκετθκοφν φρεάτια διαςτάςεων 50x50cm για τθν ζλξθ των 
καλωδίων, τα οποία κα ςτεγανοποιοφνται και κα αςφαλίηονται.  

Ππου θ εγκατάςταςθ είναι ορατι (επίτοιχθ) κα χρθςιμοποιθκοφν καλϊδια H05VV-R/-U, J1VV-U/-R και 
ςωλινεσ θλεκτρολογικοί ενιςχυμζνοι.  

 

4.7.   ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΓΕΛΫΣΘΣ 

Για τθ γείωςθ του μετρθτι τθσ ΔΕΘ κα καταςκευαςτεί τρίγωνο γειϊςεωσ. Το τρίγωνο γείωςθσ κα 
αποτελείται από 3 θλεκτρόδια τφπου COPPERWELD διαμζτρου Ψ14 και ολικοφ μικουσ 1,5m που κα 
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τοποκετθκοφν ςτισ κορυφζσ ιςόπλευρου τριγϊνου με πλευρά 3m. Το πάνω μζροσ των ράβδων γείωςθσ κα 
είναι επιςκζψιμο μζςα ςε ειδικά φρεάτια με χυτοςίδθρο κάλυμμα, διαςτάςεων 20x20x20cm. Οι αγωγοί 
ςφνδεςθσ των θλεκτροδίων του τριγϊνου κα είναι από γυμνό χαλκό και κα τοποκετθκοφν ςε βάκοσ 0,60 
κάτω από τθν επιφάνεια του εδάφουσ. Ο αγωγόσ γείωςθσ κα είναι χάλκινοσ θλεκτρολυτικόσ Cu-E 
πολφκλωνοσ ονομαςτικισ διατομισ 25mm2.  

Θ αντίςταςθ γείωςθσ κα μετρθκεί και κα πρζπει να είναι κάτω από 1 ΫΘΜ ςφμφωνα με τουσ 
κανονιςμοφσ. Εάν δεν επιτευχκεί θ απαιτοφμενθ ςτάκμθ γειϊςεωσ τότε πρζπει να καταςκευαςτοφν 
πρόςκετα τρίγωνα γείωςθσ. 

Ο ηυγόσ γείωςθσ κα ςυνδεκεί με τον ηυγό του ουδετζρου ςτον γενικό θλεκτρικό πίνακα, κακϊσ το 
ςφςτθμα διανομισ τθσ ΔΕΘ ςτθν περιοχι ζχει προςταςία ουδετζρωςθσ.  

Οι θλεκτρικοί πίνακεσ κα γειωκοφν και αυτοί ςε θλεκτρόδια γείωςθσ. Πλοι οι ηυγοί γείωςθσ διαςυνδζονται 
μεταξφ τουσ γυμνοφ χάλκινου πολφκλωνου αγωγοφ ονομαςτικισ διατομισ 25mm2. 

Πλεσ οι καταναλϊςεισ κα γειωκοφν μζςω των τροφοδοτικϊν τουσ γραμμϊν ςτον ηυγό γείωςθσ του 
αντίςτοιχου πίνακα. Οι αγωγοί γείωςθσ, διατομισ ζωσ 25mm2, κα είναι τθσ αυτισ διατομισ με αυτι των 
αγωγϊν φάςεων. Για μεγαλφτερεσ διατομζσ, θ διατομι του αγωγοφ γείωςθσ μειϊνεται ςτο ιμιςυ τθσ 
διατομισ των αγωγϊν φάςεων. 
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5. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΑΝΤΙΚΕΑΥΝΙΚΘΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Για τθν προςταςία ανκρϊπων και εγκαταςτάςεων των κτιρίων από κεραυνικά πλιγματα, προβλζπεται θ 
εγκατάςταςθ ςυςτιματοσ αντικεραυνικισ προςταςίασ με αλεξικζραυνο τφπου κλωβοφ Faraday.  

Το ςφςτθμα κα μελετθκεί και κα καταςκευαςκεί ςφμφωνα με τουσ ακόλουκουσ κανονιςμοφσ και 
πρότυπα: 

 

 DIN 57185 «Εγκαταςτάςεισ Αντικεραυνικισ Ρροςταςίασ» 

 VDE0185 μζροσ 1 και 2 

 BS6651 «Ρροςταςία κτιρίων από κεραυνοφσ» 

 ΕΛΟΤ 1197 «Ρροςταςία καταςκευϊν από κεραυνοφσ» 

 ΕΛΟΤ 1412 «Εκτίμθςθ κινδφνου κεραυνοπλθξίασ. Επιλογι επιπζδου προςταςίασ ΣΑΡ» 
 

 

Θ αντικεραυνικι προςταςία κα ςυνδεκεί με τθν κεμελιακι γείωςθ του κτιρίου. 

Στα κτίριο προβλζπεται θ εγκατάςταςθ αντικεραυνικισ προςταςίασ ςτάκμθσ προςταςίασ III, με τισ 
ακόλουκεσ απαιτιςεισ : 

 

Μζςθ απόςταςθ αγωγϊν κακόδου :  <20m 

Διαςτάςεισ βρόχου        :  15m 

 

Θ όλθ εγκατάςταςθ κα περιλαμβάνει: 

 Τουσ ςυλλεκτιριουσ αγωγοφσ  

 Τουσ αγωγοφσ κακόδου 

 Τθν εγκατάςταςθ γείωςθσ 

 Τισ ιςοδυναμικζσ ςυνδζςεισ. 
 

Πλα τα ςτοιχεία τθσ εγκατάςταςθσ (αγωγοί, ακίδεσ, ςτθρίγματα, υλικά ςτιριξθσ, ςφνδεςθσ, κολάρα κλπ.) 
κα είναι τυποποιθμζνα υλικά ειδικά για εγκαταςτάςεισ αλεξικζραυνου. Υλικά μθ τυποποιθμζνα (ειδικά για 
αντικεραυνικζσ εγκαταςτάςεισ) δεν κα γίνουν δεκτά. 

Οι ςυλλεκτιριοι αγωγοί τοποκετοφνται ορατοί ςτα ςτθκαία του δϊματοσ  και ςυνδζονται προσ τουσ  
αγωγοφσ κακόδου. Οι αγωγοί κακόδου ςυνδζονται προσ τθν κεμελιακι γείωςθ κάκε κτιρίου. 
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Γ. ΤΕΩΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΨΕΣ 

ΓΕΝΛΚΑ 

Οι θλεκτρομθχανολογικζσ εγκαταςτάςεισ του ζργου κα καταςκευαςκοφν ςφμφωνα με τουσ ιςχφοντεσ 
Κανονιςμοφσ και τισ Τεχνικζσ Οδθγίεσ, τισ Ελλθνικζσ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ ΕΤΕΡ (ΨΕΚ 2221/Β/30-07-
2012) και Ρροςωρινζσ Εκνικζσ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ ΡΕΤΕΡ (ΨΕΚ 2524/Β/2016 υπ. αρ. ΔΚΡ/οικ.1211/01-
08-2016, Εγκφκλιοσ 17) και τα φφλλα προδιαγραφϊν που ακολουκοφν. Σε περίπτωςθ αςυμφωνίασ μεταξφ 
τουσ, θ ςειρά ιςχφοσ κακορίηεται από τθν παραπάνω ςειρά αναφοράσ τουσ. Είναι αποδεκτά τα υλικά που 
προζρχονται από βιομθχανικζσ μονάδεσ που εφαρμόηουν παραγωγικι διαδικαςία πιςτοποιθμζνθ κατά 
ISO9000:2000 από διαπιςτευμζνο φορζα πιςτοποίθςθσ. Τα προςκομιηόμενα υλικά κα φζρουν 
υποχρεωτικά τθν επιςιμανςθ CE τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. 

 

ΘΜ-01.  ΡΟΜΘΚΕΛΑ & ΤΟΡΟΚEΤΘΣΘ ΣΫΛΘΝΫΝ & ΕΞΑΤΘΜΑΤΫΝ ΡΟΛΥΑΛΚΥΛΕΝΛΟΥ ΥΪΘΛΘΣ 
ΡΥΚΝΟΤΘΤΑΣ (HDPE).  

 

(1) Ρρϊτθ Φλθ 

Θ πρϊτθ φλθ, που κα χρθςιμοποιθκεί, κα είναι κατάλλθλθ για τθν καταςκευι ςωλινων πολυαικυλενίου 
HDPE τρίτθσ γενιάσ (MRS 10, Ε 100) διανομισ πόςιμου νεροφ από ςκλθρό πολυαικυλζνιο (HDPE) CΕ 100, 
τρίτθσ γενιάσ, MRS 10 (Minimun Required Strength = Ελάχιςτθ Απαιτοφμενθ Αντοχι = 10 Mpa) κατά ΕΛΟΤ 
ΕΝ 12201-2:2003. 

 

(2) Σωλινεσ 

Οι ςωλινεσ κα είναι μπλε χρϊματοσ και κα καταςκευαςκοφν, όςον αφορά ςτισ διαςτάςεισ, κατά EN 
12201-2. 

Οι ςωλινεσ, κατά τθν παράδοςι τουσ, κα ςυνοδεφονται από τα πιςτοποιθτικά δοκιμϊν και ελζγχων, που 
προβλζπονται από το EN 12201-2. 

Το εργοςτάςιο παραγωγισ των ςωλινων κα πρζπει να διακζτει πιςτοποιθτικό διαςφάλιςθσ ποιότθτασ τθσ 
ςειράσ ISO 9000 ςτο οποίο κα αναφζρονται τα προιόντα για τα οποία είναι διαπιςτευμζνο. Αντίγραφο του 
πιςτοποιθτικοφ κα επιςυνάπεται ςτθν προςφορά του κάκε προμθκευτι. 

 

(3) Σφνδεςθ ςωλινων 

Οι θλεκτροςφνδεςμοι (θλεκτρομοφφεσ) κα χρθςιμοποιθκοφν για τθν ςυνδεςμολογία αγωγϊν Ε ςε δίκτυα 
υπό πίεςθ μζχρι και 10 bar (Ν 10). Θ καταςκευι των θλεκτροςυνδζςμων κα είναι ςφμφωνα με τισ 
ιςχφουςεσ προδιαγραφζσ και κα προςφζρουν μόνιμεσ, ςτεγανζσ και ανκεκτικζσ ςυνδζςεισ αγωγϊν Ε. 

Δεν απαιτοφνται ςυςκευζσ ςυγκράτθςθσ για τθν ςυγκόλλθςθ τουσ. 

Θ θλεκτρικι αντίςταςθ κα πρζπει απαραίτθτα να μθν είναι καλυμμζμθ από Ε, αλλά να είναι εκτεκειμζνθ 
εςωτερικά ςτον θλεκτροςφνδεςμο, ϊςτε να επιτυγχάνεται θ βζλτιςτθ μετάδοςθ τθσ κερμότθτασ κατά τθ 
διάρκεια τθσ ςφντθξθσ. Για διαμζτρουσ μεγαλφτερεσ ι ίςεσ των 280mm, θ ςυγκόλλθςθ κα πρζπει να 
γίνεται ςε δφο φάςεισ, χωριςτά για τθν κάκε πλευρά τθσ θλεκτρομοφφασ, ζτςι ϊςτε να εξαςφαλίηεται 
ςίγουρθ και επιτυχισ ςυγκόλλθςθ του ςωλινα. Επίςθσ, από Ψ280 και άνω, οι θλεκτρομοφφεσ κα 
διακζτουν κωδικό προκζρμανςθσ. 

Οι θλεκτροςφνδεςμοι κα φζρουν δείκτεσ τιξθσ, ϊςτε να υπάρχει οπτικόσ ζλεγχοσ τθσ λιξθσ τθσ 
ςυγκόλλθςθσ. 

Οι θλεκτροςφνδεςμοι κα διακζτουν ψυχρζσ ηϊνεσ ςτα άκρα τουσ, αλλά και ςτο κζντρο τουσ, ϊςτε να 
προλαμβάνεται θ ροι τθγμζνου υλικοφ. 



 

Σελίδα 81 από 183 

Θ ηϊνθ ςυγκόλλθςθσ και το βάκοσ διείςδυςθσ του θλεκτροςυνδζςμου κα ζχουν όςο το δυνατόν 
μεγαλφτερο μικοσ, ϊςτε να επιτυγχάνεται ςυγκόλλθςθ με μεγαλφτερο μζροσ του αγωγοφ. 

Οι θλεκτροςφνδεςμοι κα απαιτοφν χαμθλι τάςθ (42V max) για τθ ςυγκόλλθςθ τουσ, ϊςτε να είναι 
αςφαλισ θ ςυγκόλλθςθ για τουσ τεχνικοφσ. Επίςθσ, οι ακροδζκτεσ τθσ θλεκτρικισ αντίςταςθσ κα είναι 
προςτατευμζνοι, ϊςτε να μθν μπορεί να ζρκουν ςε επαφι με τον τεχνικό κατά τθ διάρκεια τθσ 
ςυγκόλλθςθσ. 

Σε περίπτωςθ θλεκτροςυνδζςμου με εςωτερικό “stop”, τότε αυτό κα πρζπει να είναι εφκολα 
αφαιροφμενο, ϊςτε ο θλεκτροςφνδεςμοσ να μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για επιςκευι αγωγϊν Ε 
(περαςτόσ). 

Οι θλεκτροςφνδεςμοι κα φζρουν ετικζτα γραμμωτοφ κϊδικα (barcode) για πλιρωσ αυτόματθ 
ςυγκόλλθςθ. Στο barcode κα περιλαμβάνονται, θ διάμετροσ του εξαρτιματοσ, ο χρόνοσ και θ τάςθ 
ςυγκόλλθςθσ, κακϊσ και ο χρόνοσ ψφξθσ. Επίςθσ πάνω ςτο ςϊμα του θλεκτροςυνδζςμου κα υπάρχουν 
ανεξίτθλα ι ανάγλυφα το υλικό καταςκευισ και θ διάμετροσ του θλεκτροςυνδζςμου. 

 

(4) Εξαρτιματα πολυαικυλενίου 

Τα εξαρτιματα, που κα χρθςιμοποιθκοφν, κα είναι από πολυαικυλζνιο (Ε) τρίτθσ γενιάσ (MRS 10, PE 
100), και κα αντζχουν ςε πιζςεισ λειτουργίασ με νερό μζχρι τα 10 bar (PN 10).  

Κα είναι κατάλλθλα για ςφςτθμα ςυγκόλλθςθσ με θλεκτρομοφφα. Οι διαςτάςεισ, το πάχοσ τοιχϊματοσ και 
οι ανοχζσ των εξαρτθμάτων κα είναι τζτοιεσ, ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ ςυνεργαςιμότθτα με τουσ ςωλινεσ, 
θ καλι ποιότθτα τθσ ςυγκόλλθςθσ, κακϊσ και θ τιρθςθ αντοχισ μετά τθν ςυγκόλλθςθ. 

Τα εξαρτιματα, κατά τθν παράδοςι τουσ, κα ςυνοδεφονται από πιςτοποιθτικά δοκιμϊν και ελζγχων. 

Το εργοςτάςιο παραγωγισ των εξαρτθμάτων κα πρζπει να διακζτει πιςτοποιθτικό διαςφάλιςθσ ποιότθτασ 
τθσ ςειράσ ISO 9000 ςτο οποίο κα αναφζρονται τα προιόντα για τα οποία είναι διαπιςτευμζνο. Αντίγραφο 
του πιςτοποιθτικοφ κα επιςυνάπεται ςτθν προςφορά του κάκε προμθκευτι. 

 

Ψλάντηεσ λαιμοφ 

Οι φλάντηεσ λαιμοφ ωσ εξαρτιματα κα τοποκετοφνται ςτο άκρο αγωγοφ Ε για τθν εξαςφάλιςθ τθσ 
δυνατότθτασ ςφνδεςθσ με φλάντηα αντίςτοιχθσ διάςταςθσ μεταλλικοφ εξαρτιματοσ (π.χ. φλάντηα άκρου 
μεταλλικοφ αγωγοφ, δικλείδασ κλπ). 

Οι φλάντηεσ λαιμοφ κα μποροφν να είναι είτε ενιαία εξαρτιματα είτε να αποτελοφνται από δφο τεμάχια 
και να ζχουν ονομαςτικι πίεςθ Ν 10. 

Σε οποιαδιποτε περίπτωςθ τα εξαρτιματα κα ζχουν τθν ακόλουκθ διάταξθ: 

α) ζνα ευκφ άκρο για θλεκτροςυγκόλλθςθ με αγωγό Ε ι άλλο εξάρτθμα Ε. Το ευκφ άκρο τθσ φλάντηασ 
λαιμοφ (flange adaptor) κα είναι καταςκευαςμζνο από Ε 100 (SDR11) χρϊματοσ μαφρου. 

β) ζνα άκρο φλάντηα για τθ ςφνδεςθ με φλάντηα μεταλλικοφ εξαρτιματοσ. Το φλαντηωτό άκρο κα είναι 
καταςκευαςμζνο από κατάλλθλο υλικό και με τθν κατάλλθλθ παραγωγικι διαδικαςία, ϊςτε να αντζχει τθ 
μόνιμθ ςφνδεςθ με φλάντηα τθσ ίδιασ διάςταςθσ μεταλλικοφ εξαρτιματοσ. Θ διαςταςιολόγθςθ των οπϊν 
και οι αποςτάςεισ αυτϊν κα είναι ςφμφωνα με το DIN 2501. Επικυμθτο υλικό καταςκευισ είναι χάλυβασ 
προςτατευμζνοσ από οξείδωςθ με γαλβάνιςμα εν κερμϊ είτε άλλθ ιςχυροτζρων προδιαγραφϊν βαφι. Σε 
περίπτωςθ που το υλικό τθσ φλάντηασ κα είναι κάποιο πλαςτικό Ε,  κλπ, τότε κα πρζπει να αντζχει 
(χωρίσ να ςτρεβλϊνεται το ςχιμα του ι να ςχθματίηει ρωγμζσ ι να ςπάςει) τθ μόνιμθ ςφνδεςθ με 
αντίςτοιχθ μεταλλικι φλάντηα και όλεσ τισ καταπονιςεισ που αυτι μπορεί να προκαλεί ςτο υλικό. 
Ενδεικτικά αναφζρεται ωσ τρόποσ ενίςχυςθσ των πλαςτικϊν φλαντηϊν ο πυρινασ από μεταλλικό ζλαςμα, 
το οποίο όμωσ κα πρζπει να ζχει ενςωματωκεί ςτο ςϊμα τθσ φλάντηασ κατά τθ φάςθ παραγωγισ τθσ. 
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Κα προτιμθκοφν φλάντηεσ λαιμοφ δφο τεμαχίων, οι οποίεσ κατά τθ ςφνδεςθ με φλαντηωτό άκρο 
μεταλλικοφ αγωγοφ ι εξαρτιματοσ δεν απαιτοφν μζριμνα ςτον προκαριςμό τθσ κζςθσ τθσ φλάντηασ, ϊςτε 
να ςυμπζςουν οι οπζσ τθσ με τισ οπζσ τθσ φλάντηασ του μεταλλικοφ αγωγοφ ι εξαρτιματοσ. 

Επίςθσ πάνω ςτο ςϊμα των εξαρτθμάτων κα υπάρχουν ανεξίτθλα ι ανάγλυφα το υλικό καταςκευισ και θ 
διάμετροσ του εξαρτιματοσ. 

 

Τάπεσ – Ταυ – Συςτολζσ - Καμπφλεσ (γωνίεσ) 90ο και 45ο 

Τα παραπάνω εξαρτιματα κα χρθςιμοποιθκοφν για τθν ςυνδεςμολογία αγωγϊν Ε ςε δίκτυα υπό πίεςθ 
μζχρι και 10 bar. 

Κα είναι ευκζων άκρων (spigot) κατάλλθλα για ςφςτθμα ςυγκόλλθςθσ με θλεκτρομοφφεσ και 
ςυνεργάςιμα με ςωλινα, που κα φτιαχκεί με βάςθ τθν Τεχνικι Ρροδιαγραφι για τθν καταςκευι των 
ςωλινων Ε. 

Επίςθσ πάνω ςτο ςϊμα των εξαρτθμάτων κα υπάρχουν ανεξίτθλα ι ανάγλυφα το υλικό καταςκευισ και θ 
διάμετροσ του εξαρτιματοσ. 
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ΘΜ-02.  ΕΞΑΤΘΜΑΤΑ 

 

Σφαιρικζσ Βαλβίδεσ (Ball Valves) 

Το ςϊμα κα είναι καταςκευαςμζνο από φωςφοροφχο ορείχαλκο υψθλισ αντοχισ ςε εφελκυςμό άνω των 
2000 Kg/cm², για διαμζτρουσ μζχρι και 2". Για μεγαλφτερεσ διαμζτρουσ κα είναι από χυτοςίδθρο με 
φλάντηεσ. Κα φζρουν χειρολαβι. Εςωτερικά κα υπάρχει μθχανιςμόσ τφπου ςτρεφόμενθσ ςφαίρασ από 
ανοξείδωτο χάλυβα, που κα φζρει διάτρθςθ κατάλλθλθσ μορφισ. Κα εδράηεται ςε ζδρα από ΤΕFLΟΝ και 
κα είναι βαρζωσ τφπου. Κα εξαςφαλίηουν τζλεια και υδατοςτεγι διακοπι, για διαφορά πιζςεωσ νεροφ 
ςτισ δφο πλευρζσ τουσ τουλάχιςτον 10 atm, και κα εγκαταςτακοφν ςε εφκολα προςιτζσ κζςεισ, 
ςτθριηόμενεσ και ςτισ δφο πλευρζσ τουσ. Ρίεςθ λειτουργίασ 10 atm, για μζγιςτθ κερμοκραςία νεροφ 
120°C. Καταςκευι ςφμφωνθ με το DΛΝ 3030. 

Ψρεάτια δικτφου φδρευςθσ 

Θ βάςθ των φρεατίων κα αποτελείται απο ςτρϊμα ιςχνοφ ςκυροδζματοσ, πάχουσ τουλάχιςτον 10cm, 
αναλογίασ 200 kg/m3 τςιμζντου. Τα τοιχϊματα κα είναι απο οπλιςμζνο ςκυρόδεμα αναλογίασ τςιμζντου 
300 kg/m3. Εςωτερικά τα φρεάτια κα επιχριςκοφν με πατθτι τςιμεντοκονία 600 kg/m3 τςιμζντου, με άμμο 
καλάςςθσ, πάχουσ 2 cm και αναλογίασ τςιμζντου προσ άμμο 1:2. Θ λείανςθ τθσ επιφάνειάσ τουσ κα γίνει 
με μιςτρί. Tα φρεάτια κα καλφπτονται με χυτοςιδθρά καλφμματα, με πλαίςια αντίςτοιχων διαςτάςεων με 
αυτζσ των φρεατίων. 

Οι διαςτάςεισ των φρεατίων κα είναι ανάλογεσ του βάκουσ τουσ, ϊσ εξισ: 

*  30 x 40  για βάκοσ ζωσ 50 cm 

*  40 x 50  για βάκοσ ζωσ 80 cm 

*  50 x 60  για βάκοσ ζωσ 100 cm 

Ο πυκμζνασ των φρεατίων κα φζρει οπι προσ το χϊμα Ψ50mm για αποςτράγγιςθ ςυγκρατουμζνων 
νερϊν. 
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ΘΜ-03.  ΔΛΚΤΥΑ ΑΡΟ ΡΛΑΣΤΛΚΟΥΣ ΣΫΛΘΝΕΣ (PVC)   

 

Οι πλαςτικοί ςωλινεσ που κα χρθςιμοποιθκοφν, κα είναι καταςκευαςμζνοι από ςκλθρό (μθ 
πλαςτικοποιθμζνο) χλωριοφχο πολυβινίλιο (PVC), ςφμφωνα με τον ΕΛΟΤ 1256 (ΤΥΡΟΣ Β) για τα δίκτυα 
εντόσ του κτθρίου και ΕΛΟΤ 476 ΣΕΛΑ 41 για τα δίκτυα εκτόσ κτθρίου, εντόσ εδάφουσ,  με εξαρτιματα και 
ειδικά τεμάχια τφπου "υποδοχισ" κατάλλθλα για ςυγκόλλθςθ με ειδικι κόλλα ι "ενςφινωςθ" με τθν 
παρεμβολι ειδικοφ ελαςτικοφ δακτυλίου, ειδικισ καταςκευισ για αποχετεφςεισ. Οι εντόσ του κτιρίου 
ςωλινεσ κα είναι χρϊματοσ γκρι ανοικτοφ οι δε εκτόσ κτιρίου υπόγειοι χρϊματοσ κεραμιδί. 

 

Οι ςωλινεσ κατα ΕΛΟΤ 1256 κα ζχουν τα εξείσ ελάχιςτα πάχθ : 

  Ονομαςτικι        Εςωτερικι  Ράχοσ (mm) 

  διάμετροσ (mm)    διάμετροσ (mm) 

    32   25,6        3,2 

   40   33,6        3,2 

    50   43,6        3,2 

    63   56,6        3,2 

    75   68,6                    3,2  

   100   93,6        3,2 

   125              118,6        3,2 

   140   133,6        3,2 

   160   152,0        4,0 

 

Οι ςωλινεσ κατα ΕΛΟΤ 476 ΣΕΛΑ 41  κα ζχουν τα εξείσ ελάχιςτα πάχθ : 

  Ονομαςτικι        Εςωτερικι  Ράχοσ (mm) 

  διάμετροσ (mm)    διάμετροσ (mm) 

   110   104,0        3,0 

   125               118,6        3,1 

   160   152,2        3,9 

   200   190,2        4,9 

 

Θ ςφνδεςθ των πλαςτικϊν ςωλινων μεταξφ τουσ, κατά προζκταςθ ι διακλάδωςθ, κα γίνεται με ειδικά 
τεμάχια και εξαρτιματα από ςκλθρό (μθ πλαςτικοποιθμζνο) χλωριοφχο πολυβινίλιο ειδικισ καταςκευισ 
για αποχετεφςεισ, που κα ζχουν υποδοχι μζςα ςτθν οποία κα ειςάγεται το άλλο κομμάτι που πρόκειται 
να ςυνδεκεί και κα κολλιζται με ειδικι κόλλα ι κα ςφθνϊνεται με τθν παρεμβολι ελαςτικϊν δακτυλίων, 
ειδικισ καταςκευισ για αποχετεφςεισ. 

 

 

 

 



 

Σελίδα 85 από 183 

ΘΜ-04.  ΟΓΑΝΑ ΔΛΑΚΟΡΘΣ ΚΑΛ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΣ ΔΛΚΤΥΟΥ  

 

Βάννεσ τφπου πεταλοφδασ 

 
Ωρθςιμοποιοφνται για διαμζτρουσ από 2” και άνω. Κα είναι τφπου ςάντουιτσ, κατάλλθλεσ για τοποκζτθςθ 
μεταξφ φλαντηϊν με διάτρθςθ κατα DIN, μικοσ ςφμφωνα με το DIN 3202-K1, φλάντηα προςαρμογισ 
ενεργοποιθτι κατα ISO 5211, πιεςθσ λειτουργίασ 10 atm. 
Το ςϊμα τθσ δικλείδασ κα είναι καταςκευαςμζνο από χυτοςίδθρο. Ο δίςκοσ κα είναι από ανοξείδωτο 
χάλυβα ι ςφαιροειδι χυτοςίδθρο και ο άξονασ από ανοξείδωτο χάλυβα. Θ ζδρα κα είναι πλιρωσ 
αντικαταςτάςιμθ καταςκευαςμζνθ από EPDM (για εφαρμογζσ ςε νερό και λφματα).  
Οι δικλείδεσ κα φζρουν χειρολαβι με εγκοπζσ ανα 60  θ οποία διακζτει ζνδειξθ κζςθσ τθσ δικλείδασ. 
 

Ψλαντηωτοί Σφνδεςμοι 

 

Οι ςυνδζςεισ των εξαρτθμάτων (δικλείδων κ.λ.π.) ςτουσ ςωλινεσ, κα γίνεται μζςω φλαντηωτϊν 
ςυνδζςμων.  

Οι φλαντηωτοί ςφνδεςμοι κα είναι καταςκευαςμζνοι από ελατό χυτοςίδθρο ποιότθτασ FGS, βαμμζνο 
εξωτερικϊσ με 2 ςτρϊςεισ εποξειδικισ βαφισ, πάχουσ όλων των ςτρϊςεων τουλάχιςτον 250μm.  

Το ελαςτικό παρζμβυςμα των φλαντηωτϊν ςυνδζςμων κα είναι καταςκευαςμζνο από ςυνκετικό ελαςτικό 
υψθλισ αντοχισ EPDM 

Οι φλαντηωτοί ςφνδεςμοι κα είναι κατάλλθλοι για πίεςθ λειτουργίασ Ν16 για ονομαςτικζσ διαμζτρουσ 
DN50 ζωσ DN300 και Ν25 για ονομαςτικζσ διαμζτρουσ DN50 ζωσ DN2000, κατά περίπτωςθ.    

Κάκε φλάντηα κα ζχει αρικμό οπϊν ο οποίοσ κα είναι πολλαπλάςιοσ του 4. Οι οπζσ των κοχλιϊν 
διατάςςονται ζτςι  ϊςτε να είναι ςυμμετρικζσ προσ τουσ δφο κφριουσ άξονεσ τθσ φλάντηασ και να μθν 
ευρίςκονται πάνω ςε αυτοφσ. 

Οι χρθςιμοποιοφμενοι κοχλίεσ και τα περικόχλια κα είναι χαλφβδινα βακμοφ ςκλθρότθτασ 6.8 και 6 
αντίςτοιχα.  

Οι διαςτάςεισ των φλαντηϊν κα είναι ςφμφωνεσ με τα πρότυπα ΕΝ1092-2, ISO7005-2, ISO 2535. 
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ΘΜ-05.  ΨΕΑΤΛΑ ΔΛΚΤΥΟΥ ΑΡΟΩΕΤΕΥΣΘΣ 

 

Στουσ αποχετευτικοφσ αγωγοφσ ακακάρτων και ομβρίων κα προβλεφκοφν φρεάτια, για τθν επίςκεψθ και 
τον κακαριςμό των υπογείων τμθμάτων, κακϊσ και ςτισ κζςεισ αλλαγισ κατευκφνςεωσ ι διακλαδϊςεωσ 
των αγωγϊν.  

Ανεξαρτιτωσ των διαςτάςεϊν τουσ τα φρεάτια κα καταςκευάηονται όπωσ κακορίηεται παρακάτω. 

Ο πυκμζνασ του ορφγματοσ ςτθ κζςθ κάκε φρεατίου κα διαςτρϊνεται με ιςχνό ςκυρόδεμα 
περιεκτικότθτασ 200kg τςιμζντου ανά m³, με ελάχιςτο (μετά τθν διαμόρφωςθ των παρακάτω αυλακιϊν) 
πάχοσ 12cm, πάνω ςτο οποίο κα διαμορφϊνεται αυλάκι, με ενςωμάτωςθ μζςα ς' αυτό μιςοφ τεμαχίου 
πλαςτικοφ ςωλινα, ίςιου ι καμπφλου ι διακλαδϊςεωσ Υ (κομμζνου κατά τθν ζννοια του άξονά του), που 
κα προςαρμόηεται ςτεγανά με κανονικι ςυναρμογι πάνω ςτουσ αποχετευτικοφσ αγωγοφσ που 
ςυναντιοφνται ςτο φψοσ του πυκμζνα, από τουσ οποίουσ ο ζνασ πρζπει απαραίτθτα να είναι ο γενικόσ 
αγωγόσ του κλάδου, ζτςι ϊςτε να μθ διακόπτεται θ ςυνζχεια τθσ ροισ μζςα ςτο γενικό αγωγό, τα δε κενά, 
από το αυλάκι μζχρι τα πλευρικά τοιχϊματα του φρεατίου, κα γεμίηονται με τςιμεντοκονία 600kg 
τςιμζντου και με κλίςθ προσ το αυλάκι. Τα ςτόμια των υπόλοιπων αγωγϊν που χφνονται ςτο φρεάτιο από 
διάφορεσ διευκφνςεισ, κα τοποκετοφνται ψθλότερα από το αυλάκι του κφριου αγωγοφ. 

Τα τοιχϊματα του φρεατίου, κα εδράηονται πάνω ςτθν διάςτρωςθ του πυκμζνα με ιςχνό ςκυρόδεμα, και 
κα καταςκευάηονται από οπλιςμζνο ςκυρόδεμα των 300kg τςιμζντου, με πολλι προςοχι, ϊςτε να μθ 
μζνουν κενά γφρω από τα ςτόμια των αγωγϊν που ςυνδζονται ςτο φρεάτιο. Τα τοιχϊματα και ο πυκμζνασ 
του φρεατίου κα επιχρίηονται με τςιμεντοκονία αναλογίασ 1 μζρουσ τςιμζντου προσ 2 μζρθ άμμου 
καλάςςθσ, με λείανςθ τθσ επιφανείασ τουσ με μιςτρί, χωρίσ όμωσ να καλφπτονται τα αυλάκια που 
διαμορφϊνονται πάνω ςτον πυκμζνα με τα κομμζνα πλαςτικά τεμάχια. 

Το βάκοσ των φρεατίων κα είναι ςυνάρτθςθ τθσ κλίςεωσ των ςωλινων που ςυνδεονται ς' αυτά, θ οποία 
(κλίςθ) δεν πρζπει να είναι μικρότερθ από 1:100 για τα δίκτυα ακακάρτων. 

Τα φρεάτια κα ζχουν διπλό ςτεγανό χυτοςιδερζνιο κάλυμμα και πλαίςιο, των ίδιων διαςτάςεων με το 
φρεάτιο. Για τθν εξαςφάλιςθ τθσ ςτεγανότθτασ, μεταξφ καλυμμάτων και πλαιςίων κα αλείφεται με λίποσ. 
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ΘΜ-06.  ΥΡΟΒΥΩΛΕΣ ΑΝΤΛΛΕΣ ΛΥΜΑΤΫΝ 

 

Οι αντλίεσ κα είναι φυγοκεντρικζσ, υποβρφχιεσ κατάλλθλεσ για λφματα, και  για ςυνεχι λειτουργία κάτω 
από ςυνκικεσ πλιρουσ ι μερικισ εμβάπτιςθσ. Οι καμπφλεσ των αντλιϊν κα πλθροφν τισ απαιτιςεισ του 
προτφπου ISO EN 9906 Ραράρτ. Α. 

Θ πτερωτι κα είναι από χυτοςίδθρο DIN GGG50.7 (EN-GJS-500.7) ι GG25 (EN-GJL-250), ι GG20 (EN-JL-
1030) υδροδυναμικά ηυγοςτακμιςμζνθ, χωρίσ οξείεσ ςτροφζσ, ανεμπόδιςτθσ ροισ (χωρίσ εμφράξεισ), 
ςτερεωμζνθ ςτον άξονα με αςφαλι τρόπο, που κα επιτρζπει τθν εφκολθ αποςυναρμολόγθςθ ςε 
περίπτωςθ ςυντιρθςθσ. Ο άξονασ κα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα, ποιότθτασ DIN 1.4021, DIN 1.4057 
(AISI 420, 431) ι καλφτερθσ.  

Θ πτερωτι πρζπει να είναι κατάλλθλθ για τθν άντλθςθ υγρϊν που περιζχουν ςτερεά απόβλθτα, ινϊδθ 
υλικά και άλλεσ φλεσ που περιζχονται ςε ςυνικθ ακάκαρτα νερά (λφματα). 

Οι τριβείσ κα είναι επαρκϊσ γραςςαριςμζνοι εφ’ όρου ηωισ και υπολογιςμζνοι για ςυνεχι λειτουργία 
30.000/50.000 ωρϊν, κατά ISO 281. 

H αντλία κα είναι εφοδιαςμζνθ με ζνα μθχανικό ςφςτθμα ςτεγανοποίθςθσ άξονα, το οποίο κα 
αποτελείται από δφο μθχανικοφσ ςτυπιοκλίπτεσ SiC ςε ςειρά (άνω και κάτω) ι κα διακζτει ζνα εναιίο 
μπλοκ που κα περιλαμβάνει τουσ δφο μθχανικοφσ ςτυπιοκλίπτεσ διατεταγμζνουσ εν ςειρά, 
εγκιβωτιςμζνουσ ςε κλειςτό ςωλθνοειδζσ προςτατευτικό κιβϊτιο από ανοξείδωτο χάλυβα. Οι μθχανικοί 
ςτυπιοκλίπτεσ ςε κάκε περίπτωςθ κα είναι δφο και κα λειτουργοφν ανεξάρτθτα ο ζνασ από τον άλλο, 
απομονϊνοντασ τον κινθτιρα από το υδραυλικό τμιμα τθσ αντλίασ. Για μικρζσ αντλίεσ (π.χ. φορθτζσ και 
όχι αντλίεσ που αφοροφν τθν διεργαςία) ιςχφοσ ζωσ 1,5 Kw θ αντλία μπορεί να φζρει και μονό μθχανικό 
ςτυπιοκλίπτθ. 

Θ αντλία πρζπει να είναι εφοδιαςμζνθ με κάλαμο λαδιοφ για το ςφςτθμα ςτεγανοποίθςθσ του άξονα, ι με 
κάλαμο ςυλλογισ διαρροϊν και αιςκθτιριο ανίχνευςθσ αυτϊν ι και με ςφςτθμα ελζγχου διαρροισ 
υγραςίασ ςτον κάλαμο του κινθτιρα. Οι τάπεσ επικεϊρθςθσ του λαδιοφ κα είναι προςιτζσ από το 
εξωτερικό μζροσ τθσ αντλίασ. Το λάδι του ςυςτιματοσ ςτεγανοποίθςθσ δεν κα περιζχει κυκλικοφσ 
υδρογονάνκρακεσ και κα είναι εγκεκριμζνο από το FDA ι άλλο διεκνι οργανιςμό. Το λάδι κα μπορεί να 
λιπαίνει επίςθσ και τουσ ςτυπιοκλίπτεσ. Ο κινθτιρασ κα μπορεί να λειτουργιςει για οριςμζνο χρονικό 
διάςτθμα χωρίσ λάδι, χωρίσ να προκαλείται βλάβθ ςτουσ ςτυπιοκλίπτεσ. 

Ο κινθτιρασ κα είναι αςφγχρονοσ, επαγωγικόσ, τριφαςικόσ, με βραχυκυκλωμζνο δρομζα, εδραηόμενοσ 
ςτθν κεφαλι του αντλθτικοφ ςυγκροτιματοσ και ενςωματωμζνοσ ςτο ίδιο κζλυφοσ με τθν αντλία.  Θ 
κλάςθ μόνωςθσ κα είναι τουλάχιςτον H και ο βακμόσ προςταςίασ IP 68. Εάν δεν προδιαγράφεται 
διαφορετικά, ο κινθτιρασ κα είναι ςχεδιαςμζνοσ για ςυνεχι λειτουργία άντλθςθσ (κατθγορία S1) ρευςτϊν 
κερμοκραςίασ 60οC. 

Οι κινθτιρεσ των αντλιϊν κα είναι επαναπεριελίξιμοι χωρίσ να είναι ςυντθγμζνοι ςε ρθτίνθ, με το ςφρμα 
περιζλιξθσ να προςτατεφεται από αδιάβροχο επικάλυψθ και κα διακζτουν αιςκθτιρια ανίχνευςθσ 
κερμοκραςίασ ςε κάκε φάςθ για τθν προςταςία από τθν υπερκζρμανςθ. Θ αντλία κα πρζπει να 
ςυνοδεφεται από τα θλεκτρονικά ςυςτιματα του καταςκευαςτι ςτα οποία κα ςυνδζονται όλα τα 
αιςκθτιρια. 

Τα καλϊδια κα αποτελοφνται από εφκαμπτουσ χάλκινουσ αγωγοφσ 660/1000 Volt μονωμζνουσ και 
επενδυμζνουσ με μόνωςθ κατάλλθλθ για υποβρφχια χριςθ. Κα είναι αιωροφμενα, επαρκοφσ μικουσ, 
ϊςτε να εκτείνονται από το κουτί διακλάδωςθσ μζχρι το κουτί ςφνδεςθσ ςτον κινθτιρα. Το μικοσ των 
καλωδίων κα είναι τζτοιο ϊςτε να υπάρχει τουλάχιςτον 2,50 m εφροσ από τθν άνω ςτάκμθ ςκυροδζματοσ 
του φρεατίου. Τα καλϊδια πρζπει να είναι μονοκόμματα προσ τουσ θλεκτρικοφσ πίνακεσ και να 
αποφεφγονται οι υπαίκριεσ ςυηεφξεισ. Ππου αυτζσ είναι αναπόφευκτεσ, πρζπει να είναι κατάλλθλεσ για 
λειτουργία ςε ςυνκικεσ  καταιγιςμοφ νεροφ (IP 65). 

Το κιβϊτιο ςφνδεςθσ των καλωδίων πρζπει να είναι ολοκλθρωτικά ςφραγιςμζνο, με ςτυπιοκλίπτθ, που κα 
εμποδίηει τθσ είςοδο υγροφ ι υγραςίασ. 

http://www.alibaba.com/product-detail/AISI-431-DIN-1-4057_170498219.html
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Πταν θ αντλία κα λειτουργεί ςυνεχϊσ καλυμμζνθ εξ’ ολοκλιρου από τθν ςτάκμθ λυμάτων, ακόμθ και ςτθν 
χαμθλότερθ ςτάκμθ του αντλιοςταςίου, ο κινθτιρασ κα ψφχεται από το περιβάλλον ρευςτό. Ρροκειμζνου 
για αντλία ξθρισ εγκατάςταςθσ ι για αντλία υγρισ εγκατάςταςθσ που λειτουργεί περιοδικά εκτόσ υγροφ 
(ςτθν χαμθλότερθ ςτάκμθ ο κινθτιρασ ι μζροσ του αποκαλφπτεται), θ ψφξθ του κινθτιρα κα πρζπει να 
επιτυγχάνεται από κατάλλθλο ςφςτθμα ψφξθσ ι να είναι κατάλλθλα ςχεδιαςμζνοσ, ϊςτε να εξαςφαλίηεται 
θ απαγωγι τθσ κερμότθτασ, χωρίσ κίνδυνο υπερκζρμανςθσ. 

Σε κάκε περίπτωςθ το ςφςτθμα ψφξθσ κα πρζπει να επαρκεί για ςυνεχι λειτουργία τθσ αντλίασ ςε 
περιβάλλοντα χϊρο κερμοκραςίασ μζχρι 60°C.  

Τα κελφφθ τθσ αντλίασ και του κινθτιρα (ανεξάρτθτα ςυηευγμζνα με ςτεγανι Ψλάντηα) και τα κφρια 
εξαρτιματα τθσ αντλίασ κα είναι από φαιό χυτοςίδθρο (grey cast iron) ι ελατό ςφαιροειδι χυτοςίδθρο 
προδιαγραφϊν κατά DIN GG20 (EN-GJL-200), GG25 (EN-GJL-250) ι GGG50.7 (EN-GJS-500.7), με λείεσ 
επιφάνειεσ ελεφκερεσ από φυςαλίδεσ ι άλλεσ ανωμαλίεσ. Πλα τα εκτεκειμζνα παξιμάδια, βίδεσ και 
ροδζλεσ κα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα, προδιαγραφϊν AISI 316 (DIN 1.4401), ASTM A 276/A 182, ι 316 
Gr F 316 ι καλφτερθσ ποιότθτασ. 

Το κζλυφοσ του κινθτιρα πρζπει να διακζτει κατάλλθλεσ υποδοχζσ ενιαίεσ με το ςϊμα τθσ αντλίασ ι 
λαβζσ ανάρτθςθσ ρυκμιηόμενεσ για τθν ανφψωςθ τθσ αντλίασ, ςτισ οποίεσ κα ςυνδζεται μόνιμα 
ανοξείδωτθ αλυςίδα ι ςυρματόςχοινο ςε προςπελάςιμο ςθμείο.  

Κρίςιμεσ μεταλλικζσ επιφάνειεσ όπου απαιτείται υδατοςτεγανότθτα κα είναι μθχανικά κατεργαςμζνεσ και 
ςυναρμολογθμζνεσ με ςτεγανοποιθτικοφσ δακτφλιουσ. Θ ςυναρμογι τουσ κα επιτυγχάνεται με 
ελεγχόμενθ επαφι και ςυμπίεςθ των ςτεγανοποιθτικϊν δακτφλιων και ςτισ τζςςερισ πλευρζσ τθσ αφλακάσ 
τουσ, χωρίσ να απαιτείται ειδικι ροπι ςτιριξθσ ςτουσ κοχλίεσ που αςφαλίηουν τθ ςυναρμογι. 
Ορκογωνικισ διατομισ φλάντηεσ, που απαιτοφν ειδικι ροπι ςτρζψθσ ι ςτεγανοποιθτικζσ ουςίεσ δεν κα 
γίνονται αποδεκτζσ. 

H αντλία πρζπει να διακζτει οδθγό ι οδθγοφσ ανζλκυςθσ από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 ι ανϊτερο. Οι 
οδθγοί κα είναι γερά ςτερεωμζνοι μζχρι το άνοιγμα  επίςκεψθσ του φρεατίου. H αντλία κα μπορεί να 
ανυψωκεί ζξω από τον κάλαμο χωρίσ να χρειάηεται να αποςυνδεκοφν οι ςυνδζςεισ ςτθν ςωλθνογραμμι 
κατάκλιψθσ. Ρρζπει να υπάρχει αρκετό μικοσ αλυςίδασ ι ςυρματόςχοινου, που κα είναι μόνιμα 
ςυνδεδεμζνο με τθν αντλία, για τθν ανφψωςθ τθσ αντλίασ ςτο επίπεδο εργαςίασ. 

Θ αντλία υγρισ εγκατάςταςθσ κα περιλαμβάνει χυτοςιδθρό πζλμα και εξαρτιματα ςτιριξθσ ςτουσ 
οδθγοφσ, για να διευκολφνεται θ ομαλι και άνετθ κίνθςθ των μονάδων ςτισ τροχιζσ ανφψωςθσ, χωρίσ 
κίνδυνο εμπλοκισ. 
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ΘΜ-07.   ΚΑΝΑΛΛΑ ΣΥΛΛΟΓΘΣ ΑΡΟΝΕΫΝ ΡΛΥΣΘΣ - ΣΤΑΓΓΛΣΜΑΤΫΝ 

 

Το κανάλι ςυλλογισ κα ζχει πλάτοσ 40cm και κα καταςκευαςκεί από μπετόν. Το μζςο βάκοσ του κα είναι 
περίπου 20cm και ο πυκμζνασ του κα ζχει κλίςθ 1%. Τα τοιχϊματα και ο πυκμζνασ κα επιχριςκοφν με 
τςιμεντοκονία όπωσ και τα φρεάτια. 

Το κανάλι ςυλλογισ κα καλφπτεται με ςχάρεσ πλαςτικζσ ι χαλφβδινεσ γαλβανιςμζνεσ διατομισ 10x25mm. 
Τα χείλθ του αντιςτοιχου φρεατίου κα μορφωκοφν κατάλλθλα για να δεχκοφν το πλαίςιο τθσ ςχάρασ το 
οποίο κα καταςκευαςκεί απο γωνία 20x20x5mm για δθμιουργία πατοφρασ. Οι γρίλλιεσ τθσ ςχάρασ κα 
αφινουν κενό μεταξφ τουσ όχι μεγαλφτερο απο 20mm. 
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ΘΜ-08. ΡΥΟΣΒΕΣΤΘΕΣ 

 

ΨΟΘΤΟΣ ΡΥΟΣΒΕΣΤΘΑΣ ΞΘΑΣ ΣΚΟΝΘΣ 

 

Ο φορθτόσ πυροςβεςτιρασ ξθράσ ςκόνθσ (τφπου α) κα αποτελείται από κυλινδρικό δοχείο, 
καταςκευαςμζνο από χαλυβδοζλαςμα κατά τουσ κανονιςμοφσ ΝΘ5 19/72 και δοκιμαςμζνο ςε υδραυλικι 
πίεςθ 25 09Γ, ςτο οποίο κα είναι προςαρμοςμζνο ορειχάλκινο κλείςτρο με δυνατότθτα πολλαπλισ 
ενεργοποίθςθσ και μανόμετρο ζνδειξθσ τθσ πίεςθσ. 

 

Κάκε πυροςβεςτιρασ κα είναι εφοδιαςμζνοσ με εφκαμπτο ςωλινα υψθλισ πίεςθσ από νεοπρζνιο 
ενιςχυμζνο με ειδικό πλζγμα και κα φζρει διακοπτόμενο ακροφφςιο εκτόξευςθσ (πιςτόλι πυροςβεςτιρα). 

Εξωτερικά κα είναι προςτατευμζνοσ με αντιοξειδωτικό και θλεκτροςτατικι βαφι κόκκινου χρϊματοσ. 

Θ βάςθ του κα ζχει ςιδερζνια ςτεφάνθ ι ειδικι καταςκευι για προςταςία από τα χτυπιματα και τθν 
ςκουριά. 

κα είναι κατάλλθλοσ για ανάρτθςθ ςε τοίχο και κα ςυνοδεφεται από το αντίςτοιχο ςτιριγμα. 

 

Θ πυροςβεςτικι ςκόνθ κα πρζπει να είναι ανκυγροςκοπικι, υψθλισ καταςβεςτικισ ικανότθτασ και 
διθλεκτρικισ αντοχισ, μθ διαβρωτικι, ακίνδυνθ για τον άνκρωπο και τα ηϊα και να παρουςιάηει μεγάλο 
βακμό κοκκοποίθςθσ, κα είναι κατάλλθλθ για κατάςβεςθ πυρκαγιάσ κατθγορίασ Α (ςτερεϊν καυςίμων), Β 
(υγρϊν καυςίμων), C (αερίων καυςίμων) και Ε (παρουςία θλεκτρικοφ ρεφματοσ). 

 

Το βάροσ και θ γόμωςθ του πυροςβεςτιρα αναγράφονται ςτον παρακάτω πίνακα: 

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΘ 

ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

(kg) 

ΕΡΙΤΕΡΠΜΕΝΘ 

ΑΡΠΚΛΙΣΘ 

(kg) 

ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΡΟΛΟΙΡΟ 

ΜΕΤΑ ΑΡΟ ΩΘΣΘ 

(kg) 

ΩΟΝΟΣ 

ΡΑΟΩΘΣ 

(sec) 

1 ± 0,05 0,1 5 

3 ± 0,1 0,3 8 

6 ± 0,2 0,5 15 

12 ± 0,4 1 25 

 

Ο πυροςβεςτιρασ κα ςυνοδεφεται από πιςτοποιθτικό ποιότθτασ και αντοχισ αναγνωριςμζνου 
Οργανιςμοφ. Ο τφποσ, θ καταςβεςτικι ικανότθτα και τα λοιπά ςτοιχεία (τίτλοσ επιχείρθςθσ, οδθγίεσ 
λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ κ.λ.π.) κα αναγράφονται ςτθν πρόςοψθ του πυροςβεςτιρα, όπωσ 
προβλζπουν οι Εκνικζσ Ελλθνικζσ Ρροδιαγραφζσ. 

 

ΨΟΘΤΟΣ ΡΥΟΣΒΕΣΤΘΑΣ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΑΝΘΑΚΑ (CO2) 

 

Ο πυροςβεςτιρασ διοξειδίου του άνκρακα (CO2) κα αποτελείται από κυλινδρικό δοχείο, καταςκευαςμζνο 
από χαλυβδοζλαςμα κατά τουσ κανονιςμοφσ ΝΘS 20/72 και δοκιμαςμζνο ςε υδραυλικι πίεςθ 25 bar, το 
οποίο κα φζρει βαλβίδα εκκζνωςθσ αυτοκλειόμενθ και αςφάλεια υπερπίεςθσ. 
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Κάκε πυροςβεςτιρασ κα ζχει ελαςτικό ςωλινα εκτόξευςθσ υψθλισ αντοχισ και χοάνθ εκτόξευςθσ 
πεπλατυςμζνθ και καταςκευαςμζνθ από δυςκερμαγωγό υλικό, με διθλεκτρικι αντοχι ανϊτερθ από 
5.000V. Εξωτερικά Κα είναι προςτατευμζνοσ με αντιοξειδωτικό και θλεκτροςτατικι βαφι κόκκινου 
χρϊματοσ, κα είναι κατάλλθλοσ για ανάρτθςθ ςε τοίχο και κα ςυνοδεφεται από το αντίςτοιχο ςτιριγμα. 

Ο πυροςβεςτιρασ διοξειδίου του άνκρακα κα είναι κατάλλθλοσ για κατάςβεςθ πυρκαγιάσ κατθγορίασ Β 
(υγρϊν καυςίμων), C (αερίων καυςίμων) και Ε (παρουςία θλεκτρικοφ ρεφματοσ). 

Το βάροσ και θ γόμωςθ του πυροςβεςτιρα αναγράφονται ςτον παρακάτω πίνακα: 

 

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΘ 

ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

(kg) 

ΕΡΙΤΕΡΠΜΕΝΘ 

ΑΡΠΚΛΙΣΘ 

(kg) 

ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΡΟΛΟΙΡΟ 

ΜΕΤΑ ΑΡΟ ΩΘΣΘ 

(%) 

 

ΩΟΝΟΣ 

ΡΑΟΩΘΣ 

(sec) 

 

2 -0,05 5% 8 

5 -0,25 5% 15 

 

Ο πυροςβεςτιρασ κα ςυνοδεφεται από πιςτοποιθτικό ποιότθτασ και αντοχισ αναγνωριςμζνου 
Οργανιςμοφ. Ο τφποσ, θ καταςβεςτικι ικανότθτα και τα λοιπά ςτοιχεία (τίτλοσ επιχείρθςθσ, οδθγίεσ 
λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ κ.λ.π.) κα αναγράφονται ςτθν πρόςοψθ του Ρυροςβεςτιρα, όπωσ 
προβλζπουν οι Εκνικζσ Ελλθνικζσ Ρροδιαγραφζσ. 
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ΘΜ-09.  ΑΓΫΓΟΛ - ΚΑΛΫΔΛΑ ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΛΚΘΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ 

 

1. ΚΑΛΩΔΙΑ ΣΤΠΟΤ Η05VV-U ι -R (πρϊθν "ΝΤΜ") 

Τα καλϊδια τφπου "Θ05VV" κα ζχουν κερμοπλαςτικι επζνδυςθ και κα είναι απόλυτα ςφμφωνα με ΕΛΟΤ 
563.4., τον πίνακα ΛΛΛ άρκρο 135 κατθγορία 3α των Ελλθνικϊν κανονιςμϊν και τουσ Γερμανικοφσ 
κανονιςμοφσ VDE 0250, 0233 και DIN 47705. 

 

2. ΚΑΛΩΔΙΑ ΣΤΠΟΤ J1VV (πρϊθν "ΝΤΤ") 

Τα καλϊδια τφπου "J1VV" κα ζχουν μανδφα και επζνδυςθ από κερμοπλαςτικό ςφμφωνα με ΕΛΟΤ 843/85 
και τουσ Γερμαν. Κανον.  VDE 0271.  Επίςθσ ιςχφει ο πιν. ΛΛΛ του αρκρ. 135 των Κ.Ε.Θ.Ε. 

 

3. ΓΕΝΙΚΕ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ  ΓΙΑ ΣΟΤ ΑΓΩΓΟΤ 

'Ολοι οι αγωγοί κα είναι χάλκινοι και πολφκλωνοι. Γενικά ιςχφει ότι για γραμμζσ φωτιςμοφ θ μικρότερθ 
παραδεκτι διατομι είναι 1,5mm2, ενϊ για γραμμζσ ρευματοδοτϊν και κίνθςθσ 2,5 mm2. Δεν επιτρζπεται 
θ χριςθ καλωδίων και αγωγϊν εκτόσ ςωλθνϊςεων.  
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ΘΜ-10.  ΣΫΛΘΝΕΣ, ΨΕΑΤΛΑ ΕΛΞΘΣ ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΛΚΘΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ 

 

Α. ΕΞΫΤΕΛΚΑ ΔΛΚΤΥΑ (ΥΡΟΓΕΛΑ ΚΑΛΫΔΛΑ)  

 

1. ΩΛΗΝΕ ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΠΌ ΠΟΛΤΑΙΘΤΛΕΝΙΟ (ΡΕ) ΔΟΜΗΜΕΝΟΤ ΣΟΙΧΩΜΑΣΟ  

 
Ρλαςτικοί ςωλινεσ προςταςίασ καλωδίων από πολυαικυλζνιο (Ε), δομθμζνου τοιχϊματοσ, κλιπτικισ 
αντοχισ >=450Ν κατά ΕΛΟΤ ΕΝ61386, με ενςωματωμζνθ ατςαλίνα, τυποποιθμζνων διαμζτρων από 40mm 
ζωσ 200mm. 

Θ ελάχιςτθ εςωτερικι διάμετροσ για τουσ ςωλθνεσ κα είναι ςφμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: 

Εξωτερικι διάμετροσ          Ελάχιςτθ εςωτερικι             

ςωλινα                                διάμετροσ ςωλινα 

----------------------------------------------------------------- 

   Ψ    40    mm               31,5    mm            

   Ψ    50    mm                      38,5    mm            

   Ψ    63    mm                     50,0    mm            

   Ψ    75    mm                    60,0    mm            

   Ψ    90    mm                     74,5    mm            

   Ψ   110    mm                    92,0    mm            

   Ψ   125    mm                    104,5    mm               

   Ψ   140    mm                    121,5   mm              

   Ψ   160    mm                    135,0   mm              

   Ψ   200   mm                  169,0   mm                    

 

Oλοι οι ςωλινεσ θλεκτρολογικϊν εγκαταςτάςεων που κα χρθςιμοποιθκοφν κα είναι εγκεκριμζνοι και κα 
διακζτουν τα ςχετικά πιςτοποιθτικά εφ’ όςον ηθτθκοφν. 

 

2. ΔΙΚΣΤΑ ΤΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 

Στα δίκτυα των υπόγειων καλωδίων κα χρθςιμοποιθκοφν αποκλειςτικά καλϊδια J1VV εντόσ πλαςτικϊν 
ςωλινων PE ονομαςτικισ  διαμζτρου, όπωσ αναφζρεται ςτα ςχζδια. 

Οι οδεφςεισ των ςωλθνϊςεων καλωδίων κα γίνουν είτε εντόσ των υφιςταμζνων τςιμεντζνιων καναλιϊν 
είτε ςε νζα χαντάκια που κα διανοιχκοφν εντόσ τθσ ανωδομισ των μϊλων ι ςτο ζδαφοσ (χερςαία ηϊνθ).   

Θ πλιρωςθ του ςκάμματοσ κα γίνεται με τθν εξισ ςειρά (από τον πυκμζνα προσ τα πάνω): 

Για όδευςθ ςτο χϊμα: 

 -  10 εκατοςτά  άμμοσ 

 -  ςωλινεσ Ε 

 -  10 εκατοςτά άμμοσ επικάλυψθ ςωλινων 

 -  πλιρωςθ με άμμο ι κοςκινιςμζνο χϊμα 
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Για οδεφςεισ κάτω από ςθμεία διζλευςθσ οχθμάτων, οι ςωλινεσ κα εγκιβωτίηονται ςε 10 εκατοςτά 
οπλιςμζνο ςκυρόδεμα. 

Στισ διαςταυρϊςεισ με λοιπά δίκτυα, τα καλϊδια ιςχυρϊν ρευμάτων κα τοποκετοφνται κάτω από τα 
καλϊδια αςκενϊν ρευμάτων και επάνω απο τισ ςωλθνϊςεισ νεροφ και τα καλϊδια μζςθ τάςεωσ. Κατά τθν 
παράλλθλθ όδευςθ καλωδίων θλεκτροφωτιςμοφ με καλϊδια αςκενϊν ρεφματων, ςωλινεσ νεροφ κλπ. κα 
τθρείται οριηόντια απόςταςθ μεγαλφτερθ από 30cm. 

Σε επίκαιρα ςθμεία κα εγκαταςτακοφν φρεάτια ζλξθσ καλωδίων προκαταςκευαςμζνα από οπλιςμζνο 
ςκυρόδεμα διαςτάςεων 50x60cm με χυτοςιδθρό κάλυμμα.  

 

Β. ΕΣΫΤΕΛΚΑ ΔΛΚΤΥΑ (ΟΑΤΕΣ ΟΔΕΥΣΕΛΣ)  

 

ΕΤΚΑΜΠΣΟΙ ΜΟΝΩΣΙΚΟΙ ΩΛΗΝΕ  ΒΑΡΕΟ ΣΤΠΟΤ (φλεξίμπλ)  

Οι εφκαμπτοι μονωτικοί ςωλινεσ κα είναι από μαλακό πλαςτικό PVC, ενιςχυμζνοι εςωτερικά ςπειροειδϊσ 
με ςκλθρό PVC για αυξθμζνθ μθχανικι αντοχι. Κα ζχουν αντοχι ςε κερμοκραςία από -10ο ζωσ +60οC, δεν 
κα επθρεάηονται από τον ιλιο και κα είναι ανκεκτικοί ςε οξζα και διαλφτεσ. Κα είναι κατάλλθλοι για 
εξωτερικι χριςθ ςε υγροφσ και εξωτερικοφσ χϊρουσ. Οι διαςτάςεισ τουσ δίνονται ςτον πίνακα: 

 

ες.  διαμ.   11 14 18      24  31 40 53  

πάχοσ 2,5  3 3,5      4 4,5  5  5  

 

ΓΕΝΙΚΕ ΑΡΧΕ 

Οι διάμετροι πάςθσ φφςεωσ ςωλινων (πλαςτικοί, εφκαμπτοι, ευκείσ κλπ.) για  διζλευςθ καλωδίων κα 
είναι τουλάχιςτον 1.5 φορζσ τθσ εξωτερικισ διαμζτρου του αντίςτοιχου καλωδίου και ςε κάκε περίπτωςθ 
(ανάλογα με το μικοσ, τισ καμπφλεσ κλπ,) επαρκισ για τθν αςφαλι διζλκυνςθ του καλωδίου μζςα ςτο 
ςωλινα χωρίσ φκορά τθσ εξωτερικισ μόνωςθσ ι του μανδφα.  

Ο αγωγόσ γειϊςεωσ και ο ουδζτεροσ κάκε κυκλϊματοσ κα είναι τθσ αυτισ μονϊςεωσ με τουσ λοιποφσ 
αγωγοφσ του κυκλϊματοσ και κα τοποκετθκοφν μζςα ςτον ίδιο ςωλινα με τουσ υπόλοιπουσ αγωγοφσ. 

Θ διατομι των αγωγϊν κάκε κυκλϊματοσ κα είναι θ αυτι ςε όλο το μικοσ του. Απαγορεφεται θ μεταβολι 
τθσ διατομισ χωρίσ τθν παρεμβολι ςτοιχείων αςφαλίςεωσ. 

Θ ελάχιςτθ διατομι αγωγϊν κυκλωμάτων φωτιςμοφ, κινιςεωσ, τθλεχειριςμοφ και ελζγχου είναι 1.5mm2 
και ρευματοδοτϊν 2.5mm2. Θ ελάχιςτθ διάμετροσ ςωλινων όλων των κυκλωμάτων και ςυςτθμάτων κα 
είναι Ψ13.5mm. Θ ελάχιςτθ διάμετροσ των κουτιϊν διακλαδϊςεωσ των θλεκτρικϊν κυκλωμάτων κα είναι 
Ψ70mm. 

Κατά τθν απογφμνωςθ των άκρων των αγωγϊν κα δίδεται μεγάλθ προςοχι να μθ δθμιουργοφνται 
εγκοπζσ επί αυτϊν, οι οποίεσ κα επιφζρουν ελάττωςθ τθσ μθχανικισ αντοχισ τουσ. 

Θ ςφνδεςθ αγωγϊν διατομισ άνω των 10mm2 μετά των αγωγϊν των πινάκων κ.λ.π., κα πραγματοποιείται 
με ακροδζκτεσ ςυςφικτικοφ κοχλία και ςυγκολλιςεωσ. 
Τροφοδοτικζσ γραμμζσ οδεφουν χωρίσ καμμία διακοπι από τον πίνακα αναχωριςεϊσ τουσ μζχρι τον 
πίνακα του προοριςμοφ τουσ. 
Οι εφκαμπτοι ςωλινεσ (φλεξίμπλ) οδεφουν ςυνεχείσ και απαγορεφεται να ζχουν μοφφεσ ι άλλου είδουσ 
ενϊςεισ. Μπορεί όμωσ να διακόπτονται από κουτιά διακλαδϊςεωσ. 
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ΘΜ-11  ΘΛΕΚΤΛΚΟΛ ΡΛΝΑΚΕΣ ΔΛΑΝΟΜΘΣ ΣΤΕΓΑΝΟΛ  

 

1.   ΓΕΝΙΚΑ 

Οι πίνακεσ αυτοί κα είναι καταςκευαςμζνοι από ανοξείδωτο χάλυβα AISI-SAE 316, με ιδιαίτερεσ κφρεσ, με 
μικροχλικά και εξαρτιματα ςτερζωςθσ και ςυνδζςεων από ανοξείδωτο χάλυβα, ςκλθρό πλαςτικό ι 
ςυνδυαςμό των δφο και κα είναι κατάλλθλοι για τθν εγκατάςταςθ του θλεκτρικοφ εξοπλιςμοφ προςταςίασ 
και ελζγχου. 

Οι πίνακεσ διανομισ κα είναι ςτεγανοί, προςταςίασ Λ54 κατά IEC 60529. 

 

2.   ΜΕΣΑΛΛΙΚΟ ΕΡΜΑΡΙΟ 

Το μεταλλικό ερμάριο κα καταςκευαςκεί από ανοξείδωτθ λαμαρίνα DKP πάχουσ 1,5mm. Θ ςτερζωςθ των 
διαφόρων οργάνων του πίνακα κα γίνει πάνω ςτο ερμάριο με τθν βοικεια κατάλλθλου ικριϊματοσ 
ςυναρμολογιςεωσ. 

 

3.   ΜΕΣΑΛΛΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΚΑΙ ΠΟΡΣΑ 

Θ πόρτα του πίνακα κα ςτερεωκεί πάνω ςε μεταλλικό πλαίςιο από ανοξείδωτο χάλυβα που κα 
τοποκετθκεί ςτο μπροςτινό μζροσ του πίνακα. Θ πόρτα κα καταςκευαςκεί επίςθσ από ανοξείδωτθ 
λαμαρίνα DKP πάχουσ 1,5mm και κα φζρει κλειδαριά αςφαλείασ. Στο εςωτερικό μζροσ τθσ πόρτασ κα 
ςτερεωκεί, μζςα ςε ηελατίνα, ςχεδιάγραμμα με τθν λεπτομερι ςυνδεςμολογία του πίνακα. 

 

4.   ΜΕΣΑΛΛΙΚΗ ΠΛΑΚΑ 

Θ μεταλλικι πλάκα κα καλφπτει το μπροςτινό μζροσ του πίνακα και κα καταςκευαςκεί και αυτι από 
ανοξείδωτθ λαμαρίνα DKP πάχουσ τουλάχιςτον 1,5mm. Θ πλάκα κα προςαρμόηεται ςτο πλαίςιο τθσ 
πόρτασ με 4 ανοξείδωτεσ επινικελωμζνεσ βίδεσ που κα πρζπει να μποροφν να ξεβιδωκοφν εφκολα χωρίσ 
να χρειάηεται να χρθςιμοποιθκεί ειδικό εργαλείο. Ράνω ςτθν μεταλλικι πλάκα κα ανοιχκοφν οι 
κατάλλθλεσ τρφπεσ για τα όργανα του πίνακα και κα υπάρχουν πινακίδεσ με επινικελωμζνο πλαίςιο για 
τθν αναγραφι των κυκλωμάτων. Θ αφαίρεςθ τθσ πλάκασ κα πρζπει να μπορεί να γίνεται χωρίσ να 
χρειάηεται να βγεί θ πόρτα του πίνακα. 

 

5.   ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΣΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 

Θ καταςκευι των πινάκων πρζπει να είναι τζτοια ϊςτε τα διάφορα όργανά τουσ να είναι εφκολα προςιτά 
μετά τθν αφαίρεςθ τθσ μεταλλικισ πλάκασ και τοποκετθμζνα ςε κανονικζσ αποςτάςεισ μεταξφ τουσ ϊςτε 
να εξαςφαλίηεται θ άνετθ αφαίρεςθ, επιςκευι και επανατοποκζτθςι τουσ χωρίσ να μεταβάλλεται θ 
κατάςταςθ των γειτονικϊν οργάνων. 

H εςωτερικι διανομι κα γίνεται με χάλκινεσ επικαςςιτερωμζνεσ μπάρεσ που κα ζχουν επιτρεπομζνθ 
ζνταςθ τουλάχιςτον ίςθ με τθν ονομαςτικι ζνταςθ του γενικοφ διακόπτθ του πίνακα. Θ χρθςιμοποίθςθ 
καλωδίων ι αγωγϊν για τθν εςωτερικι διανομι του πίνακα επιτρζπεται μόνο ςτουσ μικροφσ πίνακεσ 
(ονομαςτικι ζνταςθ γενικοφ διακόπτθ 40Α ι μικρότερθ) και ςτα τμιματα εκείνα των μεγάλων πινάκων 
που προςτατεφονται από μερικζσ αςφάλειεσ με ονομαςτικι ζνταςθ μικρότερθ ι ίςθ με 35Α. Στθν 
περίπτωςθ αυτι θ διατομι των καλωδίων ι αγωγϊν δεν μπορεί να είναι μικρότερθ από 10mm2. 

Ωρθςιμοποίθςθ αγωγϊν ι καλωδίων διατομισ μικρότερθσ από 10mm2 επιτρζπεται μόνο μετά από ζγκριςθ 
του επιβλζποντα μθχανικοφ. 

'Ολοι οι πίνακεσ ανεξάρτθτα από το μζγεκόσ τουσ κα ζχουν ηυγό (μπάρα) ουδετζρου με πλιρθ διατομι και 
ηυγό γειϊςεωσ. 
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Θ ςυναρμολόγθςθ και θ εςωτερικι ςυνδεςμολογία των πινάκων κα πρζπει απαραίτθτα να ολοκλθρωκεί 
ςτο εργοςτάςιο καταςκευισ των. Στον τόπο του ζργου απαγορεφεται ρθτά να γίνει οποιαδιποτε εργαςία 
ςχετικι με τα παραπάνω. Στισ περιπτϊςεισ που κα απαιτθκεί μιά τροποποίθςθ ι ςυμπλιρωςθ ι επζκταςθ 
τθσ εςωτερικισ ςυνδεςμολογίασ των πινάκων, αυτοί κα επιςτρζφουν ςτο εργοςτάςιο καταςκευισ τουσ. 

Επειδι δεν είναι δυνατό να είναι γνωςτι από τϊρα θ ςειρά με τθν οποία κα φκάνουν τα κυκλϊματα ςτθν 
πάνω πλευρά του πίνακα κα πρζπει να αφεκεί χϊροσ (5 τουλάχιςτον εκατοςτϊν ανάμεςα ςτισ κλζμμεσ 
(βλζπε παρακάτω) και ςτθν πλευρά των πινάκων.Για τον ίδιο λόγο δεν κα ανοιχκοφν τρφπεσ αλλά μόνο κα 
κτυπθκοφν (KNOCKOUTS) ϊςτε να μποροφν να ανοιχκοφν αυτζσ μετά με ζνα απλό κτφπθμα. Σθμειϊνεται 
ότι κα κτυπθκοφν τρφπεσ τόςο για τισ εφεδρικζσ γραμμζσ όςο και για τθν τροφοδοτικι γραμμι κάκε 
πίνακα. 

Μεςα ςτουσ πίνακεσ, ςτο πάνω μζροσ τουσ κα υπάρχουν ςε ςυνεχι ςειρά κλζμμεσ ςτισ οποίεσ κα ζχουν 
οδθγθκεί εκτόσ από τουσ αγωγοφσ φάςθσ και ο ουδζτεροσ και θ γείωςθ κάκε κυκλϊματοσ. Οι αγωγοί κάκε 
κυκλϊματοσ κα ςυνδζονται μόνο ςε κλζμμεσ και μάλιςτα ςυνεχόμενεσ που κα ζχουν κατάλλθλθ πινακίδα 
για τθν αναγραφι των κυκλωμάτων. Υπενκυμίηεται ότι όλθ θ εςωτερικι διανομι των πινάκων μζχρισ τισ 
κλζμμεσ κα πρζπει να γίνθ ςτο εργοςτάςιο καταςκευισ των πινάκων. Στθν περίπτωςθ που απαιτοφνται 
περιςςότερεσ από μιά ςειρά κλζμμεσ θ δεφτερθ ςειρά κα τοποκετθκεί κάτω από τθν πρϊτθ ςε απόςταςθ 
μεγαλφτερθ θ το πολφ ίςθ με το βάκοσ του πίνακα. Θ εςωτερικι διανομι για τθν δεφτερθ ςειρά των 
κλζμμεσ κα γίνθ ςτθν κάτω πλευρά τουσ ϊςτε θ πάνω πλευρά αυτϊν να είναι ελεφκερθ για τθν ςφνδεςθ 
των αγωγϊν των κυκλωμάτων. 

Οι ςυνδζςεισ των διαφόρων καλωδίων ι αγωγϊν με τα όργανα των πινάκων κα γίνει με τθν βοικεια 
κατάλλθλων ακροδεκτϊν με τρφπα ςτθ μζςθ (παπουτςάκια) που κα προςαρμοςκοφν ςτο δφο άκρα τουσ. 

Θ εςωτερικι διανομι των πινάκων κα πρζπει να τθρεί ζνα προκακοριςμζνο ςφςτθμα ςθμάνςεωσ των 
φάςεων ϊςτε θ ίδια φάςθ να ζχει πάντα τθν ίδια κζςθ (π.χ. ι R αριςτερά ι S ςτθ μζςθ και ι T δεξιά) και το 
ίδιο χρϊμα.  Επίςθσ τα δφο άκρα των καλωδίων ι αγωγϊν τθσ εςωτερικισ διανομισ κα πρζπει να φζρουν 
χαρακτθριςτικοφσ αρικμοφσ. 

 

6.   ΕΙΔΙΚΕ ΑΠΑΙΣΗΕΙ 

Για να εξαςφαλιςκεί θ καλι καταςκευι των πινάκων από τεχνικι και αιςκθτικι πλευρά ο εργολάβοσ είναι 
υποχρεωμζνοσ να υποβάλλει πρίν από τθν καταςκευι τουσ ςχζδια που να δείχνουν τα παρακάτω: 

 Τισ εξωτερικζσ διαςτάςεισ του ερμαρίου. 

 Τθν διάταξθ των οργάνων του πίνακα. 

 Τισ αποςτάςεισ μεταξφ των διαφόρων οργάνων. 
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ΘΜ-11.  ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΛΚΟ ΥΛΛΚΟ ΡΛΝΑΚΫΝ 

 

Κατωτζρω προδιαγράφονται γενικά τα θλεκτρολογικά υλικά που χρθςιμοποιοφνται κατά κφριο λόγο ςτουσ 
πίνακεσ τάςεωσ 230/400V. 

Το θλεκτρολογικό υλικό ράγασ που κα χρθςιμοποιθκεί ςτουσ πίνακεσ κα είναι απαραίτθτα του ιδίου 
εργοςταςίου. 

 

1. ΑΤΣΟΜΑΣΟΙ ΔΙΑΚΟΠΣΕ ΙΧΤΟ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΟΝ. ΕΝΣΑΗ   

Oι αυτόματοι διακόπτεσ ιςχφοσ κλειςτοφ τφπου (MCCB) κα πρζπει να ανταποκρίνονται ςτουσ κανονιςμοφσ 
IEC 947-1 και 947-2 ι τουσ αντίςτοιχουσ κανονιςμοφσ των διαφόρων χωρϊν-μελϊν (VDE 0660, BS 4752, NF 
EN 60 947-1/2):  

 κα πρζπει να είναι κατθγορίασ Α με ικανότθτα διακοπισ ςε λειτουργία (Ics) ίςθ με τθν  ικανότθτα 
διακοπισ μεγίςτου βραχυκυκλϊματοσ (Icu)- ςε όλο το εφροσ τάςθσ λειτουργίασ για ονομαςτικζσ εντάςεισ 
ζωσ 250Α, και ζωσ τα 500V για μεγαλφτερεσ ονομαςτικζσ εντάςεισ- 

 κα είναι ονομαςτικισ τάςθσ λειτουργίασ 690 V AC (50/60 Hz) 

 κα είναι ονομαςτικισ τάςθσ μόνωςθσ 750 V AC (50/60 Hz) 

 κα πρζπει να είναι κατάλλθλοι για απόηευξθ, όπωσ ορίηεται από τουσ κανονιςμοφσ IEC 947-2, 
παράγραφοσ 7-27. 

Oι αυτόματοι διακόπτεσ ιςχφοσ κλειςτοφ τφπου κα πρζπει να παραδίδονται ςε ανακυκλοφμενθ 
ςυςκευαςία ςφμφωνα με τισ Ευρωπαϊκζσ Οδθγίεσ. Ο καταςκευαςτισ κα πρζπει να χρθςιμοποιεί 
διαδικαςίεσ παραγωγισ που δεν μολφνουν το περιβάλλον δθλαδι δεν κα πρζπει να χρθςιμοποιοφνται 
CFC’s, χλωριοφχοι υδρογονάνκρακεσ, μελάνι για τισ ετικζττεσ ςυςκευαςιϊν από χαρτόνι κ.λπ. 

Oι αυτόματοι διακόπτεσ ιςχφοσ κλειςτοφ τφπου κα πρζπει να ζχουν ςχεδιαςτεί με τζτοιο τρόπο ϊςτε να 
είναι δυνατι θ οριηόντια ι κάκετθ ςτιριξθ τουσ, χωρίσ δυςμενείσ ςυνζπειεσ ςτθν απόδοςθ τουσ. Κα είναι 
δυνατόν να τροφοδοτοφνται, είτε από τθν πλευρά τθσ άφιξθσ, είτε τθσ αναχϊρθςθσ (ανάντι/ κατάντι). 

Oι αυτόματοι διακόπτεσ ιςχφοσ κλειςτοφ τφπου κα πρζπει να παρζχουν κλάςθ μόνωςθσ ΛΛ (ςφμφωνα με 
τουσ κανονιςμοφσ IEC 664) μεταξφ τθσ πρόςοψθσ και των εςωτερικϊν κυκλωμάτων ιςχφοσ. 

Για μζγιςτθ αςφάλεια, οι επαφζσ ιςχφοσ κα πρζπει να είναι μονωμζνεσ, μζςα ςε περίβλθμα από 
κερμοανκεκτικό υλικό, από άλλεσ λειτουργίεσ όπωσ ο μθχανιςμόσ λειτουργίασ, το περίβλθμα, θ μονάδα 
ελζγχου και βοθκθτικά εξαρτιματα. 

O μθχανιςμόσ λειτουργίασ των αυτομάτων διακοπτϊν ιςχφοσ κλειςτοφ τφπου κα πρζπει να είναι τφπου 
ταχείασ ηεφξθσ - ταχείασ απόηευξθσ, με δυνατότθτα αφόπλιςθσ ςε ςφάλμα που κα είναι ανεξάρτθτθ από 
τθ χειροκίνθτθ λειτουργία.  Ολοι οι πόλοι κα πρζπει να λειτουργοφν ταυτόχρονα κατά το κλείςιμο, 
άνοιγμα και αφόπλιςθ του αυτόματου διακόπτθ. 

Οι αυτόματοι διακόπτεσ ιςχφοσ κλειςτοφ τφπου κα ενεργοποιοφνται με μία μπαρζττα ι μία λαβι που 
ευκρινϊσ κα δείχνει τισ τρεισ κζςεισ: ON, OFF και TRIPPED (κλειςτόσ, ανοικτόσ και αφόπλιςθ αντίςτοιχα). 

για να εξαςφαλιςτεί θ ικανότθτα απόηευξθσ ςφμφωνα με IEC 947-2/7-27: 

 ο μθχανιςμόσ λειτουργίασ κα πρζπει να είναι ςχεδιαςμζνοσ ζτςι ϊςτε θ μπαρζττα ι θ λαβι να μπορεί 
να είναι ςτθν κζςθ OFF (Ο) μόνον εάν οι επαφζσ ιςχφοσ είναι όλεσ ανοικτζσ 

 ςτθ κζςθ OFF (O), θ μπαρζττα ι θ λαβι κα δείχνουν τθν κατάςταςθ απόηευξθσ 

Θ απόηευξθ κα πρζπει να πραγματοποιείται με διπλι διακοπι ςτο κφκλωμα ιςχφοσ. 
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Ρεριοριςμόσ ρεφματοσ, επιλεκτικότθτα, αντοχι 

Οι αυτόματοι διακόπτεσ ιςχφοσ κλειςτοφ τφπου κα πρζπει να ζχουν μεγάλθ ικανότθτα περιοριςμοφ του 
ρεφματοσ. Για βραχυκυκλϊματα, θ μζγιςτθ κερμικι καταπόνθςθ I2t κα πρζπει να περιορίηεται ςε: 

 106 A2s για ονομαςτικζσ εντάςεισ ρεφματοσ ζωσ 250 Α 

 5x106 A2s για ονομαςτικζσ εντάςεισ ρεφματοσ 400 Α ζωσ 630 Α 

Αυτά τα χαρακτθριςτικά κα επιτρζπουν υψθλι απόδοςθ για τθν τεχνικι τθσ ενιςχυμζνθσ προςταςίασ 
(cascading) με τθ χριςθ ςτθν αναχϊρθςθ αυτομάτων διακοπτϊν ιςχφοσ κλειςτοφ τφπου ι 
μικροαυτομάτων διακοπτϊν ράγασ. 

Οι αυτόματοι διακόπτεσ ιςχφοσ κλειςτοφ τφπου, οι ονομαςτικζσ εντάςεισ των οποίων είναι ίςεσ με τισ 
ονομαςτικζσ εντάςεισ των μονάδων ελζγχου τουσ, κα πρζπει να εξαςφαλίηουν τθν επιλεκτικι ςυνεργαςία 
για οποιοδιποτε ρεφμα ςφάλματοσ ζωσ τουλάχιςτον 35kA RMS, με οποιοδιποτε αυτόματο διακόπτθ ςτθν 
αναχϊρθςθ με ονομαςτικι ζνταςθ μικρότερθ ι ίςθ με το 0.4 τθσ ονομαςτικισ ζνταςθσ του αυτόματου 
διακόπτθ που βρίςκεται προσ τθν άφιξθ. 

Θ θλεκτρικι αντοχι των αυτόματων διακοπτϊν ιςχφοσ κλειςτοφ τφπου, όπωσ ορίηει ο κανονιςμόσ IEC 947-
2, κα πρζπει να είναι τουλάχιςτον ίςθ με 3 φορζσ τθν ελάχιςτθ απαιτοφμενθ από τουσ κανονιςμοφσ. 

Οι αυτόματοι διακόπτεσ ιςχφοσ κλειςτοφ τφπου με ονομαςτικζσ εντάςεισ ζωσ 250Α κα πρζπει να 
διακζτουν κερμομαγνθτικι (κερμικι για προςταςία υπερφόρτιςθσ, μαγνθτικι για προςταςία 
βραχυκλϊςεωσ) μονάδα ελζγχου ρυκμιηόμενθ και κα είναι δυνατι θ προςαρμογι καλυμμάτων, με ςκοπό 
τθν αποφυγι τυχαίασ επζμβαςθσ ςτισ ρυκμίςεισ. 

Οι ρυκμίςεισ προςταςίασ κα ιςχφουν για όλουσ τουσ πόλουσ του αυτόματου διακόπτθ. 

 

Θερμομαγνθτικζσ μονάδεσ ελζγχου (ζωσ 250Α) 

Ωαρακτθριςτικά: 

 ρυκμιηόμενθ κερμικι προςταςία 

 ςτακερι μαγνθτικι προςταςία για ονομαςτικζσ εντάςεισ ζωσ 200 Α 

 ρυκμιηόμενθ μαγνθτικι προςταςία (5 ζωσ 10 φορζσ τθν ονομαςτικι ζνταςθ) για ονομαςτικζσ εντάςεισ 
μεγαλφτερεσ από 200 Α.   

 Κα πρζπει να είναι δυνατι θ προςταςία ουδετζρου.  Θ τιμι ρφκμιςθσ τθσ αφόπλιςθσ κα είναι ίςθ με 
αυτι των φάςεων ι ζνα ποςοςτό αυτισ τθσ τιμισ (γενικά 50% τθσ ρφκμιςθσ των φάςεων). 

 

2.   MIKΡΟΑΤΣΟΜΑΣΟΙ ΡΑΓΑ 6Α ΕΩ 125Α 

Οι μικρο-αυτόματοι διακόπτεσ  (MCB) κα πρζπει να ανταποκρίνονται ςτουσ κανονιςμοφσ IEC 157-1 ι IEC 
947-2 και κα ςτθρίηονται ςε ράγα ςυμμετρικι πλάτουσ 35mm, μονοπολικοί, διπολικοί, τριπολικοί, ι 
τετραπολικοί. 

Οι ικανότθτεσ διακοπισ των διακοπτϊν MCB κα πρζπει να είναι ίςεσ τουλάχιςτον με τθν αναμενόμενθ 
τιμι ςφάλματοσ ςτο ςθμείο του ςυςτιματοσ διανομισ όπου εγκακίςτανται, εκτόσ εάν μεςολαβεί άλλοσ 
διακόπτθσ προσ τθν άφιξθ (τεχνικι cascading-ενιςχυμζνθσ προςταςίασ). 

Οι διακόπτεσ MCB κα μποροφν να τροφοδοτθκοφν κι αντίςτροφα χωρίσ μείωςθ τθσ ικανότθτασ (τεχνικϊν 
χαρακτθριςτικϊν) τουσ. 

Ο μθχανιςμόσ λειτουργίασ κα πρζπει να είναι ανεξάρτθτοσ μθχανικά από τθ λαβι χειριςμοφ, ϊςτε να 
αποφεφγεται οι επαφζσ να παραμζνουν κλειςτζσ ςε ςυνκικεσ βραχυκφκλωςθσ ι υπερφόρτιςθσ.  Κα 
πρζπει να είναι τφπου “αυτόματου επανοπλιςμοφ”. 

Ο μθχανιςμόσ λειτουργίασ κάκε πόλου ςε ζναν πολυ-πολικό μικρο-αυτόματο διακόπτθ (MCB), κα πρζπει 
να ςυνδζεται απευκείασ με τον εςωτερικό μθχανιςμό του διακόπτθ (MCB) και όχι με τθ λαβι χειριςμοφ. 
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Το χειριςτιριο κα πρζπει να είναι τφπου “γλϊςςασ” (λαβισ), με δυνατότθτα κλειδϊματοσ και χριςθσ 
περιςτροφικοφ χειριςτθρίου.  

Κάκε πόλοσ κα πρζπει να ζχει ζνα διμεταλλικό κερμικό ςτοιχείο, για προςταςία κατά υπερφόρτιςθσ και 
ζνα μαγνθτικό ςτοιχείο, για προςταςία κατά βραχυκυκλϊματοσ. Για κάκε ονομαςτικι ζνταςθ μικρο-
αυτόματου διακόπτθ κα πρζπει να παρζχονται πίνακεσ επιλεκτικότθτασ ρεφματοσ. 

Οι ακροδζκτεσ κα είναι τφπου ςιραγγοσ (Λ20) ϊςτε να ελαχιςτοποιείται ο κίνδυνοσ άμεςθσ επαφισ. 

 

3.   ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΣΕ 

Κα είναι περιςτροφικοί, βαρζωσ τφπου, τάςεωσ 500 V, εντάςεωσ ονομαςτικισ όπωσ κακορίηεται ςτα 
ςχζδια, αρικμοφ χειριςμϊν το λιγότερο: 

 των  100 Α :   40.000 

 των   63 Α :   40.000 

 των   40 Α :   50.000 

 των   25 Α :   50.000 

 των   16 Α :  100.000 

Οι διακόπτεσ κα χειρίηονται από εμπρόσ με λαβι θ οποία κα φζρει ζνδειξθ τθσ κζςεωσ του διακόπτθ. 

Ωρθςιμοποιοφνται ςτα κυκλϊματα που χειρίηονται από τον πίνακα κακϊσ και και ςαν διακόπτεσ 
κυκλωμάτων για εντάςεισ ζωσ 25Α. 

 

4   ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΛΤΧΝΙΕ 

Οι λυχνίεσ κα είναι τφπου λαμπτιρων αίγλθσ (όπου τοφτο είναι δυνατό) βάςεωσ Ε10 με κρυςτάλλινο 
κάλυμμα, διαφανζσ, κατάλλθλου χρωματιςμοφ, με επιχρωμιωμζνο πλαίςιο-δακτφλιο. Θ αντικατάςταςθ 
των εφκαρμζνων λαμπτιρων πρζπει να είναι δυνατι χωρίσ αποςυναρμολόγθςθ τθσ μετωπικισ πλάκασ 
του πίνακα. 

Ειδικϊσ οι ενδεικτικζσ λυχνίεσ των πινάκων τφπου ερμάριου μπορεί να είναι μορφισ και διαςτάςεων όπωσ 
οι μικροαυτόματοι κατά VDE 0632, πλάτουσ 18 mm και κατάλλθλεσ για ενςφινωςθ (κοφμπωμα, snap-on) 
ςε ράγα 35 mm. 

 

ΑΦΑΛΕΙΕ ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΩΝ ΛΤΧΝΙΩΝ 

Οι αςφάλειεσ των ενδεικτικϊν λυχνιϊν κα είναι τφπου "ταμπακιζρασ" ι "μινιόν". 

 

5. ΠΡΟΣΑΣΕΤΣΙΚΟ ΔΙΑΚΟΠΣΗ ΔΙΑΡΡΟΗ ΕΝΣΑΗ 

κα είναι κατά VDE 0664 ρεφματοσ βραχυκυκλϊςεωσ τουλάχιςτον 1.5 ΚΑ μζχρισ ονομαςτικισ εντάςεωσ 40Α 
και 2kΑ για μεγαλφτερεσ ονομαςτικζσ εντάςεισ κατάλλθλοι για 20.000 χειριςμοφσ υπό το ονομαςτικό 
φορτίο με επαφζσ από υλικό μθ ςυγκολλιςιμο. Κα ζχουν τθν ικανότθτα να ανιχνεφουν ρεφματα προσ γθ 
το πολφ 30mΑ και να διακόπτουν το κφκλωμα υπό τισ ςυνκικεσ αυτζσ το πολφ ςε 30ms. Κα φζρουν επίςθσ 
κουμπί δοκιμισ λειτουργίασ και κα είναι κατάλλθλοι για ςτερζωςθ ςε μπάρα 35mm (DIN 46277/3) αλλά 
και για ςτερζωςθ με κοχλίεσ. 
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6.   ΜΕΣΑΓΩΓΙΚΟΙ ΔΙΑΚΟΠΣΕ Ο-1 

Αυτοί κα είναι ονομαςτικισ τάςεωσ 220V, δφο κζςεων (Α.Ω.) κατάλλθλοι για εγκατάςταςθ ςε πόρτα 
πίνακα και ειδικά για βοθκθτικά κυκλϊματα. Οι διακόπτεσ κα περιλαμβάνουν το χειριςτιριο και τθ 
μετωπικι πλάκα ςτθν οποία κα είναι χαραγμζνα τα γράμματα των κζςεων. 

 

7.  ΣΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΙ ΔΙΑΚΟΠΣΕ (ΡΕΛΑΙ)   

Οι τθλεχειριηόμενοι διακόπτεσ αζροσ (ρελζ ιςχφοσ) κα πρζπει να ανταποκρίνονται ςτουσ κανονιςμοφσ IEC 
947-1, 947-4, ι ςε ιςοδφναμουσ κανονιςμοφσ χωρϊν - μελϊν (VDE 0660, BS 5424, NFC 63-110). 
Ρροαιρετικά μπορεί να ςυμφωνοφν με τουσ κανονιςμοφσ UL/JIS. 

Οι τθλεχειριηόμενοι διακόπτεσ αζροσ κα είναι ονομαςτικισ τάςθσ λειτουργίασ μζχρι 660V AC, ενϊ τα όρια 
ςυχνότθτασ του ρεφματοσ χριςθσ κα πρζπει να είναι 25-400 Hz.  Θ ονομαςτικι τάςθ μόνωςθσ κα είναι 
1000 V AC (50/60 Hz). H ονομαςτικι τάςθ ελζγχου κα πρζπει να είναι 12 ζωσ 660 V AC ι DC. Πλοι οι 
τθλεχειριηόμενοι διακόπτεσ κα είναι πλιρωσ ικανοί να λειτουργοφν ςε τροπικά κλίματα (ΤΘ). 

Οι τθλεχειριηόμενοι διακόπτεσ αζροσ κα είναι ονομαςτικισ ζνταςθσ από 9 ζωσ 95 Α (AC3) ι 25 ζωσ 125 Α 
(AC1). Κα διατίκενται ςε 3 πόλουσ.  Τα όρια τθσ τάςθσ ελζγχου ςτθν λειτουργία κα πρζπει να είναι 
τουλάχιςτον 0,85 ζωσ 1,1 τθσ ονομαςτικισ τάςθσ. 

Οι τθλεχειριηόμενοι διακόπτεσ ελζγχου αζροσ κα πρζπει να ζχουν μθχανικι διάρκεια ηωισ τουλάχιςτον 
δζκα εκατομμυρίων χειριςμϊν. Θ κερμοκραςία περιβάλλοντοσ για λειτουργία κα πρζπει να είναι από -5 
ζωσ 55οC. 

Oι τθλεχειριηόμενοι διακόπτεσ κα πρζπει να είναι ζτςι καταςκευαςμζνοι ϊςτε, να είναι δυνατι θ ςτιριξθ 

τουσ με κλίςθ  30 ςε ςχζςθ με τον κάκετο άξονα ςτιριξθσ. 

Κα πρζπει να ζχουν τθν δυνατότθτα να δζχονται  μπλόκ βοκθτικϊν επαφϊν (με Ith=10 A) μετωπικά ι 
πλευρικά, κακϊσ επίςθσ και μπλόκ χρονικϊν επαφϊν. 

 

8.  ΑΠΑΓΩΓΟ ΤΠΕΡΣΑΕΩΝ  

Ο απαγωγόσ υπερτάςεων κα είναι κατάλλθλοσ για θλεκτρικά δίκτυα  220/380V, 50-60Hz και κα μπορεί 
να τοποκετθκεί ςε ράγα θλεκτρικοφ πίνακα.  

Θα είναι εφοδιαςμζνοσ με μία βοθκθτικι επαφι–ανοικτι για τθν τθλεζνδειξθ τθσ καλισ λειτουργίασ 
του. 

Ο απαγωγόσ υπερτάςεων κα είναι τριπολικόσ, κατάλλθλοσ για προςταςία τριφαςικοφ δικτφου με ςφςτθμα 
ουδετζρωςθσ.  

 

Τεχνικά Στοιχεία: 

Ονομαςτικό ρεφμα 

εκφορτίςεωσ (8/20μsec)   : 15 kA 

Ωρόνοσ απόκριςθσ    : <25 nsec 

Ρροδιαγραφζσ    :  IEC  

 

9.  ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΤΛΙΚΩΝ 

Ρροσ εξαςφάλιςθ άριςτθσ ποιότθτασ του θλεκτρολογικοφ υλικοφ αυτά πρζπει να είναι καταςκευισ 
ευφιμωσ γνωςτϊν οίκων πιςτοποιθμζνων κατά  ISO. Επίςθσ κα πρζπει να φζρουν ςιμανςθ κατά CE. 
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ΘΜ-12.  ΟΓΑΝΑ ΜΕΤΘΣΕΫΝ-ΕΛΕΓΩΟΥ ΡΛΝΑΚΫΝ Ω.Τ. 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

Τα όργανα μετριςεωσ κα είναι κατάλλθλα για τοποκζτθςθ ςε πίνακεσ και κα είναι κλάςεωσ 1.5 κατά DIN  
43780 και επιπλζον κα πλθροφν τισ προδιαγραφζσ VDE 0-410/DIN 7410, DIN 43700 και DIN 43802. Κα 
είναι διαςτάςεων 144X144 mm γενικϊσ πλθν αμπερομζτρων επί μζρουσ κυκλωμάτων τα οποία κα είναι 
96X96 mm. Θ τάςθ δοκιμισ τουσ κα είναι τουλάχιςτο 2KV 50HZ. 

 

2.   ΒΟΛΣΟΜΕΣΡΑ - ΑΜΠΕΡΟΜΕΣΡΑ ΚΙΝΗΣΟΤ ΙΔΗΡΟΤ 

Κα ζχουν δυνατότθτα μόνιμθσ υπερφορτίςεωσ 20% και επιπλζον τα βολτόμετρα 100% επί 1 min και τα 
αμπερόμετρα 4900% 1s, 300% 2 min και 100% επί 10 min τουλάχιςτο. Κα ζχουν ιδιοκατανάλωςθ τα μεν 
βολτόμετρα 5VA το πολφ, τα δε αμπερόμετρα 1VA το πολφ. Τα αμπερόμετρα κα τροφοδοτοφνται από 
μεταςχθματιςτζσ εντάςεωσ, εξόδου (δευτερεφοντοσ) 5Α και κλάςθσ ακρίβειασ 1.. 

 

3. ΜΕΣΡΗΣΕ ΤΝΣΕΛΕΣΟΤ ΙΧΤΟ (ςυνφ) 

Κα είναι με θλεκτροδυναμικό ςφςτθμα μετριςεωσ περιοχισ ςυχνοτιτων 45-65ΘΗ κατάλλθλοσ για 
μετριςεισ ςυμμετρικοφ φορτίου τριφαςικοφ δικτφου, με ενςωματωμζνθ αντίςταςθ. Το κφκλωμα 
εντάςεωσ κα τροφοδοτείται από μεταςχθματιςτι εντάςεωσ εξόδου (δευτερεφον) 5Α μζςω του διακόπτθ 
του αμπερομζτρου εν ςειρά. Θ ιδιοκατανάλωςι του κα είναι mΑ για το κφκλωμα τάςεωσ και 3VA για το 
κφκλωμα εντάςεωσ. 
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ΘΜ-13.  ΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ ΜΟΝΟΨΑΣΛΚΟΛ (ΓΕΝΛΚΘΣ ΩΘΣΕΫΣ) 

1.  ευματοδότεσ μονοφαςικοί 

Οι ρευματοδότεσ κα είναι 16A-230V ςτεγανοί εφοδιαςμζνα με κάλυμμα, με πλευρικζσ επαφζσ γειϊςεωσ 
τφπου SCHUKO, κατάλλθλοι για εγκατάςταςθ ςε πίνακα. 

 

2.  Τριφαςικοί ρευματοδότεσ βιομθχανικοφ τφπου 

Οι ρευματοδότεσ βιομθχανικοφ τφπου κα είναι από ςκλθρό πλαςτικό, ςτεγανοί (WATERTIGHT) και κα 
ζχουν διάταξθ επαφϊν ςφμφωνα με τθν διεκνι τυποποίθςθ CEE 17 & IEC 309A, ζτςι ϊςτε για κάκε τάςθ θ 
διάταξθ των επαφϊν να μθν ταιριάηει ςε κανζνα άλλο τφπο ρευματοδότθ. 

Θ καταςκευι των ρευματοδοτϊν κα είναι ςφμφωνθ με τισ προδιαγραφζσ VDE 0623, DIN 49462 & DIN 
49463. 

Ολοι οι ρευματοδότεσ του τφπου αυτοφ κα ςυνοδεφονται από τον αντίςτοιχο ρευματολιπτθ. 

Οι τριφαςικοί ρευματοδότεσ κα είναι πενταπολικοί (3Ψ+ΟΥΔ+ΓΘ) και κα είναι κατάλλθλοι για 
εγκατάςταςθ ςε πίνακα. 
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ΘΜ-14.  ΨΫΤΛΣΤΛΚΟ ΕΞΟΔΟΥ ΑΣΨΑΛΕΛΑΣ  

Ψωτιςτικό ςϊμα με Led. Το φωτιςτικό ςϊμα φζρει μπαταρίεσ νικελίου-καδμίου, επαναφορτιηόμενεσ με 
ενςωματωμζνο φορτιςτι, οι οποίεσ παρζχουν τθ δυνατότθτα αυτονομίασ για 1.5h. Στο διαφανζσ κάλυμμα 

κα υπάρχει θ δυνατότθτα των ενδείξεων EXIT ι . Θ ςτεγανότθτα του φωτιςτικοφ κα είναι Λ54. 

 



 

Σελίδα 104 από 183 

ΘΜ-15  ΥΛΛΚΑ ΓΕΛΫΣΕΫΣ  

ΑΓΫΓΟΛ ΓΕΛΫΣΕΫΣ (ΓΥΜΝΟΛ) 

Οι γυμνοί αγωγοί γειϊςεωσ κα είναι καταςκευαςμζνοι από χαλκό γειϊςεων με αγωγιμότθτα 98% ςε 
ςχζςθ με τον κακαρό χαλκό και κα είναι πολφκλωνοι.  

Οι ςυνδζςεισ μεταξφ των αγωγϊν κα είναι τφπου αςφαλείασ και κα γίνονται ι με κερμι ςυγκόλλθςθ ι με 
ειδικοφσ χάλκινουσ ςυνδετιρεσ. 

Οι ςυνδετιρεσ των αγωγϊν γειϊςεωσ με τουσ γειωτζσ κα είναι ορειχάλκινοι τφπου αςφαλείασ και 
καταςκευαςμζνοι οπό το ίδιο εργοςτάςιο που καταςκεφαςε και τισ ράβδουσ γειϊςεωσ. 

 

ΘΛΕΚΤΟΔΛΑ ΓΕΛΫΣΘΣ 

Τα θλεκτρόδια γείωςθσ πρζπει να είναι ραβδόμορφα διαμζτρου 19mm και μικουσ 3m κατ’ ελάχιςτο, από 
πυρινα ςυμπαγοφσ χάλυβα με θλεκτρολυτικι επικάλυψθ ςτρϊματοσ χαλκοφ πάχουσ 250μm, 
ςυγκολλθμζνου ςτον πυρινα (όχι περαςτοφ) με τρόπο ϊςτε να προκφπτει μοριακι ςυνζνωςθ των δυο 
υλικϊν αποκλείοντασ το γαλβανικό φαινόμενο μεταξφ χαλκοφ και χάλυβα ι τθν ολίςκθςθ του χαλκοφ 
επικάλυψθσ πάνω ςτο ςίδθρο. Θ κεφαλι του θλεκτροδίου κα είναι κωνικι για τθν εφκολθ ειςαγωγι του 
περιλαίμιου γείωςθσ. Θ άλλθ άκρθ του θλεκτροδίου κα είναι αιχμθρι για τθν εφκολθ διείςδυςθ του ςτο 
ζδαφοσ. Και τα δφο άκρα κα φζρουν κοχλιοτόμθςθ in W για τθ δυνατότθτα επιμικυνςισ τουσ με κοχλιωτι 
ορειχάλκινθ μοφφα. Το κάκε θλεκτρόδιο κα ςυνοδεφεται από χάλκινο περιλαίμιο τφπου ςφςφιξθσ με 
τζςςερισ κοχλίεσ για τθ ςφνδεςθ του αγωγοφ γείωςθσ ςε αυτό. Τα θλεκτρόδια κα είναι επεκτάςιμα, 
δθλαδι το μικοσ τουσ κα μπορεί να επαυξάνεται με κοχλίωςθ πρόςκετου τμιματοσ όμοιου θλεκτροδίου 
μικουσ 3m ορειχάλκινου ςυνδζςμου με εςωτερικό ςπείρωμα.  

Θ ζμπθξθ των θλεκτροδίων ςτο ζδαφοσ προβλζπεται χωρίσ εκςκαφι, δθλαδι με χριςθ χειροκίνθτθσ ι 
μθχανοκίνθτθσ ςφφρασ. Θ κορυφι των θλεκτροδίων κα είναι επιςκζψιμθ με φρεάτιο ελζγχου από 
ςκυρόδεμα διαςτάςεων 300mm x 300mm με χυτοςιδθρό κάλυμμα.  

 

ΜΕΤΘΣΕΛΣ ΑΝΤΛΣΤΑΣΘΣ ΓΕΛΫΣΕΫΣ 

Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ καταςκευισ τθσ γειϊςεωσ κα γίνει μζτρθςθ τθσ αντιςτάςεωσ γειϊςεωσ με 
ειδικό όργανο (μετρθτισ αντιςτάςεωσ γειϊςεωσ). 

Θ αντίςταςθ γειϊςεωσ δεν κα πρζπει να είναι μεγαλφτερθ από 1 Ohm. Οι μετριςεισ κα γίνουν το κζροσ, 
και με ξερό ζδαφοσ. Σε περίπτωςθ εδάφουσ με υψθλι ειδικι αντίςταςθ και εφόςον κα κρικεί αναγκαίο 
από τθν Υπθρεςία, θ αγωγιμότθτα του εδάφουσ κα βελτιωκεί με εκςκαφι δακτυλιοειδοφσ τάφρου 
διαμζτρου 200 mm και βάκουσ 400 mm γφρω από κάκε θλεκτρόδιο και με πλιρωςθ τθσ τάφρου με 
καρβουνόςκονθ. 

Σε περίπτωςθ που θ αντίςταςθ που μετρικθκε είναι μεγαλφτερθ από 1 Ohm, κα προςτεκοφν τρίγωνα 
γείωςθσ μζχρισ ότου θ αντίςταςθ γειϊςεωσ γίνει μικρότερθ των 1 Ohm, κατόπιν ςυνεννοιςεωσ με τθν 
Επίβλεψθ. 

Εάν απαιτθκοφν περιςςότερα θλεκτρόδια γείωςθσ για τθν επίτευξθ τθσ απαιτοφμενθσ αντίςταςθσ 
γείωςθσ, κα επιηθτθκεί μια ελάχιςτθ μεταξφ των θλεκτροδίων απόςταςθ, ίςθ προσ το διπλάςιο του 
ενεργοφ μικουσ ενόσ μεμονωμζνου θλεκτροδίου. Επίςθσ, θ τιμι τθσ αντιςτάςεωσ κα μπορεί να βελτιωκεί 
με τθν επαφξθςθ του μικουσ θλεκτροδίων. 
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ΘΜ-16.  ΑΛΕΞΛΚΕΑΥΝΟ ΤΥΡΟΥ ΚΛΫΒΟΥ FARADAY 

Εγκατάςταςθ ςφλλθψθσ του κεραυνοφ 

Θ ςφλλθψθ του κεραυνοφ ςυντελείται μζςω του ςυςτιματοσ των ςυλλεκτθρίων αγωγϊν. Οι ςυλλεκτιριοι 
αγωγοί κα εγκαταςτακοφν περιμετρικά, ςτισ ςτζγεσ και τα ςτθκαία του δϊματοσ και κα διαςυνδεκοφν με 
εγκάρςιουσ αγωγοφσ ζτςι ϊςτε κανζνα ςθμείο να μθν απζχει περιςςότερο από 20 μζτρα από τουσ 
αγωγοφσ.  

Συλλεκτιριοι αγωγοί κα τοποκετθκοφν ςτισ αρχιτεκτονικζσ προεξοχζσ που προεξζχουν από τισ ςτζγεσ. 

Οι αγωγοί ςφλλθψθσ κα είναι χαλφβδινοι διαμζτρου Ψ8mm.  Θ ςτιριξι τουσ (ζνα ςτιριγμα ανά μζτρο) κα 
γίνει με ειδικά ςτθρίγματα  

Στο ςφςτθμα των ςυλλεκτθρίων αγωγϊν κα ςυνδεκοφν αγϊγιμα με χαλφβδινουσ αγωγοφσ Ψ8mm: 

• Οι μεταλλικζσ υδρορροζσ 

• Οι ςωλθνϊςεισ  ςτο δϊμα των κτιρίων.  

• Τα μεταλλικά μζρθ των κτιρίων και των εκτεκειμζνων μθχανθμάτων-ςυςκευϊν . 

Οι ςυλλεκτιριοι αγωγοί τοποκετοφνται με τρόπο ϊςτε κάκε ςθμείο του κτιρίου να βρίςκεται μζςα ςτθν 
προςτατευόμενθ περιοχι.  

 

Αγωγοί κακόδου 

Οι αγωγοί κακόδου κα είναι χαλφβδινοι κερμά επιψευδαργυρωμζνοι διαμζτρου Ψ10mm ,κα οδεφουν 
εγκιβωτιςμζνοι ςτα υποςτυλϊματα των κτιρίων και κα ςυνδζονται προσ τον οπλιςμό μζςω ειδικϊν 
ςτθριγμάτων ανά δφο μζτρα το πολφ. είτε με ειδικά ςτθρίγματα ςε ςιδθροκαταςκευζσ. Κα λθφκεί 
ιδιαίτερθ μζριμνα ϊςτε να εξαςφαλίηεται πλιρθσ θλεκτρικι ςυνζχεια των αγωγϊν κακόδου μεταξφ τουσ 
(ιςχυρι ςφςφιξθ). 

Οι αγωγοί κακόδου επιλζγονται ζτςι ϊςτε ανά 25 το πολφ μζτρα οριηόντιασ όδευςθσ ςυλλεκτθρίου 
αγωγοφ να υπάρχει αγωγόσ κακόδου. Κα εγκαταςτακοφν αγωγοί κακόδου, που υπερκαλφπτουν τθν 
παραπάνω γενικι απαίτθςθ. 

Οι αγωγοί κακόδου κα ςυνδζονται μόνιμα και αγϊγιμα με το ςφςτθμα των ςυλλεκτθρίων αγωγϊν κακϊσ 
και με τθν κεμελιακι γείωςθ μζςω τυποποιθμζνων ςυνδζςμων και εξαρτθμάτων. Σε περίπτωςθ ςφνδεςθσ 
αγωγϊν από διαφορετικό υλικό κα χρθςιμοποιοφνται ειδικά εξαρτιματα (διμεταλλικζσ επαφζσ CUPAL). 

 

Εγκατάςταςθ γείωςθσ 

Στο κτίριο τθσ ξιρανςθσ κα εγκαταςτακεί κεμελιακι γείωςθ. Γαλβανιςμζνθ χαλφβδινθ ταινία διαςτάςεων 
30Ω3.5 mm κα εγκαταςτακεί ςτον πυκμζνα τθσ κεμελίωςθσ περιμετρικά του κάκε κτιρίου κακϊσ και 
εγκάρςια, όπωσ φαίνεται ςτα ςχζδια. Θ ταινία κα καλυφκεί από ςτρϊςθ μπετόν φψουσ τουλάχιςτον 10 cm 
και πλάτουσ 30 cm. Θ ταινία κα ςτθριχκεί ςτον πυκμζνα των κεμελίων με ειδικά ςτθρίγματα με απόςταςθ 
ςτθριγμάτων ανά ζνα μζτρο το πολφ. 

Θ αντίςταςθ γείωςθσ κα μετρθκεί και εάν ευρεκεί μεγαλφτερθ από 1 ΫΘΜ , τότε κα εγκαταςτακοφν 
τρίγωνα γείωςθσ, τόςα ϊςτε ο ςυνδυαςμόσ κεμελιακισ γείωςθσ και τριγϊνων να επιτυγχάνει τιμι τθσ 
αντίςταςθσ γείωςθσ μικρότερθ των 1 ΫΘΜ. 

Επίςθσ, από τθν κεμελιακι γείωςθ κα αφεκοφν αναμονζσ για ιςοδυναμικζσ ςυνδζςεισ όπωσ περιγράφεται 
παρακάτω. 

Θ γείωςθ των εςωτερικϊν θλεκτρικϊν εγκαταςτάςεων κα γίνεται με ςφνδεςθ τθσ μπάρασ γείωςθσ των 
θλεκτρικϊν πινάκων κάκε κτθρίου  ςτθν κεμελιακι γείωςθ.  

 

Ιςοδυναμικζσ ςυνδζςεισ 
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Με το ςφςτθμα τθσ αντικεραυνικισ προςταςίασ κα λθφκεί ιδιαίτερθ μζριμνα ϊςτε να ςυνδεκοφν αγϊγιμα 
προσ αυτό όλα τα μεταλλικά μζρθ των κτιρίων και των μθχανθμάτων ςε αυτά., όπωσ ενδεικτικά 
αναφζρονται.: 

• Μεταλλικά πλαίςια οροφϊν. 
• Σωλινεσ κλιματιςμοφ, φδρευςθσ, πυραςφαλείασ, υδρορροζσ κλπ. 
• Μεταλλικοί αγωγοί  
• Κελφφθ μθχανθμάτων  
• Μεταλλικά κελφφθ ςυςκευϊν εγκαταςτάςεων αςκενϊν ρευμάτων (τθλεφωνικισ και μεγαφωνικισ) 
 

Οι ςυνδζςεισ κα γίνονται μζςω τυποποιθμζνων εξαρτθμάτων και υλικϊν, είτε ςτουσ ςυλλεκτιριουσ 
αγωγοφσ των δωμάτων, είτε ςτουσ αγωγοφσ κακόδου, είτε ςτθ κεμελιακι γείωςθ μζςω αναμονϊν ι 
ιςοδυναμικϊν γεφυρϊν. Για τθν ςφνδεςθ των ςωλινων κα χρθςιμοποιθκοφν ειδικά κολάρα.  

Οι αναμονζσ ςφνδεςθσ προσ τουσ αγωγοφσ κακόδου κα αφεκοφν ςε κάκε επίπεδο. Οι αναμονζσ κα είναι 
κατάλλθλα εξαρτιματα και ςτουσ κφριουσ χϊρουσ κα εγκαταςτακοφν ςε ςθμεία ϊςτε να είναι 
επιςκζψιμεσ και ελζγξιμεσ. 

Οι ςυνδζςεισ των μεταλλικϊν ςτοιχείων προσ τισ αναμονζσ κα γίνει με χαλφβδινουσ γαλβανιςμζνουσ 
αγωγοφσ Ψ8mm.  

Για ςφνδεςθ υλικϊν διαφορετικϊν υλικϊν (χαλκόσ με χάλυβα) κα χρθςιμοποιθκεί υποχρεωτικά 
διμεταλλικι επαφι CUPAL. 
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Δ. ΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 

4.1. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΥΔΕΥΣΘΣ 

 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΘ 

 

Θ παροφςα μελζτθ αφορά τθν εγκατάςταςθ δικτφων φδρευςθσ. Θ ςφνταξθ τθσ μελζτθσ ζγινε ςφμφωνα με 
τθν ΤΟΤΕΕ 2411/86, λαμβάνοντασ υπόψθ και τα βοθκιματα: 

α) Οικιακζσ Εγκαταςτάςεισ Τγιεινισ K. Schulz 

β) Κανονιςμόσ Εςωτερικϊν Τδραυλικϊν Εγκαταςτάςεων 

γ) Κανονιςμόσ Λειτουργίασ Δικτφου Τδρεφςεωσ ΕΤΔΑΠ 

γ) Πρότυπα ΕΛΟΣ και DIN 

 

2. ΡΑΑΔΟΩΕΣ & ΚΑΝΟΝΕΣ ΥΡΟΛΟΓΙΣΜΩΝ 

 

Θ επιλογι διατομϊν ςτουσ ςωλινεσ γίνεται ςε κάκε τμιμα του δικτφου κεωρϊντασ ότι: 

α) Οι παροχζσ ςτα τμιματα που καταλιγουν ςε υδραυλικοφσ υποδοχείσ κακορίηονται από τον τφπο των 
υποδοχζων βάςει τθσ ΤΟΤΕΕ. 

β) Οι παροχζσ ακροίηονται ςτουσ κόμβουσ (διακλαδϊςεισ) του δικτφου. 

γ) Λόγω ετεροχρονιςμοφ ςτθν λειτουργία των υποδοχζων, υπολογίηεται θ παροχι αιχμισ, από τθν 
κεωρθτικι παροχι και τθν καμπφλθ ετεροχρονιςμοφ. Αυτι, ζχει τθν μορφι: 

 

Qs = a x (Σ Qr)
b  + c 

 

όπου Qs θ παροχι αιχμισ, Qr θ κανονικι παροχι και a,b,c ςυντελεςτζσ που εξαρτϊνται από το είδοσ του 
κτιρίου, κακϊσ και από τθν τιμι ΣQr , ςφμφωνα με τθν ΤΟΤΕΕ. 

 

δ) Ο υπολογιςμόσ των διατομϊν για το δίκτυο του κρφου και του ηεςτοφ νεροφ γίνεται ανεξάρτθτα, 
κεωρϊντασ τισ παροχζσ που υπολογίηονται με τον παραπάνω τρόπο. Οι ςχζςεισ ςτισ οποίεσ βαςίηονται οι 
υπολογιςμοί είναι: 

π D2 

Q  =  ------ V   (εξίςωςθ ςυνζχειασ) 

   4 

 

 Δh     λ    V2 

J  = ------ = ------   x ------ (εξίςωςθ Darcy) 

   L     D     2g 

 

1  k 2.51 

---  = -2log (------ +  ------ )   (εξίςωςθ Colebrook) 
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  3.7D Reλ 

 

  VD 

Re  = ------   (αρικμόσ Reynolds) 

     v 

 

όπου: 

Q: Ραροχι ςε m3/h 

D: Εςωτερικι διάμετροσ ςε m 

V: Μζςθ ταχφτθτα ςε m/s 

J: Απϊλειεσ πίεςθσ ανά μονάδα μικουσ ςε m/m 

Δh: Απϊλειεσ πίεςθσ ςε m 

L: Μικοσ αγωγοφ ςε m 

λ: Συντελεςτισ τριβισ 

k: Απόλυτθ τραχφτθτα ςωλινα ςε mm 

Re: Αρικμόσ Reynolds 

v: Λξϊδεσ νεροφ ςε m2/sec 

 

ε) Οι τριβζσ ςτα εξαρτιματα (γωνίεσ, τάφ, κρουνοί κλπ) κάκε τμιματοσ του δικτφου υπολογίηονται με τθν 
ςχζςθ: 

  1        

J   =      ---- Ση ρ V2  

  2 

 

όπου: 

Ση: Συνολικι αντίςταςθ των εξαρτθμάτων του κλάδου 

ρ: Ρυκνότθτα νεροφ 

 

ςτ) Ο όγκοσ ανακυκλοφορίασ προκφπτει από τθν ςχζςθ: 

           Q 

Vu = ----------------- 

c x ρm x (Κν-Κr) 

Για τισ τριβζσ, λαμβάνονται υπόψθ θ ανακυκλοφορία λόγω βαρφτθτασ, οι απϊλειεσ πίεςθσ, κακϊσ και 
πικανι αντλία (βλ. Schulz). 

 

η) πιεςτικό 

Σε περίπτωςθ που απαιτείται, υπολογίηεται είτε πιεςτικό με προπίεςθ αζρα (αναλυτικά ςφμφωνα με 
K.Schulz), είτε απλό πιεςτικό μεμβράνθσ. 
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3. ΡΑΟΥΣΙΑΣΘ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

 

Τα αποτελζςματα των υδραυλικϊν υπολογιςμϊν παρουςιάηονται ςε πίνακα, οι ςτιλεσ του οποίου 
αντιςτοιχοφν ςτα ακόλουκα μεγζκθ: 

 Tμιμα δικτφου 

 Μικοσ τμιματοσ (m) 

 Είδοσ Υποδοχζα 

 Ραροχι Υποδοχζα (l/s) 

 Ραροχι Αιχμισ (l/s) 

 Διάμετροσ Σωλινα (mm) 

 Ταχφτθτα Νεροφ (m/s) 

 Συνολικι αντίςταςθ Εξαρτθμάτων Ση 

 Τριβι Εξαρτθμάτων (mΥΣ) 

 Τριβι Σωλθνϊςεων (mΥΣ) 

 Ολικι Τριβι Τμιματοσ (mYΣ) 

 Ρίεςθ Εκροισ (υποδοχζα) (mYΣ) 

 Ρίεςθ λόγω Υψομζτρου (mYΣ) 

 

Κάκε τμιμα του δικτφου μπορεί να ανικει ςε μία από τισ περιπτϊςεισ: 

 

α) Τμιμα δικτφου κρφου νεροφ: ςυμβολίηεται με τουσ δφο ακραίουσ κόμβουσ  του παρεμβάλλοντασ τελεία 
(.). 

β) Τμιμα δικτφου ηεςτοφ νεροφ: όπωσ ςτθν περίπτωςθ (α) αλλά με παφλα (-). 

γ) Τμιμα ανακυκλοφορίασ: όπωσ ςτθν περίπτωςθ (α) ι (β) αλλά με ςφν (+). 

 

Είδοσ Υποδοχζα: α/α του υποδοχζα ςτθν λίςτα υποδοχζων, ι Σ-x, όπου x ο α/α Συςτιματοσ (ομάδασ) 
υποδοχζων, που αναλφεται. 

 

Στοιχεία Δικτφου 

Κερμοκραςία Νεροφ (°C) 10 

Είδοσ Κτιρίου Αποκικθ 

Τφποσ Κφριου Σωλινα Δικτυωμζνο πολυαικυλζνιο 

Τραχφτθτα Κφριου Σωλινα (μm) 6 

Τφποσ Δευτερεφοντοσ Σωλινα Ρλαςτικόσ 

Τραχφτθτα Δευτερεφοντοσ Σωλινα (μm) 7 

Ραροχι  Νεροφ (l/s) 0.257 

Δυςμενζςτεροσ Κλάδοσ  1..14 

Τριβζσ Σωλινων και Τοπικϊν Αντιςτάςεων (mΥΣ) 1.657 
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Απαιτοφμενθ Ρίεςθ Εκροισ (mΥΣ) 10.000 

Δ λόγω Υψομετρικϊν Διαφορϊν (mΥΣ) 1.000 

Ολικι Απαιτοφμενθ Ρίεςθ (mΥΣ) 12.657 

Ρίεςθ Δικτφου (mΥΣ)  

 

 α/α Τφποσ Υποδοχζα Ες.Διαμ. Pmf Qrκν Qrην 

   (mm) (mΥΣ) (l/s) (l/s) 

 

 36Βρφςθ 14 10.0 0.2 0.0 

 38Θλιακόσ 14 10.0 0.2 0.0 
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Υπολογιςμοί Σωλθνϊςεων Υδραυλικισ Εγκατάςταςθσ 

Τμ. 

Δικτ. 

Μικ. 

Σωλ. 

m 

Είδ. 

Υποδ
. 

Ραρ. 

Υποδ
. 

l/s 

Ραρ. 

Αιχμ. 

l/s 

Είδ. 

Σωλ. 

Διάμ. 

Σωλ. 

mm 

Ταχ. 

Nερο
φ 

m/s 

Ση 

Εξαρ
τ. 

Τρ. 

Εξαρ
τ. 

mΥΣ 

Τρ. 

Σωλ. 

mΥΣ 

Ολ. 

Τριβ
ι 

mΥΣ 

Ρίες
θ 

Υποδ
. 

mΥΣ 

Δ 

Υψ.Δ
ιαφ. 

mΥΣ 

1.2 35  0.300 0.257 Κφρ. DN32 0.395   0.312 0.312   

2.3 8 36 0.150 0.150 Κφρ. DN25 0.283 6.500 0.027 0.046 0.072 10.00 0.5 

2.4 10 36 0.150 0.150 Κφρ. DN25 0.283 3.900 0.016 0.057 0.073 10.00 0.5 

1.5 22  0.750 0.459 Κφρ. DN25 0.865 3.900 0.149 0.881 1.030   

5.6 1 38 0.150 0.150 Κφρ. DN25 0.283   0.006 0.006 10.00 1 

5.7 6  0.600 0.402 Κφρ. DN25 0.757 2.600 0.076 0.190 0.266   

7.8 1 38 0.150 0.150 Κφρ. DN25 0.283   0.006 0.006 10.00 1 

7.9 6  0.450 0.336 Κφρ. DN25 0.633 2.600 0.053 0.139 0.192   

9.10 1 38 0.150 0.150 Κφρ. DN25 0.283   0.006 0.006 10.00 1 

9.11 6  0.300 0.257 Κφρ. DN25 0.484 2.600 0.031 0.087 0.118   

11.12 1 38 0.150 0.150 Κφρ. DN25 0.283   0.006 0.006 10.00 1 

11.13 6  0.150 0.150 Κφρ. DN25 0.283 2.600 0.011 0.034 0.045   

13.14 1 38 0.150 0.150 Κφρ. DN25 0.283   0.006 0.006 10.00 1 

 

 Απαιτοφμενεσ πιζςεισ ςτουσ κλάδουσ  (mΥΣ)    

 Απαιτοφμενθ πίεςθ ςτον κλάδο   1..3 : 10.884   

 Απαιτοφμενθ πίεςθ ςτον κλάδο   1..4 : 10.885   

 Απαιτοφμενθ πίεςθ ςτον κλάδο   1..6 : 12.036   

 Απαιτοφμενθ πίεςθ ςτον κλάδο   1..8 : 12.302   

 Απαιτοφμενθ πίεςθ ςτον κλάδο   1..10 : 12.494   

 Απαιτοφμενθ πίεςθ ςτον κλάδο   1..12 : 12.612   

 Απαιτοφμενθ πίεςθ ςτον κλάδο   1..14 : 12.657   

 Απαιτοφμενθ πίεςθ ςτον κλάδο   1--1 : 0.000   

 Δυςμενζςτεροσ κλάδοσ    1..14 : 12.657   
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4.2.  ΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΘΛΕΚΤΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 

 

Οι υπολογιςμοί τθσ θλεκτρικισ εγκατάςταςθσ (καλϊδια, αςφάλειεσ, διακόπτεσ κλπ.) ζγιναν με το 
πρόγραμμα ΑDAPT τθσ εταιρείασ 4Μ, ςφμφωνα με το Ελλθνικό Ρρότυπο ΕΛΟΤ ΘD 384 "Απαιτιςεισ για 
θλεκτρικζσ εγκαταςτάςεισ", και επιςυνάπτονται.  

 

ΡΑΑΔΟΩΕΣ & ΚΑΝΟΝΕΣ ΥΡΟΛΟΓΛΣΜΫΝ 

 

(α) Βαςικζσ ςχζςεισ: 

U = I x R  (νόμοσ του Ϋμ) 

 

W = I²  x R x t  (κερμότθτα ρεφματοσ) 

 

2 l 

R = ------   (Αντίςταςθ Κυκλϊματοσ) 

K x A 

 

P = U x I   (ιςχφσ ςτο ςυνεχζσ ρεφμα) 

 

P = U x I x cosφ  (ιςχφσ ςτο εναλλαςςόμενο μονοφαςικό) 

 

P = 1.73 x U x I x cosφ (ιςχφσ ςτο τριφαςικό) 

 

(β) Ρτϊςθ τάςθσ και διατομι καλωδίων 

 

(β1) Ρτϊςθ τάςθσ u (V) 

 

- Μονοφαςικό 

cosφ 

u   =   2 x    ( -------   +  ω x L x sinφ ) x I x l 

Κ x Α 

 

- Τριφαςικό 

cosφ 

u = 1.73  x   (--------  +  ω x L x sinφ ) x I x l 

Κ x Α 

όπου: 

 U: Τάςθ δικτφου ςε V ςε ςφςτθμα 2 αγωγϊν μεταξφ των αγωγϊν, ςε ςφςτθμα ςυνεχοφσ 3 αγωγϊν 
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μεταξφ των 2 κυρίων αγωγϊν, ςε τριφαςικά ςυςτιματα μεταξφ δφο κυρίωσ αγωγϊν 

 u: Ρτϊςθ τάςθσ ςε V από τθν αρχι μζχρι το τζλοσ του κυκλϊματοσ 

 I: Ενταςθ ρεφματοσ ςε A 

 R: Αντίςταςθ ςε Ϋμ 

 W: Ενζργεια ςε W x s 

 P: Λςχφσ ςε W 

 K: Αγωγιμότθτα 

 cosφ: ςυντελεςτισ Λςχφοσ 

 Α: Διατομι καλωδίου ςε mm2 

 l: Μικοσ τθσ γραμμισ ςε m 

 t: χρονικι διάρκεια ςε s 

 L: Επαγωγικι αντίςταςθ του καλωδίου ςε Θ/m (ω=2πf, f=50 Θz) 

 

(β2) Διατομι Α (mm2) 

Επιλζγεται καλϊδιο τζτοιο, ϊςτε το ρεφμα που περνάει απο τθ γραμμι να είναι μικρότερο από το 
επιτρεπόμενο ρεφμα του καλωδίου και ταυτόχρονα θ προκφπτουςα πτϊςθ τάςθσ να είναι μικρότερθ από 
τθν επικυμθτι (προκφπτει από τισ ςχζςεισ τθσ παραγράφου β1). 

 

Για τθν εφρεςθ του επιτρεπόμενου ρεφματοσ λαμβάνονται υπόψθ το είδοσ του καλωδίου, το μζςο 
όδευςθσ, θ κερμοκραςία περιβάλλοντοσ, θ μζγιςτθ επιτρεπόμενθ κερμοκραςία καλωδίου, και ο τρόποσ 
διάταξθσ και λειτουργίασ. 

 

(β3) Οργανα προςταςίασ 

Ο υπολογιςμόσ γίνεται ςε κάκε γραμμι με ζναν από τουσ δφο παρακάτω τρόπουσ: 

 Επιλζγεται όργανο προςταςίασ ϊςτε το επιτρεπόμενο ρεφμα να είναι μεγαλφτερο από το ρεφμα 
τθσ γραμμισ 

 Επιλζγεται όργανο προςταςίασ ϊςτε το επιτρεπόμενο ρεφμα να είναι μεγαλφτερο από το ρεφμα 
τθσ γραμμισ, και το μζγεκόσ του να είναι το αμζςωσ μικρότερο τθσ επιτρεπόμενθσ ζνταςθσ του καλωδίου 

 

ΡΑΟΥΣΙΑΣΘ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

Τα αποτελζςματα των γραμμϊν του δικτφου παρουςιάηονται πινακοποιθμζνα με τισ ακόλουκεσ ςτιλεσ: 

 

 Τμιμα Γραμμισ 

 Μικοσ Γραμμισ (m) 

 Ψορτίο (kw) 

 Είδοσ Ψορτίου 

 Cosφ  

 Ψάςθ 
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 Ρτϊςθ Τάςθσ (V) 

 Διατομι Καλ. (mm2)  

 Αςφάλεια (Α) 

 

Επίςθσ, για κάκε πίνακα τθσ εγκατάςταςθσ πραγματοποιείται αναλυτικόσ υπολογιςμόσ, με αποτελζςματα 
που εμφανίηονται όπωσ ακολοφκωσ: 

 

Στο επάνω μζροσ εμφανίηεται πινακάκι με τισ ακόλουκεσ ςτιλεσ: 

 Είδοσ Ψορτίου 

 Εγκατ. Ρραγμ. Λςχφσ (kw) 

 Cosφ (KVxA) 

 Εγκατ. Ψαιν. Λςχφσ (KVxA) 

 Ετεροχρονιςμόσ 

 Μζγιςτθ πικανι ηιτθςθ 

 

Τα ςτοιχεία αυτά αναγράφονται ανά είδοσ φορτίου (ςυγκεντρωτικά) και ςτο κάτω μζροσ αναγράφεται το 
ςφνολο τθσ μζγιςτθσ πικανισ ηιτθςθσ. Με βάςθ τα αποτελζςματα αυτά αναγράφονται πιό κάτω τα εξισ: 

 KATANOMH ΨΑΣΕΫΝ R  S  T  

 Mζγιςτθ Εμφανιηόμενθ Ενταςθ (A) 

 Συνολικόσ Συντελεςτισ Ηιτθςθσ  

 Ενταςθ για Λςοκατανομι Ψάςεων (A) 

 Ρικανι Μζγιςτθ Εμφανιηόμενθ Ενταςθ (A) 

 ΡΟΣΑΥΞΘΣΕΛΣ 

 Λόγω Εφεδρείασ (%) 

 ΤΕΛΛΚΟ ΕΥΜΑ (A) 

 τφποσ καλωδίου  

 επιτρεπόμενο ρεφμα καλωδίου ςε Κ.Σ. (Α)  

 ςυντελεςτισ διόρκωςθσ 

 επιτρεπόμενο ρεφμα καλωδίου  (Α)  

 Γενικόσ Διακόπτθσ (A) 

 Αςφάλεια ι Αυτ. Διακόπτθσ (A) 

 Tροφοδοτικό Καλϊδιο (mm2) 

 

 

 

Στοιχεία Δικτφου 



 

Σελίδα 115 από 183 

Ψαςικι Τάςθ Δικτφου (V) 400 

Τφποσ Καλωδίων Ωαλκόσ 

Συντελεςτισ Αγωγιμότθτασ (S m/mm²) 56 

 

Δίκτυο Θλεκτρικισ Εγκατάςταςθσ 

Τμ. 

Δικτ. 

Μικ. 

Γραμ. 

(m) 

Ψορτ. 

Γραμ. 

(KW) 

Είδ. 

Ψορτ. 
CosΨ 

Ψάς
θ 

Ρτϊςθ 

Τάςθσ 

(V) 

Είδ. 

Γραμ. 

Υπολ. 

Διατ. 

(mm²) 

Μζγ. 

Αςφ. 

(A) 

Α.Ρ 20 44.75 Ρίνακασ 0.826 123  3 25 63 

Α.Β 10 11.68 Ρίνακασ 0.864 123 0.795 3 4 20 

Α.Γ 2 9.800 Ρίνακασ 0.826 123 0.129 3 4 20 

Α.Δ 25 5.544 Ρίνακασ 0.824 123 0.979 3 4 20 

Α.Ε 2 22.70 Ρίνακασ 0.807 123 0.200 3 6 25 

          

Β.Ρ  12.15 Ρίνακασ 0.864 123  3 4 20 

Β.1 40 0.58 
Κφκλωμα φωτι 
Ψ1 

0.9 1 2.511 1 1.5 10 

Β.2 35 0.5 Κφκλωμα πριη 1 2 0.625 1 2.5 16 

Β.3 5 2.5 Γκαραηόπορτα 0.87 3 0.446 1 2.5 16 

Β.4 5 3.8 Κεντρ.κλιματ 0.84 2 0.738 1 4 20 

Β.5 20 3.8 Κεντρ.κλιματ 0.84 1 2.950 1 4 20 

Β.6 22 0.03 
Κυκλ.φωτ.αςφ 
Ρ.1 

0.9 3 0.039 1 1.5 10 

Β.7 15 0.58 
Κφκλωμα φωτι 
Ψ2 

0.9 3 0.901 1 1.5 10 

Β.8   Εφεδρικι γρα 1 3 0.000 1 1.5 10 

Β.9   Εφεδρικι γρα 1 3 0.000 1 2.5 16 

          

Γ.Ρ  9.800 Ρίνακασ 0.826 123  3 4 20 

Γ.1 12 1.5 Μεταφ. ταινία 0.8 123 0.186 3 2.5 16 

Γ.2 15 1.1 
Αντλία 
τροφοδοςίασ 

0.77 123 0.170 3 2.5 16 

Γ.3 15 7.2 Ρολτοποιθτισ 0.84 123 0.697 3 4 20 

          

Δ.Ρ  5.974 Ρίνακασ 0.824 123  3 4 20 

Δ.1 20 0.075 
Κυκλοφ. 
ενδοδαπζδιασ 

0.87 1 0.093 1 2.5 16 

Δ.2 25 0.075 Κυκλοφ. θλιακοφ 0.87 2 0.116 1 2.5 16 
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Τμ. 

Δικτ. 

Μικ. 

Γραμ. 

(m) 

Ψορτ. 

Γραμ. 

(KW) 

Είδ. 

Ψορτ. 
CosΨ 

Ψάς
θ 

Ρτϊςθ 

Τάςθσ 

(V) 

Είδ. 

Γραμ. 

Υπολ. 

Διατ. 

(mm²) 

Μζγ. 

Αςφ. 

(A) 

Δ.3 20 1.1 Ανεμιςτιρασ 0.77 123 0.227 3 2.5 16 

Δ.4 20 1.1 Ανεμιςτιρασ 0.77 123 0.227 3 2.5 16 

Δ.5 35 1.5 
Μοτζρ 
παρακφρων 

0.76 123 0.542 3 2.5 16 

Δ.6 35 0.812 
Κφκλωμα φωτ 
Ψ.3 

0.9 3 2.942 1 1.5 10 

Δ.7 70 0.07 
Κυκλ.φωτ.αςφ 
Ρ.2 

0.9 1 0.507 1 1.5 10 

Δ.8 35 0.812 
Κφκλωμα φωτι 
Ψ.4 

0.95 2 2.942 1 1.5 10 

          

Ε.Ρ  21.60 Ρίνακασ 0.807 123  3 6 25 

Ε.1 20 11.5 Αναδευτιρασ 1 0.8 123 0.989 3 6 25 

Ε.2 20 9 Αναδευτιρασ 2 0.8 123 0.774 3 6 25 

Ε.3 12 1.1 Αντλία λυμάτ 0.88 123 0.136 3 2.5 16 
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Aνάλυςθ Ψορτίου Ρίνακα : Α.Ρ 

Ονομα Ρίνακα   : ΚΕΝΤΛΚΟΣ ΡΛΝΑΚΑΣ 

Ψορτία Ρίνακα 

 

Ζίδοσ Ψορτίου 

Εγκατες
τθμζνθ 

Ιςχφσ 

(kW) 

CosΨ 

Ψαινόμε
νθ 

Ιςχφσ 

(kVA) 

Ετερο 

χρονι 

ςμόσ 

Μεγιςτθ 

Ηιτθςθ 

(kVA) 

Ρίνακασ 49.72 0.82 60.30 0.9 54.27 

 

 Κατανομι Ψάςεων 

  R  (KVA) : 20.24 

  S  (KVA) : 20.87 

  T  (KVA) : 19.37 

 

 Μζγιςτθ Εμφανιηόμενθ Ζνταςθ (A) : 52.18 

 Συνολικόσ Συντελεςτισ Ηιτθςθσ : 0.90 

 Ζνταςθ για Λςοκατανομι Ψάςεων (A) : 45.23 

 Ρικανι Μζγιςτθ Εμφανιηόμενθ Ζνταςθ (A) : 46.96 

 

 Ρροςαυξιςεισ 

  Λόγω Εφεδρείασ (%) : 20 

 

 Τελικό εφμα (A) : 56.35 

 Τφποσ Καλωδίου : J1VV-R 

 Επιτρεπόμενο εφμα Καλωδίου ςε Κ.Σ (A) : 103.00 

 Συντελεςτισ Διόρκωςθσ : 0.78 

 Επιτρεπόμενο εφμα Καλωδίου (A) : 80.65 

 

 Επιλζγεται 

  Γενικόσ Διακόπτθσ (A) : 63 

  Αςφάλεια ι Αυτόματοσ Διακόπτθσ (A) : 63 

  Τροφοδοτικό Καλϊδιο (mm²) : 25.00 
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Aνάλυςθ Ψορτίου Ρίνακα : Β.Ρ 

Ονομα Ρίνακα   : ΒΑΣΛΚΟΣ ΡΛΝΑΚΑΣ ΘΛΕΚΤΟΔΟΤΘΣΘΣ ΟΛΚΛΣΚΟΥ 

Ψορτία Ρίνακα 

 

Ζίδοσ Ψορτίου 

Εγκατες
τθμζνθ 

Ιςχφσ 

(kW) 

CosΨ 

Ψαινόμε
νθ 

Ιςχφσ 

(kVA) 

Ετερο 

χρονι 

ςμόσ 

Μεγιςτθ 

Ηιτθςθ 

(kVA) 

Κφκλωμα φωτιςμοφ 1.16 0.90 1.29 1.0 1.29 

Κφκλωμα πριηϊν 0.50 1.00 0.50 0.7 0.35 

Γκαραηόπορτα 2.50 0.87 2.87 1.0 2.87 

Κεντρ.κλιματ.μονάδα 7.60 0.84 9.05 1.0 9.05 

Κυκλ.φωτ.αςφαλείασ 0.03 0.90 0.03 1 0.03 

 

 Κατανομι Ψάςεων 

  R  (KVA) : 5.17 

  S  (KVA) : 5.02 

  T  (KVA) : 3.55 

 

 Μζγιςτθ Εμφανιηόμενθ Ζνταςθ (A) : 12.92 

 Συνολικόσ Συντελεςτισ Ηιτθςθσ : 0.99 

 Ζνταςθ για Λςοκατανομι Ψάςεων (A) : 11.28 

 Ρικανι Μζγιςτθ Εμφανιηόμενθ Ζνταςθ (A) : 12.80 

 

 Ρροςαυξιςεισ 

  Λόγω Εφεδρείασ (%) : 20 

 

 Τελικό εφμα (A) : 12.80 

 Τφποσ Καλωδίου : J1VV-R 

 Επιτρεπόμενο εφμα Καλωδίου ςε Κ.Σ (A) : 35.00 

 Συντελεςτισ Διόρκωςθσ : 0.87 

 Επιτρεπόμενο εφμα Καλωδίου (A) : 30.45 

 

 Επιλζγεται 

  Γενικόσ Διακόπτθσ (A) : 20 

  Αςφάλεια ι Αυτόματοσ Διακόπτθσ (A) : 20 

  Τροφοδοτικό Καλϊδιο (mm²) : 4.00 
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Aνάλυςθ Ψορτίου Ρίνακα : Γ.Ρ 

Ονομα Ρίνακα   : ΡΛΝΑΚΑΣ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ ΟΛΚΛΣΚΟΥ 

Ψορτία Ρίνακα 

 

Ζίδοσ Ψορτίου 

Εγκατες
τθμζνθ 

Ιςχφσ 

(kW) 

CosΨ 

Ψαινόμε
νθ 

Ιςχφσ 

(kVA) 

Ετερο 

χρονι 

ςμόσ 

Μεγιςτθ 

Ηιτθςθ 

(kVA) 

Ρολτοποιθτισ 7.2 0.84 8.571 1 8.571 

Μεταφ. ταινία 1.5 0.8 1.857 1 1.857 

Αντλία τροφοδοςίασ  1.10 0.77 1.43 1 1.43 

 

 Κατανομι Ψάςεων 

  R  (KVA) : 3.96 

  S  (KVA) : 3.96 

  T  (KVA) : 3.96 

 

 Μζγιςτθ Εμφανιηόμενθ Ζνταςθ (A) : 9.90 

 Συνολικόσ Συντελεςτισ Ηιτθςθσ : 1.00 

 Ζνταςθ για Λςοκατανομι Ψάςεων (A) : 9.89 

 Ρικανι Μζγιςτθ Εμφανιηόμενθ Ζνταςθ (A) : 9.90 

 

 Ρροςαυξιςεισ 

  Λόγω Εφεδρείασ (%) : 20 

 

 Τελικό εφμα (A) : 9.90 

 Τφποσ Καλωδίου : J1VV-R 

 Επιτρεπόμενο εφμα Καλωδίου ςε Κ.Σ (A) : 35.00 

 Συντελεςτισ Διόρκωςθσ : 0.78 

 Επιτρεπόμενο εφμα Καλωδίου (A) : 27.40 

 

 Επιλζγεται 

  Γενικόσ Διακόπτθσ (A) : 20 

  Αςφάλεια ι Αυτόματοσ Διακόπτθσ (A) : 20 

  Τροφοδοτικό Καλϊδιο (mm²) : 4.00 
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Aνάλυςθ Ψορτίου Ρίνακα : Δ.Ρ 

Ονομα Ρίνακα   : ΒΑΣΛΚΟΣ ΡΛΝΑΚΑΣ ΘΛΕΚΤΟΔΟΤΘΣΘΣ ΚΕΜΟΚΘΡΛΟΥ 

Ψορτία Ρίνακα 

 

Ζίδοσ Ψορτίου 

Εγκατες
τθμζνθ 

Ιςχφσ 

(kW) 

CosΨ 

Ψαινόμε
νθ 

Ιςχφσ 

(kVA) 

Ετερο 

χρονι 

ςμόσ 

Μεγιςτθ 

Ηιτθςθ 

(kVA) 

Κυκλοφ. ενδοδαπζδιασ 0.075 0.87 0.086 1 0.086 

Κυκλοφ. θλιακοφ 0.075 0.87 0.086 1 0.086 

Ανεμιςτιρασ 2.20 0.77 2.86 1 2.86 

Μοτζρ παρακφρωνσ 1.50 0.76 1.97 1 1.97 

Κφκλωμα φωτιςμοφ 1.62 0.92 1.76 1 1.76 

Κυκλ.φωτ.αςφαλείασ 0.07 0.90 0.08 1 0.08 

 

 Κατανομι Ψάςεων 

  R  (KVA) : 1.77 

  S  (KVA) : 2.55 

  T  (KVA) : 2.51 

 

 Μζγιςτθ Εμφανιηόμενθ Ζνταςθ (A) : 6.38 

 Συνολικόσ Συντελεςτισ Ηιτθςθσ : 1.00 

 Ζνταςθ για Λςοκατανομι Ψάςεων (A) : 5.65 

 Ρικανι Μζγιςτθ Εμφανιηόμενθ Ζνταςθ (A) : 6.38 

 

 Ρροςαυξιςεισ 

  Λόγω Εφεδρείασ (%) : 20 

 

 Τελικό εφμα (A) : 6.38 

 Τφποσ Καλωδίου : J1VV-R 

 Επιτρεπόμενο εφμα Καλωδίου ςε Κ.Σ (A) : 35.00 

 Συντελεςτισ Διόρκωςθσ : 0.78 

 Επιτρεπόμενο εφμα Καλωδίου (A) : 27.40 

 

 Επιλζγεται 

  Γενικόσ Διακόπτθσ (A) : 20 

  Αςφάλεια ι Αυτόματοσ Διακόπτθσ (A) : 20 

  Τροφοδοτικό Καλϊδιο (mm²) : 4.00 
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Aνάλυςθ Ψορτίου Ρίνακα : Ε.Ρ 

Ονομα Ρίνακα   : ΡΛΝΑΚΑΣ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ ΘΛ. ΞΘΑΝΣΘΣ ΚΕΜΟΚΘΡΛΟΥ 

Ψορτία Ρίνακα 

 

Ζίδοσ Ψορτίου 

Εγκατες
τθμζνθ 

Ιςχφσ 

(kW) 

CosΨ 

Ψαινόμε
νθ 

Ιςχφσ 

(kVA) 

Ετερο 

χρονι 

ςμόσ 

Μεγιςτθ 

Ηιτθςθ 

(kVA) 

Αναδευτιρασ 1 11.4 0.80 14.38 1 14.38 

Αναδευτιρασ 2 9 0.80 11.25 1 11.25 

Αντλία λυμάτων 1.10 0.88 1.25 1 1.25 

 

 Κατανομι Ψάςεων 

  R  (KVA) : 9.38 

  S  (KVA) : 9.38 

  T  (KVA) : 9.38 

 

 Μζγιςτθ Εμφανιηόμενθ Ζνταςθ (A) : 23.46 

 Συνολικόσ Συντελεςτισ Ηιτθςθσ : 1.00 

 Ζνταςθ για Λςοκατανομι Ψάςεων (A) : 23.45 

 Ρικανι Μζγιςτθ Εμφανιηόμενθ Ζνταςθ (A) : 23.46 

 

 Ρροςαυξιςεισ 

  Λόγω Εφεδρείασ (%) : 20 

 

 Τελικό εφμα (A) : 23.46 

 Τφποσ Καλωδίου : J1VV-R 

 Επιτρεπόμενο εφμα Καλωδίου ςε Κ.Σ (A) : 45.00 

 Συντελεςτισ Διόρκωςθσ : 0.78 

 Επιτρεπόμενο εφμα Καλωδίου (A) : 35.23 

 

 Επιλζγεται 

  Γενικόσ Διακόπτθσ (A) : 25 

  Αςφάλεια ι Αυτόματοσ Διακόπτθσ (A) : 25 

  Τροφοδοτικό Καλϊδιο (mm²) : 6.00 
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 Ρτϊςθ Τάςθσ ςτισ Γραμμζσ του Δικτφου      

     

 Ρτϊςθ τάςθσ ςτθ γραμμι         A-->Β.1 : 2.953 V ( 0.738%) 

 Ρτϊςθ τάςθσ ςτθ γραμμι         A-->Β.2 : 1.067 V ( 0.267%) 

 Ρτϊςθ τάςθσ ςτθ γραμμι         A-->Β.3 : 0.888 V ( 0.222%) 

 Ρτϊςθ τάςθσ ςτθ γραμμι         A-->Β.4 : 1.180 V ( 0.295%) 

 Ρτϊςθ τάςθσ ςτθ γραμμι         A-->Β.5 : 3.392 V ( 0.848%) 

 Ρτϊςθ τάςθσ ςτθ γραμμι         A-->Β.6 : 0.481 V ( 0.120%) 

 Ρτϊςθ τάςθσ ςτθ γραμμι         A-->Β.7 : 1.343 V ( 0.336%) 

 Ρτϊςθ τάςθσ ςτθ γραμμι         A-->Γ.1 : 0.315 V ( 0.046%) 

 Ρτϊςθ τάςθσ ςτθ γραμμι         A-->Γ.2 : 0.299 V ( 0.043%) 

 Ρτϊςθ τάςθσ ςτθ γραμμι         A-->Γ.3 : 0.826 V ( 0.119%) 

 Ρτϊςθ τάςθσ ςτθ γραμμι         A-->Δ.1 : 0.618 V ( 0.155%) 

 Ρτϊςθ τάςθσ ςτθ γραμμι         A-->Δ.2 : 0.641 V ( 0.160%) 

 Ρτϊςθ τάςθσ ςτθ γραμμι         A-->Δ.3 : 1.136 V ( 0.164%) 

 Ρτϊςθ τάςθσ ςτθ γραμμι         A-->Δ.4 : 1.136 V ( 0.164%) 

 Ρτϊςθ τάςθσ ςτθ γραμμι         A-->Δ.5 : 1.451 V ( 0.210%) 

 Ρτϊςθ τάςθσ ςτθ γραμμι         A-->Δ.6 : 3.467 V ( 0.867%) 

 Ρτϊςθ τάςθσ ςτθ γραμμι         A-->Δ.7 : 1.032 V ( 0.258%) 

 Ρτϊςθ τάςθσ ςτθ γραμμι         A-->Δ.8 : 3.467 V ( 0.867%) 

 Ρτϊςθ τάςθσ ςτθ γραμμι         A-->Ε.1 : 1.189 V ( 0.172%) 

 Ρτϊςθ τάςθσ ςτθ γραμμι         A-->Ε.2 : 0.974 V ( 0.141%) 

 Ρτϊςθ τάςθσ ςτθ γραμμι         A-->Ε.3 : 0.336 V ( 0.049%) 

 Ρτϊςθ τάςθσ ςτθ γραμμι         A-->Ε.4 : 0.336 V ( 0.049%) 

     

     

 Δυςμενζςτερθ γραμμι     A-->Δ.6 : 3.467 V ( 0.867%) 
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Ε. ΡΟΜΕΤΘΣΕΙΣ 

ΡΟΜΕΤΘΣΘ Θ/Μ ΕΓΩΝ  

 

Α/
Α 

Ρεριγραφι Εργαςίασ 
Μονάδα 
Μζτρθςθ
σ 

Ροςότθτεσ 

 Θ/Μ ΕΓΑ   

 ΥΔΕΥΣΘ   

1 Καλφμματα φρεατίων χυτoςιδθρά Kg 10 

2 
Ψρεάτιο δικτφων φδρευςθσ βάκοσ ζωσ 0,50 m 
διαςτάς. 30cm X 40cm 

Τεμ. 2 

3 
Σφαιρικόσ κρουνόσ, ορειχάλκινοσ, κοχλιωτόσ, PN 
16 Διατομισ 1" 

Τεμ. 9 

4 
Σφαιρικόσ κρουνόσ, ορειχάλκινοσ, κοχλιωτόσ, PN 
16 Διατομισ 1 1/4" 

Τεμ. 1 

5 
Κρουνόσ εκροισ (βρφςθ) ορειχάλκινοσκοινόσ 
ορειχάλκινοσ κοινόσ ορειχάλκινοσ Διαμζτρου 3/4 
ins 

Τεμ. 2 

6 

Σωλθνϊςεισ πιζςεωσ από ςωλινεσ 
πολυαικυλενίου (PE) με ςυμπαγζσ τοίχωμα κατά 
ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Σωλθνϊςεισ πιζςεωσ από  
ςωλινεσ πολυαικυλενίου  E 100  (με ελάχιςτθ 
απαιτοφμενθ αντοχι MRS10 = 10 MPa), με 
ςυμπαγζσ τοίχωμα, κατά ΕΝ 12201-2. Ονομ. 
διαμζτρου DN 25 mm / Ν 10 atm 

m 70 

7 

Σωλθνϊςεισ πιζςεωσ από ςωλινεσ 
πολυαικυλενίου (PE) με ςυμπαγζσ τοίχωμα κατά 
ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Σωλθνϊςεισ πιζςεωσ από  
ςωλινεσ πολυαικυλενίου  E 100  (με ελάχιςτθ 
απαιτοφμενθ αντοχι MRS10 = 10 MPa), με 
ςυμπαγζσ τοίχωμα, κατά ΕΝ 12201-2. Ονομ. 
διαμζτρου DN 32 mm / Ν 10 atm 

m 50 

 ΑΡΟΩΕΤΕΥΣΘ   

8 Καλφμματα φρεατίων χυτoςιδθρά Kg 10 

9 

Εκςκαφι και επαναπλιρωςθ χανδάκων 
αρδευτικοφ δικτφου ι υπογείων δικτφων 
ςωλθνϊςεων εκτόσ κατοικθμζνων περιοχϊν. Σε 
κάκε είδοσ εδάφθ εκτόσ από βραχϊδθ 

m3 5 

10 
Ψρεάτιο επιςκζψεωσ δικτφων αποχετεφςεωσ 
Διαςτάςεων 30cm X 40cm και βάκοσ ζωσ 0,50 m 

Τεμ. 2 

11 
Αγωγοί αποχζτευςθσ από ςωλινεσ PVC-U 
ςυμπαγοφσ τοιχϊματοσ. Αγωγοί αποχζτευςθσ από 
ςωλινεσ PVC-U, DN 125 mm 

m 8 

12 Αγωγοί αποχζτευςθσ από ςωλινεσ PVC-U 
ςυμπαγοφσ τοιχϊματοσ. Αγωγοί αποχζτευςθσ από 

m 2 
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Α/
Α 

Ρεριγραφι Εργαςίασ 
Μονάδα 
Μζτρθςθ
σ 

Ροςότθτεσ 

ςωλινεσ PVC-U, SDR 41, DN 100 mm 

13 

Κανάλια αποςτράγγιςθσ δαπζδων κατά ΕΝ 1433 
βιομθχανικισ προζλευςθσ. Τυποποιθμζνο κανάλι 
εςωτερικοφ πλάτουσ 400 mm, κατθγορίασ φορτίου 
Α15, με εςχάρα πλαςτικι (με προςταςία ζναντι 
υπεριϊδουσ ακτινοβολίασ), ι χαλφβδινθ 
γαλβανιςμζνθ. 

m 10 

14 Υποβρφχιεσ αντλίεσ μεταφοράσ λυμμάτων Τεμ. 1 

15 

Σωλθνϊςεισ πιζςεωσ από ςωλινεσ 
πολυαικυλενίου (PE) με ςυμπαγζσ τοίχωμα κατά 
ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Σωλθνϊςεισ πιζςεωσ από  
ςωλινεσ πολυαικυλενίου  E 100  (με ελάχιςτθ 
απαιτοφμενθ αντοχι MRS10 = 10 MPa), με 
ςυμπαγζσ τοίχωμα, κατά ΕΝ 12201-2. Ονομ. 
διαμζτρου DN 75 mm / Ν 10 atm 

m 45 

 ΡΥΟΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΡΥΑΣΨΑΛΕΙΑ   

16 
Ρυροςβεςτιρασ διοξειδίου του άνκρακα, φορθτόσ 
Γομϊςεωσ 5 kg 

Τεμ. 3 

17 
Ρυροςβεςτιρασ κόνεωσ τφπου α, φορθτόσ 
Γομϊςεωσ 6 kg 

Τεμ. 8 

 ΘΛΕΚΤΙΚΑ   

18 

Εκςκαφι και επαναπλιρωςθ χανδάκων 
αρδευτικοφ δικτφου ι υπογείων δικτφων 
ςωλθνϊςεων εκτόσ κατοικθμζνων περιοχϊν. Σε 
κάκε είδοσ εδάφθ εκτόσ από βραχϊδθ 

m3 11 

19 
Ψωτιςτικό ςϊμα φκοριςμοφ oροφισ, με λυχνίεσ, 
ςτεγαςμζνων χϊρων 2 Ω 58 W 

Τεμ. 24 

20 Ψωτιςτικό ςϊμα αςφαλείασ LED 8 W Τεμ. 10 

21 
ευματοδότθσ ςτεγανόσ ορατόσ πλιρθσ SCHUKO - 
Εντάςεωσ 16 Α - 

Τεμ. 5 

22 

Διακόπτθσ ςτεγανόσ χωνευτόσ με πλικτρο 
εντάςεωσ 10 Α τάςεωσ 250 V Εντάςεωσ 10 Α απλόσ 
μονοπολικόσ, 

κομιτατζρ ι αλλζ ρετοφρ 

Τεμ. 4 

23 
Σωλινασ θλεκτρικϊν γραμμϊν πλαςτικόσ 
κωρακιςμζνοσ από PVC Διαμζτρου Ψ25 mm 

m 150 

24 
Σωλινασ θλεκτρικϊν γραμμϊν πλαςτικόσ 
κωρακιςμζνοσ από PVC Διαμζτρου Ψ32 mm 

m 80 

25 
Σωλινασ θλεκτρικϊν γραμμϊν πλαςτικόσ 
κωρακιςμζνοσ από PVC Διαμζτρου Ψ50 mm 

m 80 

26 
Καλϊδιο τφπου H05VV-R τριπολικό Διατομισ:3 Ω 
1,5 mm2 

m 220 
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Α/
Α 

Ρεριγραφι Εργαςίασ 
Μονάδα 
Μζτρθςθ
σ 

Ροςότθτεσ 

27 
Καλϊδιο τφπου H05VV-R τριπολικό Διατομισ:3 Ω 
2,5 mm2 

m 120 

28 
Καλϊδιο τφπου H05VV-R πενταπολικό Διατομισ:5 
Ω 2,5 mm2 

m 102 

29 
Καλϊδιο τφπου H05VV-R πενταπολικό Διατομισ:5 
Ω 4 mm2 

m 15 

30 
Καλϊδιο τφπου H05VV-R πενταπολικό Διατομισ:5 
Ω 6 mm2 

m 40 

31 
Καλϊδιο τφπου J1VV-R γιά τοποκζτθςθ μζςα ςτο 
ζδαφοσ πενταπολικό - Διατομισ 5 Ω 2,5 mm2 

m 12 

32 
Καλϊδιο τφπου J1VV-R πενταπολικό - Διατομισ 5 Ω 
4 mm2 

m 40 

33 
Καλϊδιο τφπου J1VV-R πενταπολικό - Διατομισ 5 Ω 
6 mm2 

m 5 

34 
Καλϊδιο τφπου J1VV-R γιά τοποκζτθςθ μζςα ςτο 
ζδαφοσ πενταπολικό - Διατομισ 5 Ω 25 mm2 

m 20 

35 
Αγωγόσ γυμνόσ χάλκινοσ πολφκλωνοσ Διατομισ 
25mm2 

m 20 

36 
Θλεκτρικόσ πίνακασ Α.Ρ πλιρθσ (Κεντρικόσ 
Ρίνακασ)  

Τεμ. 1 

37 
Θλεκτρικόσ πίνακασ Β.Ρ πλιρθσ (Βαςικόσ Ρίνακασ 
Θλεκροδότθςθσ Οικίςκου)  

Τεμ. 1 

38 
Θλεκτρικόσ πίνακασ Γ.Ρ πλιρθσ (Ρίνακασ 
Εξοπλιςμοφ Οικίςκου)  

Τεμ. 1 

39 
Θλεκτρικόσ πίνακασ πλιρθσ Δ.Ρ (βαςικόσ πίνακασ 
θλεκτροδότθςθσ κερμοκθπίου)  

Τεμ. 1 

40 
Θλεκτρικόσ πίνακασ Ε.Ρ πλιρθσ (Ρίνακασ 
εξοπλιςμοφ Θλ. Ξιρανςθσ κερμοκθπίου)  

Τεμ. 1 

41 
Τρίγωνο γείωςθσ με φρεάτια επικεϊρθςθσ 
20χ20cm Με θλεκτρόδια μικουσ 1.5 μ 

Τεμ. 1 

 ΑΝΤΙΚΕΑΥΝΙΚΘ ΡΟΣΤΑΣΙΑ   

42 
Αντικεραυνικι προςταςία (Αλεξικζραυνο τφπου 
κλωβοφ Faraday) 

Τεμ. 1 
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Ε. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΩΕΔΛΫΝ 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ Α. ΣΩΕΔΙΟΥ ΚΛΙΜΑΚΑ 

1 ΔΛΚΤΥΟ ΥΔΕΥΣΘΣ ΘΜ-01 1:50 

2 ΔΛΚΤΥΟ ΑΡΟΩΕΤΕΥΣΘΣ ΘΜ-02 1:50 

3 ΡΥΟΡΟΣΤΑΣΛΑ - ΡΥΑΣΨΑΛΕΛΑ ΘΜ-03 1:50 

4 ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΛΚΘ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΘΜ-04 1:50 

5 ΑΝΤΛΚΕΑΥΝΛΚΘ ΡΟΣΤΑΣΛΑ ΘΜ-05 1:50 

6 ΘΛΕΚΤΛΚΟΛ ΡΛΝΑΚΕΣ ΘΜ-06 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συντάχκθκε από 

 

 

 

 

 

Γιακουμάκθ Λωάννα 

ΡΕ5 Μθχανολόγοσ Μθχανικόσ 

Κεωρικθκε από 

 

 

 

 

 

Στυλιανίδθσ Νίκοσ 

ΡΕ3 Ρολιτικόσ Μθχανικόσ 

Δ/ντθσ ΤΥ ΕΣΔΑΚ 

 

Θράκλειο, Οκτϊβριοσ 2017 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΙ – Καηαζθεπαζηηθά ρέδηα   

Τα καταςκευαςτικά ςχζδια τθσ μονάδασ κα αναρτθκοφν ςε μορφι pdf αρχείου ςτο ΕΣΘΔΘΣ. 

 



 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙV – πγγξαθή Τπνρξεώζεσλ  

 

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ 
ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΩΕΙΙΣΘΣ 
ΑΡΟΙΜΜΑΤΩΝ ΚΘΤΘΣ (ΕΣΔΑΚ) 
ΑΩ. ΜΑΚΑΛΟΥ & ΣΚΟΥΛΑΔΫΝ 22, 
ΘΑΚΛΕΛΟ ΚΘΤΘΣ Τ.Κ. 712 02 
Δ/ΝΣΘ ΤΕΩΝΛΚΫΝ ΥΡΘΕΣΛΫΝ  
ΚΑΛ MΕΚΟΔΫΝ EΡΕΞΕΓΑΣΛΑΣ  
ΔΛΆΚΕΣΘΣ ΣΤΕΕάΝ ΑΡΟΒΛΙΤΫΝ  

  

 Το ζργο LIFE+F4F 
χρθματοδοτείται ωσ προσ 
τθν αξία του κατά 60% από 
το χρθματοδοτικό μζςο LIFE 
τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (για 
το περιβάλλον LIFE 2014-
2020 και κατά 40% από 
ίδιουσ πόρουσ 

 

 
 
 
 
 

ΡΟΜΘΘΕΙΑ: 

«Εξοπλιςμοφ και υλικϊν πιλοτικισ μονάδασ και εργαςίεσ υποδομισ 
ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ LIFE F4F» 

 

 
 

 
 
 

 
ΡΑΑΤΘΜΑ IV: ΣΥΓΓΑΨΘ ΥΡΟΩΕΩΣΕΩΝ 

ΜΕΛΕΤΘ: 17/2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΟΚΤΩΒΙΟΣ, 2017 
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1. Άρκρο 1.: Αντικείμενο εργαςιϊν. 

Αντικείμενο του παρόντοσ διαγωνιςμοφ αποτελεί θ προμικεια και θ εγκατάςταςθ του απαραίτθτου 
εξοπλιςμοφ και λοιπϊν απαιτοφμενων υλικϊν, όπωσ αναφζρεται ακολοφκωσ: 

- Τισ υποδομζσ τθσ πιλοτικισ μονάδασ. Ρεριλαμβάνει τθ διαμόρφωςθ του περιβάλλοντα χϊρου και 
τισ απαιτοφμενεσ εκςκαφζσ για το ςφνολο τθσ πιλοτικισ μονάδασ, τθν καταςκευι δαπζδου 
πιλοτικισ μονάδασ και υπόγεια δεξαμενι ςυλλογισ υγρϊν αποβλιτων, τθν αςφαλτικι κάλυψθ 
του περιβάλλοντα χϊρου τθσ πιλοτικισ μονάδασ, τθ ςφνδεςθ δικτφων φδρευςθσ και αποχζτευςθσ 
πιλοτικισ μονάδασ με αντίςτοιχα δίκτυα τθσ ΜΡΑ και τθν καταςκευι οικίςκου προδιαλογισ (εντόσ 
του οποίου κα γίνεται θ προδιαλογι του ςυλλεγόμενου οργανικοφ κλάςματοσ από τα ξενοδοχεία). 
 

- Τθν προμικεια και εγκατάςταςθ του εξοπλιςμοφ τθσ πιλοτικισ μονάδασ. Ρεριλαμβάνει μεταλλικό 
κερμοκιπιο ξιρανςθσ, με πόρτεσ ειςόδου και εξόδου και παράκυρα οροφισ, με μοτζρ. Μεταλλικό 
υπόςτεγο, μθχανολογικό εξοπλιςμό και υλικά του οικίςκου προδιαλογισ (Ζναν πάγκο εργαςίασ, 
μια κουρτίνα PVC, μεταφορικι ταινία χειροδιαλογισ 4 κζςεων, ζνα τεμαχιςτι / πολτοποιθτι 
υψθλισ απόδοςθσ με ειδικι χοάνθ υποδοχισ, μια λεκάνθ INOX και αντλία τροφοδοςίασ 
αναρρόφθςθσ / κενοφ, υποβρφχια αντλία λυμάτων, θλεκτρολογικό πίνακα εξοπλιςμοφ 
προδιαλογισ). 
 

- Τθν προμικεια και εγκατάςταςθ λοιπϊν απαιτοφμενων υλικϊν, για τθν πιλοτικι μονάδα. 
Ρεριλαμβάνει το πολυκαρβονικό για τθν κάλυψθ του κερμοκθπίου, το ενδοδαπζδιο ςφςτθμα 
κζρμανςθσ των καναλιϊν ξιρανςθσ, τον ςωλινα τροφοδοςίασ τροφίμων, δφο μονάδεσ ψφξθσ 
inverter ςτον οικίςκο με ςτόχο τουσ 10oC, το εντομοςτεγζσ δίκτυ του κερμοκθπίου, τθν κάλυψθ 
τθσ πυροπροςταςίασ τθσ πιλοτικισ μονάδασ κακϊσ και τθσ αντικεραυνικισ προςταςίασ αυτισ. Τθν 
υδραυλικι και θλεκτρολογικι εγκατάςταςθ τθσ μονάδασ  

 
2. Άρκρο 2.: Νομοκετικό Ρλαίςιο.  

Ο διαγωνιςμόσ διζπεται από τισ παρακάτω διατάξεισ: 

- του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι 
ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

- του ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τθ διαχείριςθ, τον ζλεγχο και τθν εφαρμογι αναπτυξιακϊν 
παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2014−2020, Β) Ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2012/17 
του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) 
ςτο ελλθνικό δίκαιο, τροποποίθςθ του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλεσ διατάξεισ” και του ν. 
3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριςθ, ζλεγχοσ και εφαρμογι αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν 
προγραμματικι περίοδο 2007 -2013», 

- του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ 
Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ», 

- του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, υγχωνεφςεισ Νομικϊν 
Προςϊπων και Τπθρεςιϊν του Δθμοςίου Σομζα-Σροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 
(Αϋ161) και λοιπζσ ρυκμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1,   

- τθσ παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2011/7 
τθσ 16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ»,  

- του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνζδριο» 

- του άρκρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότθςθ ςυλλογικϊν οργάνων τθσ διοίκθςθσ και 
οριςμόσ των μελϊν τουσ με κλιρωςθ», 

- του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «φςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων και 
Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων…»,  
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- του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και 
πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο "Πρόγραμμα 
Διαφγεια" και άλλεσ διατάξεισ”, 

- του άρκρου 4 του π.δ. 118/07 (Αϋ150) 

- του άρκρου 5 τθσ απόφαςθσ με αρικμ. 11389/1993 (Βϋ 185) του Υπουργοφ Εςωτερικϊν 

- του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχϊριςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο νομαρχιακό 
και τοπικό Σφπο και άλλεσ διατάξεισ», ,  

- του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μζτρα για τθ διαςφάλιςθ τθσ διαφάνειασ και τθν αποτροπι 
καταςτρατθγιςεων κατά τθ διαδικαςία ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων” για τθ διαςταφρωςθ των 
ςτοιχείων του αναδόχου με τα ςτοιχεία του Ε.Σ.., του π.δ/τοσ 82/1996 (Α' 66) 
«Ονομαςτικοποίθςθ  μετοχϊν Ελλθνικϊν Ανωνφμων Εταιρειϊν που μετζχουν ςτισ διαδικαςίεσ 
ανάλθψθσ ζργων ι προμθκειϊν του Δθμοςίου ι των νομικϊν προςϊπων του ευρφτερου δθμόςιου 
τομζα»1, τθσ κοινισ απόφαςθσ των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επικρατείασ με αρ. 20977/2007 (Β’ 
1673) ςχετικά με τα ‘’Δικαιολογθτικά για τθν τιρθςθ των μθτρϊων του ν.3310/2005, όπωσ 
τροποποιικθκε με το ν.3414/2005’’, κακϊσ και τθσ απόφαςθσ του Υφυπουργοφ Οικονομίασ και 
Οικονομικϊν με αρικμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Βϋ 1590) “Κακοριςμόσ χωρϊν ςτισ οποίεσ 
λειτουργοφν εξωχϊριεσ εταιρίεσ” 

- του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Προςτικζμενθσ Αξίασ»,  

- του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ”  και 
ιδίωσ των άρκρων 7 και 13 ζωσ 15, 

- του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματικι Ιδιοκτθςία, υγγενικά Δικαιϊματα και Πολιτιςτικά Θζματα”,  

- του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και 
ςτοιχεία”,  

- του π.δ. 80/2016 (Αϋ145) “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ” 

- τθσ με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ 
«φκμιςθ ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ 
Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ) του Υπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ» 

- τθσ με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ 
«Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν 
Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.)»,  

- των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊν διατάξεων 
που αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ,  
κακϊσ και του ςυνόλου των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, 
περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ 
ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται ρθτά παραπάνω, 

- Τθν από 17-6-2016 ςφμβαςθ χρθματοδότθςθσ (κωδικόσ Life 15ENV/GR/000257-F4F) μεταξφ τθσ 
Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ και του Ενιαίου Συνδζςμου Διαχείριςθσ Απορριμμάτων Κριτθσ, 

- Τθν υπ’ αρικμ. 95/2017 Απόφαςθ τθσ ΕΕ του ΕΣΔΑΚ με κζμα «Ζγκριςθ διενζργειασ θλεκτρονικοφ 
ανοικτοφ διαγωνιςμοφ μζςω ΕΣΘΔΘΣ για τθν εκτζλεςθ τθσ προμικειασ: «Ρρομικεια εξοπλιςμοφ 
και υλικϊν πιλοτικισ μονάδασ και εργαςίεσ υποδομισ ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ LIFE F4F», 

- Τθν υπ’ αρικμ. 162/2017 Απόφαςθ τθσ ΕΕ του ΕΣΔΑΚ με κζμα: «Ζγκριςθ μελζτθσ και τευχϊν 
δθμοπράτθςθσ του διαγωνιςμοφ τθσ προμικειασ: «Ρρομικεια εξοπλιςμοφ και υλικϊν πιλοτικισ 
μονάδασ και εργαςίεσ υποδομισ ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ LIFE F4F», 

- Τθν υπ’ αρικμ. 96/2017 απόφαςθ ΕΕ του ΕΣΔΑΚ με κζμα: «Ζγκριςθ διάκεςθσ πίςτωςθσ για τθν 
εκτζλεςθ τθσ προμικειασ: «Ρρομικεια εξοπλιςμοφ και υλικϊν πιλοτικισ μονάδασ και εργαςίεσ 
υποδομισ ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ LIFE F4F», 
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- Τθν τρίτθ ζκδοςθ του εγχειριδίου για τισ Ρράςινεσ Δθμόςιεσ Συμβάςεισ που καταρτίςτθκε ςτο 
πλαίςιο τθσ ςφμβαςθσ αρικ. 071201/2014/692772//SER/ENV.F.1 μεταξφ τθσ Ευρωπαϊκισ 
Επιτροπισ και του διεκνοφσ ςυμβουλίου τοπικϊν πρωτοβουλιϊν για το περιβάλλον (ICLEI – Local 
Governments for Sustainability), με τθν υποςτιριξθ τθσ Public Procurement Analysis (PPA). 

Οι ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων, Οδθγιϊν και Ρροεδρικϊν Διαταγμάτων εκδοκείςεσ λοιπζσ (πλθν των 
αναφερομζνων) κανονιςτικζσ διατάξεισ, κακϊσ και άλλεσ διατάξεισ που αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν 
από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ παροχισ υπθρεςιϊν και γενικότερα ςε 
κάκε διάταξθ (νόμου, Ρ.Δ. απόφαςθσ κ.λ.π.) που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ 
ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται ρθτά παραπάνω. 

 
3. Άρκρο 3.: Συμβατικά ςτοιχεία. 

Τα τεφχθ και τα λοιπά ςτοιχεία τθσ τεχνικισ ζκκεςθσ και τθσ διακιρυξθσ αλλθλοςυμπλθρϊνονται, είναι δε 
κατά ςειρά ιςχφοσ τουσ (ςε περίπτωςθ αςυμφωνίασ μεταξφ των όρων που περιζχουν) τα παρακάτω: 

1.Θ υπογραφείςα Σφμβαςθ 

2. Θ Διακιρυξθ με τα παραρτιματά τθσ 

3.Θ οικονομικι και τεχνικι προςφορά του Αναδόχου 

4. Θ Συγγραφι Υποχρεϊςεων 

5. Ο ενδεικτικόσ Ρροχπολογιςμόσ Μελζτθσ 

 

4. Άρκρο 4.: Τρόποσ εκτζλεςθσ. 

Mε θλεκτρονικό ανοικτό διαγωνιςμό, με ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ και με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν 
πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, αποκλειςτικά βάςει τιμισ. 

Ο διαγωνιςμόσ κα πραγματοποιθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν 
Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.) μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του 
ςυςτιματοσ. 

 
5. Άρκρο 5.: Διάρκεια Σφμβαςθσ. 

To ςφνολο του υπό προμικεια εξοπλιςμοφ και θ εγκατάςταςι του κα ζχουν ολοκλθρωκεί ςε ςαράντα 
πζντε (45) θμερολογιακζσ θμζρεσ, από τθν επόμενθ τθσ υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ. Ο χρόνοσ παράδοςθσ 
αρχίηει από τθν επόμενθ τθσ θμερομθνίασ υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ και λιγει με τθν προςκόμιςθ και τθν 
παραλαβι του ςυνόλου του εξοπλιςμοφ και των λοιπϊν υλικϊν, κακϊσ και με τθν ολοκλιρωςθ των 
εργαςιϊν. Τα υλικά κα προςκομιςκοφν, κα παραδοκοφν ελεφκερα επί εδάφουσ και αφοφ παραλθφκοφν 
κα εγκαταςτακοφν, ςτθ κζςθ «Μαφροσ Σπιλιοσ» ςτθν περιοχι Μάντρα Θρακλείου, εντόσ του οικοπζδου 
τθσ ΜΡΑ Θρακλείου Κριτθσ.  

Υπζρβαςθ του χρόνου ολοκλιρωςθσ τθσ προμικειασ αποτελεί ουςιϊδθ απόκλιςθ και θ προςφορά κα 
απορρίπτεται. 

 
6. Άρκρο 6.: Τόποσ υλοποίθςθσ/παράδοςθσ. 

Ο εξοπλιςμόσ τθσ μονάδασ κα εγκαταςτακεί ςτθ κζςθ «Μαφροσ Σπιλιοσ» τθσ Δθμοτικισ Ενότθτασ Νζασ 
Αλικαρναςςοφ του Διμου Θρακλείου και ςυγκεκριμζνα εντόσ του οικοπζδου τθσ υφιςτάμενθσ Μονάδασ 
Ρροεπεξεργαςίασ Απορριμμάτων (ΜΡΑ) Θρακλείου του ΕΣΔΑΚ.  

 
7. Άρκρο 7.: Διαδικαςία Ραραλαβισ / Ραρακολοφκθςθσ. 

H παραλαβι των υλικϊν γίνεται από επιτροπζσ, πρωτοβάκμιεσ ι και δευτεροβάκμιεσ, που ςυγκροτοφνται 
ςφμφωνα με τθν παρ. 11 εδ. β του άρκρου 221 του Ν.4412/16, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 208 
του ωσ άνω νόμου και το Ραράρτθμα IX τθσ παροφςασ (ςχζδιο ςφμβαςθσ). Κατά τθ διαδικαςία παραλαβισ 
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των υλικϊν διενεργείται ποςοτικόσ και ποιοτικόσ ζλεγχοσ και εφόςον το επικυμεί μπορεί να παραςτεί και 
ο ανάδοχοσ. Ο ποιοτικόσ ζλεγχοσ των υλικϊν γίνεται μακροςκοπικά. 

Το κόςτοσ τθσ διενζργειασ των ελζγχων βαρφνει τον ανάδοχο. 

Θ επιτροπι παραλαβισ, μετά τουσ προβλεπόμενουσ ελζγχουσ ςυντάςςει πρωτόκολλα (μακροςκοπικό – 
οριςτικό- παραλαβισ του υλικοφ με παρατθριςεισ –απόρριψθσ των υλικϊν) ςφμφωνα με τθν παρ.3 του 
άρκρου 208 του ν. 4412/16. 

Τα πρωτόκολλα που ςυντάςςονται από τισ επιτροπζσ (πρωτοβάκμιεσ – δευτεροβάκμιεσ) κοινοποιοφνται 
υποχρεωτικά και ςτουσ αναδόχουσ. 

Κατά τα λοιπά ιςχφουν τα αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 6.2 τθσ Διακιρυξθσ. 

 
8. Άρκρο 8.: Εκπαίδευςθ προςωπικοφ. 

Ο ανάδοχοσ κα είναι υποχρεωμζνοσ να εκπαιδεφςει το προςωπικό, ςε ότι αφορά ςτθ λειτουργία και 
ςυντιρθςθ του μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ που κα εγκαταςτιςει ςτθν πιλοτικι μονάδα. Κα πρζπει επίςθσ 
να παραδϊςει και ςχετικό ζντυπο εκπαιδευτικό υλικό. Θ διάρκεια τθσ εκπαίδευςθσ κα είναι τουλάχιςτον 5 
θμζρεσ. Ο Ρρομθκευτισ αναλαμβάνει με δικζσ του δαπάνεσ τθν εκπαίδευςθ του προςωπικοφ του 
δικαιοφχου. 

 
9. Άρκρο 9.: Εγγυιςεισ-Τεχνικι Υποςτιριξθ. 

Ο εξοπλιςμόσ να πρζπει να ζχει εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ. Ριο αναλυτικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ 
απαιτοφμενεσ εγγυιςεισ του μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ παρουςιάηονται ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ του 
Ραραρτιματοσ Λ, τθσ διακιρυξθσ.  

Ο προμθκευτισ ζχει τθν υποχρζωςθ με δικι του φροντίδα και δαπάνθ και κατά το χρόνο τθσ εγγφθςθσ, να 
αντικακιςτά κάκε εξάρτθμα που κα αποδειχκεί ελαττωματικό ι υποςτεί βλάβθ λόγω κακισ ποιότθτοσ ι 
καταςκευισ κατά το χρονικό διάςτθμα τθσ εγγφθςθσ.  

 
10. Άρκρο 10.: Εκτζλεςθ του ςυμβατικοφ αντικειμζνου. 

Θ ςφμβαςθ ςυνάπτεται μετά τθν ανακοίνωςθ κατακφρωςθσ ςτον επιλεγζντα Ανάδοχο (άρκρο 105 Ν. 
4412/2016). 

Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί αμζςωσ τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο όλων των 
πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε κάκε προςφζροντα εκτόσ από 
τον προςωρινό ανάδοχο με κάκε πρόςφορο τρόπο, όπωσ με τθλεομοιοτυπία, θλεκτρονικό ταχυδρομείο 
κ.λ.π. επί αποδείξει. Μετά τθν επζλευςθ των ζννομων αποτελεςμάτων τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ, θ 
ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, εντόσ 
είκοςι (20) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδικισ πρόςκλθςθσ. Εάν ο ανάδοχοσ δεν 
προςζλκει εμπροκζςμωσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ. 

Ο ανάδοχοσ οφείλει, προςερχόμενοσ για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, να προςκομίςει και τθν 
απαιτοφμενθ εγγφθςθ για τθν καλι εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ . 

Θ ςφμβαςθ καταρτίηεται από τθν υπθρεςία και υπογράφεται από τα ςυμβαλλόμενα μζρθ. Θ ςφμβαςθ 
ςυντάςςεται με βάςθ τουσ όρουσ τθσ προςφοράσ του αναδόχου υπζρ του οποίου κατακυρϊκθκε θ 
εργαςία, τθσ διακιρυξθσ και τθσ ςχετικισ μελζτθσ, ςτοιχεία τα οποία αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ τθσ. 
Θ ςφμβαςθ δεν μπορεί να περιζχει όρουσ αντίκετουσ με τα παραπάνω ςτοιχεία.  

Θ ςφμβαςθ υπογράφεται για τον ΕΣΔΑΚ από τον Ρρόεδρο και Εκπρόςωπο του και για τον Ανάδοχο από 
τον ίδιο ι νόμιμα εξουςιοδοτθμζνο εκπρόςωπό του. 

Κατά τθν ςφνταξθ τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του άρκρου 129 του Ν.4412/2016 
ιτοι: α) οι διατάξεισ του παρόντοσ, β) οι όροι τθσ ςφμβαςθσ και γ) ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Κϊδικασ 
κακϊσ και οι όροι του άρκρου 130 του Ν.4412/2016. 



 

Σελίδα 133 από 183 

Ο ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ ςε κάκε περίπτωςθ παραβάςεωσ ι ακετιςεωσ οποιουδιποτε όρου τθσ 
διακιρυξθσ, τθσ μελζτθσ, τθσ προςφοράσ ι τθσ ςφμβαςθσ Σε αυτιν τθν περίπτωςθ, θ εγγφθςθ καλισ 
εκτζλεςθσ που κατατζκθκε από αυτόν καταπίπτει υπζρ του Διμου λόγω ποινικισ ριτρασ. 

Μετά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, κανζνα άλλο ζγγραφο κείμενο ι ςτοιχείο προγενζςτερα ςυνταχκζν 
δεν είναι δυνατό να λθφκεί υπ’ όψθ με οποιονδιποτε τρόπο για τθν ερμθνεία των όρων αυτισ. 

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ορίςει κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ τον ίδιο ι αντίκλθτό του με ζδρα 
ςτον Διμο Θρακλείου, με τον οποίο θ υπθρεςία κα επικοινωνεί. Ο Ανάδοχοσ ι ο αντίκλθτόσ του 
υποχρεοφται να ςυνεργάηεται πλιρωσ ςε κάκε ζλεγχο και να διακζςει το απαιτοφμενο γι' αυτό 
προςωπικό. 

 
11. Άρκρο 11.: Εγγφθςθ καλισ εκτελζςεωσ τθσ ςφμβαςθσ. 

Για τθν καλι εκτζλεςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, ο προμθκευτισ είναι υποχρεωμζνοσ να κατακζτει 
εγγυθτικι επιςτολι που να καλφπτει το 5% (πζντε τοισ εκατό) τθσ ςυνολικισ ςυμβατικισ αξίασ τθσ 
ςφμβαςθσ, χωρίσ τον Ψ.Ρ.Α. όπωσ ορίηεται ςτισ ιςχφουςεσ διατάξεισ (άρκρο 72 του Ν.4412/2016). Θ 
εγγφθςθ κατατίκεται προ ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 

Θ εγγφθςθ επιςτρζφεται μετά τθν οριςτικι και ποςοτικι ποιοτικι παραλαβι των ειδϊν και ζπειτα από τθν 
εκκακάριςθ των τυχόν απαιτιςεων από τουσ δφο ςυμβαλλόμενουσ. 

Οι εγγυιςεισ πρζπει να είναι ςφμφωνεσ με το άρκρο 72 του Ν.4412/2016 και περιλαμβάνουν κατ’ 
ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία: 

α) τθν θμερομθνία ζκδοςθσ, 

β) τον εκδότθ, 

γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται (ι τον κφριο του ζργου ι τον φορζα καταςκευισ 
ςτισ περιπτϊςεισ Δθμοςίων ςυμβάςεων ζργων, μελετϊν και παροχισ τεχνικϊν και λοιπϊν ςυναφϊν 
επιςτθμονικϊν υπθρεςιϊν), 

δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ, 

ε) το ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ, 

ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Ψ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ φορζα υπζρ του οποίου εκδίδεται 
θ εγγφθςθ,  

η) τουσ όρουσ ότι: 

αα) θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο δε εκδότθσ παραιτείται του δικαιϊματοσ τθσ 
διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και 

ββ) ότι ςε περίπτωςθ κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ 
χαρτοςιμου, 

θ) τα ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ ι πρόςκλθςθσ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ και τθν θμερομθνία 
διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, 

κ) τθν θμερομθνία λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ, 

ι) τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ εγγφθςθσ να καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ ολικά ι 
μερικά εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο απευκφνεται 

και ια) ςτθν περίπτωςθ των εγγυιςεων καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ, τον αρικμό και τον τίτλο τθσ 
ςχετικισ ςφμβαςθσ. 

Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ φορείσ που φζρονται να ζχουν εκδϊςει τισ εγγυθτικζσ επιςτολζσ 
προκειμζνου να διαπιςτϊςει τθν εγκυρότθτά τουσ. 

Οι εγγυιςεισ των παραπάνω εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα που λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - 
μζλθ τθσ Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Ωϊρου ι ςτα κράτθ-μζρθ τθσ ΣΔΣ και ζχουν, ςφμφωνα 
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με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - 
Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων με παρακατάκεςθ 
ςε αυτό του αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με γραμμάτιο παρακατάκεςθσ 
χρεογράφων ςτο Ταμείο Ραρακατακθκϊν και Δανείων, τα τοκομερίδια ι μερίςματα που λιγουν κατά τθ 
διάρκεια τθσ εγγφθςθσ επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ εγγφθςθ οικονομικό φορζα. 

 
12. Άρκρο 12.: Αμοιβι – κρατιςεισ. 

12.1 Θ πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιθκεί με τθν καταβολι του 100% τθσ ςυμβατικισ αξίασ, 
μετά τθν οριςτικι παραλαβι των υλικϊν και τθν εγκατάςταςθ των απαραίτθτων υποδομϊν. Θ πλθρωμι 
του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νομίμων παραςτατικϊν και δικαιολογθτικϊν 
που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, κακϊσ και κάκε άλλου 
δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν 
πλθρωμι.  

Με τθν κατάκεςθ του τιμολογίου ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να προςκομίςει τα ακόλουκα δικαιολογθτικά 
για τθν είςπραξθ του: 

i. Αποδεικτικό Ψορολογικισ Ενθμερότθτασ 

ii. Αποδεικτικό αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ που αφορά τον ίδιο, αν πρόκειται για φυςικό πρόςωπο, ι τισ 
αςφαλιςτικζσ υποχρεϊςεισ προσ τουσ απαςχολοφμενουσ με ςφμβαςθ εξαρτθμζνθσ εργαςίασ όταν 
πρόκειται για νομικό πρόςωπο. Οι ςυμπράξεισ και κοινοπραξίεσ αποδεικνφουν τθν αςφαλιςτικι 
ενθμερότθτα όλων των μελϊν τουσ. 

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται ακόμα να προςκομίςει κατ' αίτθςθ του εργοδότθ και οποιοδιποτε άλλο 
δικαιολογθτικό απαιτείται από τθν ελλθνικι νομοκεςία για τθν πλθρωμι τθσ απαίτθςθσ. 

Διευκρινίηεται ότι: 

α) Ο Ανάδοχοσ είναι πλιρωσ και αποκλειςτικά υπεφκυνοσ για όλεσ τισ ειςφορζσ, οφειλζσ, τζλθ και άλλεσ 
πλθρωμζσ ςτα Ταμεία Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ, Υγειονομικισ Ρερίκαλψθσ και Συντάξεων, Επαγγελματικϊν, 
Δθμόςιων ι άλλων φορζων, όπωσ τα ΛΚΑ, κλπ.  

β) Ο Ψόροσ Ρροςτικζμενθσ Αξίασ (ΨΡΑ) επιβαρφνει τον ΕΣΔΑΚ. 

 
12.2 Θ ςυμβατικι αμοιβι του Αναδόχου περιλαμβάνει όλεσ τισ δαπάνεσ (όπωσ λειτουργικά ζξοδα, ζξοδα 
μετακινιςεων, πρόςκετα ειδικά και γενικά ζξοδα και κάκε δαπάνθ μθ ρθτά κατονομαηόμενθ εδϊ και ςτα 
λοιπά άρκρα τθσ παροφςασ Σ.Υ. και των λοιπϊν ςυμβατικϊν τευχϊν, αναγκαία όμωσ για τθν εκτζλεςθ τθσ 
ςφμβαςθσ και τθν επιτυχι εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων του) και το εργολαβικό του κζρδοσ μζχρι τθν 
ολοκλιρωςθ των υπθρεςιϊν. 

 
12.3 Νόμιςμα. Τα τιμολόγια του Αναδόχου για τθν αμοιβι του κακϊσ και οι πλθρωμζσ που κα 
διεκπεραιϊνονται από τον ΕΣΔΑΚ κα είναι εκπεφραςμζνα ςε ΕΥΫ και ςφμφωνα με τθν εκάςτοτε 
ιςχφουςα νομοκεςία. 
 
13. Άρκρο 13.: Ροινικζσ ριτρεσ - ζκπτωςθ - ανωτζρα βία. 

13.1 Σθμαντικότατθ παράβαςθ τθσ ςφμβαςθσ είναι θ μθ παράδοςθ και εγκατάςταςθ του απαιτοφμενου 
εξοπλιςμοφ ζτςι όπωσ αυτόσ αναφζρεται ςτθν τεχνικι ζκκεςθ και τθν Διακιρυξθ και αποτυπϊνονται ςτθν 
υπογραφείςα Σφμβαςθ. Θ μθ τιρθςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ υποχρζωςθσ του Αναδόχου κεωρείται ουςιϊδθσ 
πλθμμζλεια που πρζπει άμεςα να αρκεί ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ διατάξεισ. Θ ςυςτθματικι υπαίτιοσ εκ 
μζρουσ του μθ τιρθςθ τθσ υποχρζωςθσ του αυτισ είναι λόγοσ ζκπτωςθσ αυτοφ ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ 
νομοκετικζσ διατάξεισ. 

 



 

Σελίδα 135 από 183 

13.2 Ο Ανάδοχοσ ζχει υποχρζωςθ να γνωςτοποιεί με ζγγραφο του ςτον ΕΣΔΑΚ αμζςωσ κάκε περίπτωςθ 
ανωτζρασ βίασ, που είναι δυνατόν να επθρεάςει αυτι τθν ςφμβαςθ. Θ απόδειξθ τθσ ανωτζρασ βίασ 
βαρφνει εξ ολοκλιρου τον Ανάδοχο. 

14. Άρκρο 14.: Γενικά κακικοντα, ευκφνεσ, υποχρεϊςεισ του Αναδόχου. 

14.1 Γενικζσ υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ του Αναδόχου  
14.1.1 Ο Ανάδοχοσ δεςμεφεται ρθτά και αμετάκλθτα να εκπλθρϊνει τισ υποχρεϊςεισ του, όπωσ αυτζσ 
προςδιορίηονται ςτα Συμβατικά Τεφχθ που ςυνοδεφουν τθν Διακιρυξθ με επιδεξιότθτα, επιμζλεια και 
επαγγελματικι κρίςθ, και αναλαμβάνει όλεσ τισ ευκφνεσ που απορρζουν από τθ Σφμβαςθ. 

14.1.2 Αν ο Ανάδοχοσ κλθκεί από τον ΕΣΔΑΚ να παρζμβει ςε υπόκεςθ μεταξφ αυτοφ (του ΕΣΔΑΚ) και 
τρίτου, υποχρεϊνεται να ενεργιςει ςφμφωνα με τθ Σφμβαςθ. Εάν από τθ ςφμβαςθ δεν ςυνάγεται ο 
τρόποσ δράςθσ του, απευκφνεται ςτον εργοδότθ ηθτϊντασ ςχετικζσ οδθγίεσ. 

 
14.2 Ανάλθψθ ευκφνθσ από τον Ανάδοχο  
14.2.1 Ο Ανάδοχοσ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ και λαμβάνει όλα τα αναγκαία μζτρα προκειμζνου να 
απαλλάςςει τον εργοδότθ και τουσ υπαλλιλουσ του από κάκε ευκφνθ, όςον αφορά ςε οποιεςδιποτε 
διεκδικιςεισ ι ευκφνεσ μπορεί να ανακφψουν από ατφχθμα ι κάνατο προςωπικοφ του Αναδόχου. 

14.2.2 Απαγορεφεται ςτον Ανάδοχο να εκχωριςει ςε τρίτουσ μζροσ ι το ςφνολο των δικαιωμάτων και των 
υποχρεϊςεων του που απορρζουν από τθ ςφμβαςθ. 

14.2.3 Κακ' όλθ τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ, αλλά και μετά τθ λιξθ ι λφςθ αυτισ, ο Ανάδοχοσ (και οι 
προςτεκζντεσ του) αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να μθ γνωςτοποιιςει ςε τρίτουσ (ςυμπεριλαμβανομζνων 
των εκπροςϊπων του ελλθνικοφ και διεκνοφσ τφπου), χωρίσ τθν προθγοφμενθ ζγγραφθ ςυγκατάκεςθ του 
εργοδότθ, οποιαδιποτε ζγγραφα ι πλθροφορίεσ που κα περιζλκουν ςε γνϊςθ του κατά τθν εκτζλεςθ των 
υπθρεςιϊν και τθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων τουσ. 

 
14.3 Ψορολογικζσ υποχρεϊςεισ Αναδόχου 
14.3.1 Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να εκπλθρϊνει τισ κατά τισ κείμενεσ διατάξεισ φορολογικζσ του 
υποχρεϊςεισ και ενδεικτικά: 

α) τθν υποχρζωςθ εγγραφισ ςτθν αρμόδια Δθμόςια Οικονομικι Υπθρεςία (ΔΟΥ) και υποβολισ των 
αναγκαίων δθλϊςεων φορολογίασ ειςοδιματοσ, Ψ.Ρ.Α, κλπ., 

β) τθν τιρθςθ βιβλίων ςφμφωνα με τθν ελλθνικι φορολογικι νομοκεςία 

γ) τθν πλθρωμι φόρου ειςοδιματοσ ι άλλων φόρων ι τελϊν και τθν δ) εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων του 
για τθν καταβολι των εργοδοτικϊν ειςφορϊν των εργαηομζνων του. 

14.3.2 Ρροκειμζνου να αποφευχκεί θ διπλι φορολογία του ειςοδιματοσ τυχόν αλλοδαπϊν επιχειριςεων 
του Αναδόχου, αυτόσ αναλαμβάνει να προςκομίςει ςτον Εργοδότθ όλα τα ςχετικά δικαιολογθτικά 
ζγγραφα, που απαιτοφνται από τισ αρμόδιεσ ελλθνικζσ Δθμόςιεσ Υπθρεςίεσ. 

 
14.4 Αςφαλιςτικζσ υποχρεϊςεισ του Αναδόχου για το Ρροςωπικό του 
Ο Ανάδοχοσ (και τα μζλθ του ςε περίπτωςθ Κοινοπραξίασ) υποχρεοφται να εκπλθρϊνει τισ υποχρεϊςεισ 
του που απορρζουν από τθν κείμενθ για τθν κοινωνικι αςφάλιςθ νομοκεςία (ςε ΛΚΑ, ΤΣΜΕΔΕ κλπ.), για το 
προςωπικό του, που κα απαςχολιςει για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

 
14.5 Δθμοςιοποίθςθ - Ανακοινϊςεισ ςτον Τφπο 
Ο Ανάδοχοσ δεν δικαιοφται να προβαίνει, χωρίσ τθν προθγοφμενθ ζγγραφθ ςυγκατάκεςθ του εργοδότθ, 
άμεςα ι ζμμεςα, ςε δθμόςιεσ ι δια του Τφπου ανακοινϊςεισ ςχετικά με τθ ςφμβαςθ ι τον ΕΣΔΑΚ. 

 
14.6 Αλλθλογραφία του Αναδόχου με τον Εργοδότθ 
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Τα ζγγραφα που κα ανταλλάςςονται μεταξφ του Αναδόχου και του Εργοδότθ κα πρζπει να αποςτζλλονται 
κατ' αρχιν με fax, τα δε πρωτότυπα αυτϊν να αποςτζλλονται με ςυςτθμζνο ταχυδρομείο ι με υπθρεςία 
ταχυμεταφορϊν και να είναι ςυντεταγμζνα ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

15. Άρκρο 15.: Υποχρεϊςεισ του ΕΣΔΑΚ. 

15.1 Ραράδοςθ πλθροφοριϊν για τθ ςφμβαςθ 
Ο Εργοδότθσ υποχρεοφται να παρζχει ςτον Ανάδοχο, χωρίσ επιβάρυνςθ, όλεσ τισ πλθροφορίεσ που 
αφοροφν τθ Σφμβαςθ, εφόςον είναι διακζςιμεσ και δεν ζχει κϊλυμα να τισ παραδϊςει. 

 
15.2 Ζγκαιρθ πλθρωμι του Αναδόχου 
Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ οριςτικισ παραλαβισ και τθν κατάκεςθ από τον Ανάδοχο του ςχετικοφ 
τιμολογίου και όλων των απαιτοφμενων δικαιολογθτικϊν, ο ΕΣΔΑΚ υποχρεοφται να καταβάλλει ζγκαιρα το 
αντάλλαγμα ςτον Ανάδοχο, κατά τουσ όρουσ του Νόμου. 

 
16. Άρκρο 16.: Διαφορζσ – διαφωνίεσ – ανωτζρα βία. 

16.1 Συμβατικά τεφχθ 
16.1.1 Τα ςυμβατικά τεφχθ αλλθλοςυμπλθρϊνονται. Σε περίπτωςθ που υπάρξουν αντικρουόμενεσ 
διατάξεισ ι όροι ςτα ςυμβατικά τεφχθ, υπεριςχφουν τα αναγραφόμενα ςτο ιςχυρότερο κάκε φορά, κατά 
τθ ςειρά προτεραιότθτασ που ορίηεται ςτθν Διακιρυξθ και τθν Σ.Υ. τθσ παροφςασ. 

16.1.2 Λάκθ ι παραλείψεισ των ςυμβατικϊν τευχϊν μπορεί να διορκϊνονται πριν τθν υπογραφι τθσ 
ςφμβαςθσ, αν τοφτο δεν αντιβαίνει ςτθ δικαιολογθμζνθ εμπιςτοςφνθ των διαγωνιηομζνων και ςτθν 
υποχρζωςθ του ΕΣΔΑΚ να μθ μεταβάλει μονομερϊσ τουσ όρουσ τθσ που ζλαβαν υπόψθ τουσ οι 
διαγωνιηόμενοι για τθ διαμόρφωςθ τθσ προςφοράσ τουσ. 

 
16.2 Ανωτζρα Βία 
16.2.1 Αν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ςυμβοφν γεγονότα ι περιςτατικά "ανϊτερθσ βίασ", τα οποία 
ςαφϊσ και αποδεδειγμζνα βρίςκονται υπεράνω του ελζγχου και τθσ ευκφνθσ των ςυμβαλλομζνων, 
κακζνα εκ των μερϊν δικαιοφται να αναςτείλει τθν εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων, 
εφόςον αυτά τα γεγονότα ι περιςτατικά παρεμποδίηουν τθν εκπλιρωςθ τουσ. Το παραπάνω δικαίωμα 
υφίςταται μόνο ςτισ περιπτϊςεισ που οι ςυνζπειεσ των περιςτατικϊν αυτϊν δεν ρυκμίηονται από το Νόμο 
ι τθ ςφμβαςθ. 

16.2.2 Θ μθ εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων κατά τθ διάρκεια τθσ αναςτολισ, δεν δθμιουργεί 
δικαίωμα ι αξίωςθ υπζρ ι κατά του ετζρου των ςυμβαλλομζνων. Δεν αναςτζλλεται θ εκπλιρωςθ 
υποχρεϊςεων ι θ καταβολι αμοιβϊν, που κατζςτθςαν απαιτθτζσ πριν από τθν επζλευςθ των άνω 
γεγονότων ι περιςτατικϊν.  

16.2.3 Διαφωνίεσ, διενζξεισ και διαφορζσ που κα ανακφψουν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ δεν 
δικαιολογοφν τθν εκ μζρουσ του Αναδόχου άρνθςθ παροχισ των υπθρεςιϊν και εκτζλεςθσ των 
κακθκόντων του όπωσ αυτά προβλζπονται ςτθ Σφμβαςθ, εκτόσ αν τοφτο ρθτϊσ προβλζπεται από το Νόμο 
ι τθν ςφμβαςθ. Αν παρότι δεν υφίςταται τζτοιο δικαίωμα, ο Ανάδοχοσ αρνθκεί τθν εκτζλεςθ τθσ 
ςφμβαςθσ, ο ΕΣΔΑΚ μπορεί να κθρφξει τον Ανάδοχο ζκπτωτο, κατά τισ ςχετικζσ διατάξεισ του νόμου. 

17. Άρκρο 17.: Διοικθτικι – δικαςτικι επίλυςθ διαφορϊν. (Ελζνθ οκ με νόμο???) 

Οι διαφορζσ μεταξφ του εργοδότθ και του Αναδόχου επιλφονται κατά τα λεπτομερϊσ αναφερόμενα ςτο 
άρκρο 13 του Νόμου 1418/84. Θ διοικθτικι και θ δικαςτικι διαδικαςία δεν αναςτζλλουν τθν εκτζλεςθ τθσ 
Σφμβαςθσ, εκτόσ και αν ορίηεται διαφορετικά ςτο Νόμο. 

18. Άρκρο 18.: Γλϊςςα επικοινωνίασ. 

Θ Σφμβαςθ κα ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Πλεσ οι επικοινωνίεσ (προφορικζσ και γραπτζσ) μεταξφ 
του Αναδόχου και του Εργοδότθ ι άλλων ελλθνικϊν αρχϊν ι φορζων κα γίνονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 
Οπουδιποτε και οποτεδιποτε κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ Σφμβαςθσ απαιτθκεί ερμθνεία ι μετάφραςθ 
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από ι / και προσ τα ελλθνικά, αυτζσ κα εξαςφαλίηονται από τον Ανάδοχο και με κόςτοσ που κα βαρφνει 
τον ίδιο. Σε κάκε περίπτωςθ αμφιςβθτιςεων ι διαφορϊν, το ελλθνικό κείμενο κατιςχφει των εγγράφων 
ςε αλλοδαπι γλϊςςα. 

 

Συντάχκθκε από 

 

 

 

 

Γεωργίου Μαρία 

ΡΕ7 Ωθμικόσ Μθχανικόσ 

 

 

 

 

 

 

Γιακουμάκθ Λωάννα 

ΡΕ5 Μθχανολόγοσ Μθχανικόσ 

Κεωρικθκε από 

 

 

 

 

Στυλιανίδθσ Νίκοσ 

ΡΕ3 Ρολιτικόσ Μθχανικόσ 

Δ/ντθσ ΤΥ ΕΣΔΑΚ 

 

 

Θράκλειο, Οκτϊβριοσ 2017 
 

 

 



 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ V – Αλάιπζε Πξνϋπνινγηζκνύ 

 
ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ 
ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΩΕΙΙΣΘΣ 
ΑΡΟΙΜΜΑΤΩΝ ΚΘΤΘΣ (ΕΣΔΑΚ) 
ΑΩ. ΜΑΚΑΛΟΥ & ΣΚΟΥΛΑΔΫΝ 22, 
ΘΑΚΛΕΛΟ ΚΘΤΘΣ Τ.Κ. 712 02 
Δ/ΝΣΘ ΤΕΩΝΛΚΫΝ ΥΡΘΕΣΛΫΝ  
ΚΑΛ MΕΚΟΔΫΝ EΡΕΞΕΓΑΣΛΑΣ  
ΔΛΆΚΕΣΘΣ ΣΤΕΕάΝ ΑΡΟΒΛΙΤΫΝ  

  

 Το ζργο LIFE+F4F 
χρθματοδοτείται ωσ προσ τθν 
αξία του κατά 60% από το 
χρθματοδοτικό μζςο LIFE τθσ 
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (για το 
περιβάλλον LIFE 2014-2020 και 
κατά 40% από ίδιουσ πόρουσ 

 

 
 
 
 

ΡΟΜΘΘΕΙΑ: 

«Εξοπλιςμοφ και υλικϊν πιλοτικισ μονάδασ και εργαςίεσ υποδομισ ςτο 
πλαίςιο του προγράμματοσ LIFE F4F» 

 

 
 

 
 
 

 
ΡΑΑΤΘΜΑ V: ΑΝΑΛΥΣΘ ΡΟΧΡΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΜΕΛΕΤΘ: 17/2017 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ΟΚΤΩΒΙΟΣ 2017



 

Σελίδα 139 από 183 

Θ παροφςα διακρίνεται ςε δυο τμιματα:  

 Τμιμα 1ο : Υποδομζσ πιλοτικισ μονάδασ ζργου LIFE-F4F 

 Τμιμα 2ο :διακρίνεται ςτθν προμικεια και εγκατάςταςθ α) του απαιτοφμενου εξοπλιςμοφ και β) 
των απαιτοφμενων υλικϊν τθσ πιλοτικισ μονάδασ και ςτο  

 

Ο προχπολογιςμόσ των τμθμάτων τθσ παροφςασ παρουςιάηεται ςυγκεντρωτικά ςτον Ρίνακα που 
ακολουκεί, ενϊ θ ακριβισ ανάλυςθ των τμθμάτων του προχπολογιςμοφ παρουςιάηονται αναλυτικά ςτουσ 
ακόλουκουσ Ρίνακεσ 3, 4 και 5. 

 

Ρίνακασ 2 Ρροχπολογιςμόσ τμθμάτων προμικειασ  

Τμιματα  
Διαγωνιςμοφ 

Σφνολο  
(χωρίσ ΨΡΑ) 

(€) 

ΨΡΑ 
(€) 

Σφνολο  
(ςυμπ. ΨΡΑ) 

(€) 

Τμιμα 1.  Υποδομζσ 46.538,40 11.169,22 57.707,62 

Τμιμα 2. 
Ρρομικεια και εγκατάςταςθ εξοπλιςμοφ  39.700,00 9.528,00 49.228,00 

Ρρομικεια και εγκατάςταςθ λοιπϊν απαιτοφμενων υλικϊν 39.116,44 9.387,95 48.504,39 

Σφνολα 125.354,84 30.085,16 155.440,00 
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Ρίνακασ 3 Ανάλυςθ προχπολογιςμοφ υποδομϊν πιλοτικισ μονάδασ 

Τμιμα 1: Υποδομζσ Ριλοτικισ Μονάδασ ζργου LIFE-F4F 

Α/Α Τίτλοσ 
/Αντικείμενο 

Σφντομθ Ρεριγραφι Υ/Α CPV Κόςτοσ 
μονάδασ 

(€) 

Μονάδεσ Ροςότθτα  
μονάδασ 

Μονάδεσ Σφνολο  
(χωρίσ ΨΡΑ) 

(€) 

ΨΡΑ 
(€) 

Σφνολο  
(ςυμπ. ΨΡΑ) 

(€) 

1 Διαμόρφωςθ 
περιβάλλοντα 
χϊρου και 
εκςκαφζσ για το 
ςφνολο τθσ 
πιλοτικισ μονάδασ 

Ομαλοποίθςθ, 
ιςοπζδωςθ εδάφουσ 
ςυνολικισ επιφάνειασ 
880m

2
. Εκςκαφζσ 

εδράςεων και υπόγειασ 
δεξαμενισ. 

1.1 90722300-7 3 €/m
2
 880 m

2
 2.640,00 633,60 3.273,60 

1.2 

45112400-9 

8 €/m
3
 10 m

3
 80,00 19,20 99,20 

1.3 8 €/m
3
 12,6 m

3
 100,80 24,19 124,99 

1.4 8 €/m
3
 100 m

3
 800,00 192,00 992,00 

2 Καταςκευι 
δαπζδου πιλοτικισ 
μονάδασ (οικίςκου 
προδιαλογισ και 
κερμοκθπίου 
ξιρανςθσ) και 
δεξαμενισ 
ςυλλογισ υγρϊν 
αποβλιτων 

Καταςκευι τςιμεντζνιου 
δαπζδου χϊρου 
ξιρανςθσ (κερμοκιπιο) 
πιλοτικισ μονάδασ  

2.1. 44114000-2 230 €/m
3
 39,2 m

3
 9.016,00 2.163,84 11.179,84 

2.2. 44114000-2 130 €/m
3
 65,2 m

3
 8.476,00 2.034,24 10.510,24 

2.3. 45236000-0 80 €/m
3
 2,22 m

3
 177,60 42,62 220,22 

2.4. 44114000-2 80 €/m
3
 15 m

3
 1.200,00 288,00 1.488,00 

Καταςκευι τςιμεντζνιου 
δαπζδου οικίςκου 
πιλοτικισ μονάδασ  

2.5. 44114000-2 130 €/m
3
 8,4 m

3
 1.092,00 262,08 1.354,08 

2.6. 44112210-3 20 €/m
2
 84 m

2
 1.680,00 403,20 2.083,20 

2.7. 45236000-0 80 €/m
3
 0,4 m

3
 32,00 7,68 39,68 

2.8.   15 €/m 10 m 150,00 36,00 186,00 

Καταςκευι τςιμεντζνιαςσ 
δεξαμενισ ςυλλογισ 
υγρϊν αποβλιτων 
πιλοτικισ μονάδασ  

2.9. 45223500-1 230 €/m
3
 1,8 m

3
 414,00 99,36 513,36 

3 Αςφαλτικι κάλυψθ 
περιβάλλοντα 
χϊρου πιλοτικισ 
μονάδασ  

  

3.1 44113620-7 15 €/m
2
 412 m

2
 6.180,00 1.483,20 7.663,20 

4 Καταςκευι 
μεταλλικοφ κτθρίου 
ςτζγαςθσ Ωϊρου 
Επεξεργαςίασ / 
προδιαλογισ 

Οικίςκοσ προδιαλογισ  

4.1 45223110-0 14.500 €/τμχ 1 τμχ 14.500,00 3.480,00 17.980,00 

Σφνολα Υποδομϊν 46.538,40 11.169,22 57.707,62 
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Ρίνακασ 4 Ανάλυςθ προχπολογιςμοφ προμικειασ και εγκατάςταςθσ εξοπλιςμοφ πιλοτικισ μονάδασ 

Τμιμα 2: ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΡΙΛΟΤΙΚΘΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ ΡΙΛΟΤΙΚΘΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 

Α/Α Τίτλοσ 
/Αντικείμενο 

Σφντομθ Ρεριγραφι Υ/Α CPV Κόςτοσ 
μονάδασ 

(€) 

Μονάδεσ Ροςότθτα  
μονάδασ 

Μονάδεσ Σφνολο  
(χωρίσ ΨΡΑ) 

(€) 

ΨΡΑ 
(€) 

Σφνολο  
(ςυμπ. ΨΡΑ) 

(€) 

5 Ρρομικεια και 
εγκατάςταςθ 
ςκελετοφ 
Κερμοκθπίου 
Θλιακισ Ξιρανςθσ 

Κερμοκιπιο θλιακισ 
ξιρανςθσ  

5.1 44211500-7 19.600 €/τμχ 1 τμχ 19.600,00 4.704,00 24.304,00 

6 Ρρομικεια και 
εγκατάςταςθ 
μεταλλικοφ 
υποςτζγου ςκίαςθσ 
(ςτζγαςτρο) 

Μεταλλικό υπόςτεγο  

6.1 44112100-9 1.200 €/τμχ 1 τμχ 1.200,00 288,00 1.488,00 

7 Ρρομικεια και 
εγκατάςταςθ 
μεταφορικισ 
ταινίασ υλικϊν 
προδιαλογισ 

Τράπεηα 
διαχωριςμοφ/ιμάντασ 
χειροδιαλογισ 7.1 42417310-8 3.500 €/τμχ 1 τμχ 3.500,00 840,00 4.340,00 

8 Ρρομικεια και 
εγκατάςταςθ 
πολτοποιθτι - 
καταςτροφζα 
υπολειμμάτων 
τροφίμων 

Ρολτοποιθτισ/τεμαχιςτι
σ 

8.1 42215100-7 7.500 €/τμχ 1 τμχ 7.500,00 1.800,00 9.300,00 

9 Ρρομικεια και 
εγκατάςταςθ inox 
δεξαμενισ και 
αντλία 
τροφοδοςίασ ςτον 
οικίςκο για τθν 
τροφοδοςία των 
καναλιϊν ξιρανςθσ 

Αντλία τροφοδοςίασ με 
δεξαμενι ςυλλογισ  

9.1 31681200-5 2.800 €/τμχ 1 τμχ 2.800,00 672,00 3.472,00 

10 Ρρομικεια και 
εγκατάςταςθ  
υποβρφχιασ αντλίασ 
λυμάτων 

Υποβρφχια αντλία 
λυμάτων  

10.1 31681200-5 1.000 €/τμχ 1 τμχ 1.000,00 240,00 1.240,00 
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Τμιμα 2: ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΡΙΛΟΤΙΚΘΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ ΡΙΛΟΤΙΚΘΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 

Α/Α Τίτλοσ 
/Αντικείμενο 

Σφντομθ Ρεριγραφι Υ/Α CPV Κόςτοσ 
μονάδασ 

(€) 

Μονάδεσ Ροςότθτα  
μονάδασ 

Μονάδεσ Σφνολο  
(χωρίσ ΨΡΑ) 

(€) 

ΨΡΑ 
(€) 

Σφνολο  
(ςυμπ. ΨΡΑ) 

(€) 

11 Ρρομικεια και 
εγκατάςταςθ μοτζρ 
παρακφρων 
κερμοκθπίων  

 Μοτζρ κερμοκθπίου 

11.1 31110000-0 300 €/τμχ 2 τμχ 600,00 144,00 744,00 

12 Ρρομικεια και 
εγκατάςταςθ 
δικτφου φδρευςθσ 
και αποχζτευςθσ, 
δεξαμενισ 
ςυλλογισ νεροφ 
φδρευςθσ και 
πιεςτικό ςφςτθμα 

Δίκτυο φδρευςθσ και 
αποχζτευςθσ, δεξαμενι 
ςυλλογισ νεροφ και 
πιεςτικό ςφςτθμα  

12.1 
45332000-3 
 
44611000-6 

3.500 €/τμχ 1 τμχ 3.500,00 840,00 4.340,00 

Σφνολα Υποδομϊν 39.700,00 9.528,00 49.228,00 

 

Ρίνακασ 5 Ανάλυςθ προχπολογιςμοφ προμικειασ και εγκατάςταςθσ λοιπϊν υλικϊν πιλοτικισ μονάδασ 

Τμιμα 2: ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΡΙΛΟΤΙΚΘΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΛΟΙΡΩΝ ΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΡΙΛΟΤΙΚΘΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 

Α/Α Τίτλοσ 
/Αντικείμενο 

Σφντομθ Ρεριγραφι Υ/Α CPV Κόςτοσ 
μονάδασ 

(€) 

Μονάδεσ Ροςότθτα  
μονάδασ 

Μονάδεσ Σφνολο  
(χωρίσ ΨΡΑ) 

(€) 

ΨΡΑ 
(€) 

Σφνολο  
(ςυμπ. ΨΡΑ) 

(€) 

13 Ρρομικεια και 
τοποκζτθςθ 
πολυκαρβονικοφ 
κάλυψθσ 
κερμοκθπίου 

 Ρολυκαρβονικά φφλλα 
κάλυψθσ του 
κερμοκθπίου ξιρανςθσ  13.1 19500000-1 10.000 €/τμχ 1 τμχ 10.000,00 2.400,00 12.400,00 

14 Ρρομικεια υλικϊν 
και εγκατάςταςθ 
ενδοδαπζδιου 
ςυςτιματοσ 
καναλιϊν ξιρανςθσ  

Ενδοδαπζδιο ςφςτθμα. 
Αγωγοί / ςωλθνϊςεισ 14.1 39715200-9 2.500 €/τμχ 2 τμχ 5.000,00 1.200,00 6.200,00 

Δοχείο αδράνειασ 
ενδοδαπζδιασ 

14.2 44115200-1 700 €/τμχ 1 τμχ 700,00 168,00 868,00 
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Τμιμα 2: ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΡΙΛΟΤΙΚΘΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΛΟΙΡΩΝ ΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΡΙΛΟΤΙΚΘΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 

Α/Α Τίτλοσ 
/Αντικείμενο 

Σφντομθ Ρεριγραφι Υ/Α CPV Κόςτοσ 
μονάδασ 

(€) 

Μονάδεσ Ροςότθτα  
μονάδασ 

Μονάδεσ Σφνολο  
(χωρίσ ΨΡΑ) 

(€) 

ΨΡΑ 
(€) 

Σφνολο  
(ςυμπ. ΨΡΑ) 

(€) 

Βάνεσ - Δίοδθ 
θλεκτροβάνα 
ενδοδαπζδιασ 

14.3 44115200-1 60 €/τμχ 2 τμχ 120,00 28,80 148,80 

Κλειςτό δοχείο διαςτολισ 
ενδοδαπζδιασ 

14.4 44115200-1 150 €/τμχ 2 τμχ 300,00 72,00 372,00 

Θλιακοί ςυλλζκτεσ 14.5 09331100-9 400 €/τμχ 5 τμχ 2.000,00 480,00 2.480,00 

Κερμοςτάτεσ & 
Αιςκθτιρεσ 
Κερμοκραςίασ  για 
ενδοδαπζδια 

14.6 44115200-1 250 €/τμχ 1 τμχ 250,00 60,00 310,00 

Ελεγκτισ ρφκμιςθσ 
κερμοκραςίασ νεροφ 
ενδοδαπζδιασ 

14.7 39715200-9 400 €/τμχ 1 τμχ 400,00 96,00 496,00 

Κυκλοφορθτισ 
ενδοδαπζδιασ 

14.8 42943700-5 280 €/τμχ 1 τμχ 280,00 67,20 347,20 

Υδραυλικό KIT, θλιακόσ 
ςτακμόσ 

14.9 39715200-9 400 €/τμχ 1 τμχ 400,00 96,00 496,00 

15 Ρρομικεια και 
εγκατάςταςθ A/C 
για τον χϊρο 
προδιαλογισ τθσ 
μονάδασ 

 A/C 

15.1 

42512200-0 

950 €/τμχ 2 τμχ 1.900,00 456,00 2.356,00 

16 Ρρομικεια και 
τοποκζτθςθ 
ςωλινα τροφίμων 
για τροφοδοςία 
καναλιϊν ξιρανςθσ 

 Σωλινασ τροφοδοςίασ 

16.1 44165100-5 90 €/m
3
 20 m 1.800,00 432,00 2.232,00 

17 Ρρομικεια και 
εγκατάςταςθ 
εντομοςτεγοφσ 
δίχτυου 
κερμοκθπίου  

 Εντομοςτεγζσ δίχτυ 
κερμοκθπίου 

17.1 39541000-6 120 €/τμχ 1 τμχ 120,00 28,80 148,80 

18 Ρρομικεια και 
εγκατάςταςθ 
απαιτοφμενων 

 Ρυροπροςταςία 18.1 
35111320-4 

70 €/τμχ 3 τμχ 209,04 50,17 259,21 

 Ρυροπροςταςία 18.2. 40 €/τμχ 8 τμχ 320,00 76,80 396,80 
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Τμιμα 2: ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΡΙΛΟΤΙΚΘΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΛΟΙΡΩΝ ΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΡΙΛΟΤΙΚΘΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 

Α/Α Τίτλοσ 
/Αντικείμενο 

Σφντομθ Ρεριγραφι Υ/Α CPV Κόςτοσ 
μονάδασ 

(€) 

Μονάδεσ Ροςότθτα  
μονάδασ 

Μονάδεσ Σφνολο  
(χωρίσ ΨΡΑ) 

(€) 

ΨΡΑ 
(€) 

Σφνολο  
(ςυμπ. ΨΡΑ) 

(€) 

υλικϊν για τθν 
εξαςφάλιςθ τθσ 
πυροπροςταςίασ 
τθσ μονάδασ 

19 Ρρομικεια και 
εγκατάςταςθ 
απαιτοφμενων 
υλικϊν για τθν 
εξαςφάλιςθ τθσ 
αντικεραυνικισ 
προςταςίασ τθσ 
μονάδασ  

 Αντικεραυνικι 
προςταςία 

19.1 31216000-3 700 €/τμχ 1 τμχ 700,00 168,00 868,00 

20 Ρρομικεια και 
εγκατάςταςθ 
κουρτίνασ  PVC για 
τον χϊρο τθσ 
προδιαλογισ 

 PVC κουρτίνα 

20.1   550 €/τμχ 1 τμχ 550,00 132,00 682,00 

21 Ρρομικεια  πάγκου 
εργαςίασ για τον 
χϊρο τθσ 
προδιαλογισ 

 Ράγκοσ εργαςίασ με inox 
επιφάνεια 

21.1   300 €/τμχ 1 τμχ 300,00 72,00 372,00 

22 Απαιτοφμενα υλικά 
για τθν 
θλεκτρολογικι 
εγκατάςταςθ τθσ 
πιλοτικισ μονάδασ 

 Υλικά θλεκτρολογικισ 
εγκατάςταςθσ  

22.1 31681000-3 12.967 €/τμχ 1 τμχ 12.967,40 3.112,18 16.079,58 

23 Απαιτοφμενα υλικά 
για τθν υδραυλικι 
εγκατάςταςθ τθσ 
πιλοτικισ μονάδασ 

 Υλικά υδραυλικισ 
εγκατάςταςθσ  

23.1 
43328100-9 
 
31681000-3 

800 €/τμχ 1 τμχ 800,00 192,00 992,00 

Σφνολα Υποδομϊν 39.116,44 9.387,95 48.504,39 
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Συντάχκθκε από 

 

 

 

 

Γεωργίου Μαρία 

ΡΕ7 Ωθμικόσ Μθχανικόσ 

 

 

 

 

 

 

Γιακουμάκθ Λωάννα 

ΡΕ5 Μθχανολόγοσ Μθχανικόσ 

Κεωρικθκε από 

 

 

 

 

Στυλιανίδθσ Νίκοσ 

ΡΕ3 Ρολιτικόσ Μθχανικόσ 

Δ/ντθσ ΤΥ ΕΣΔΑΚ 

 

 

 

 

 

 

Θράκλειο, Οκτϊβριοσ 2017 
 

 

 

 



 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VI – Τπόδεηγκα Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο  

 

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ 
ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΩΕΙΙΣΘΣ 
ΑΡΟΙΜΜΑΤΩΝ ΚΘΤΘΣ (ΕΣΔΑΚ) 
ΑΩ. ΜΑΚΑΛΟΥ & ΣΚΟΥΛΑΔΫΝ 22, 
ΘΑΚΛΕΛΟ ΚΘΤΘΣ Τ.Κ. 712 02 
Δ/ΝΣΘ ΤΕΩΝΛΚΫΝ ΥΡΘΕΣΛΫΝ  
ΚΑΛ MΕΚΟΔΫΝ EΡΕΞΕΓΑΣΛΑΣ  
ΔΛΆΚΕΣΘΣ ΣΤΕΕάΝ ΑΡΟΒΛΙΤΫΝ  

  

 Το ζργο LIFE+F4F 
χρθματοδοτείται ωσ προσ τθν 
αξία του κατά 60% από το 
χρθματοδοτικό μζςο LIFE τθσ 
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (για το 
περιβάλλον LIFE 2014-2020 και 
κατά 40% από ίδιουσ πόρουσ 

 

 
 
 
 
 

ΡΟΜΘΘΕΙΑ: 

«Εξοπλιςμοφ και υλικϊν πιλοτικισ μονάδασ και εργαςίεσ υποδομισ ςτο 
πλαίςιο του προγράμματοσ LIFE F4F» 

 

 
 

 
 
 

 
ΡΑΑΤΘΜΑ VI: ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΨΟΑΣ 

ΜΕΛΕΤΘ: 17/2017 

 
 
 

 
 
 
 
 

ΟΚΤΩΒΙΟΣ 2017
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Τόποσ & Θμερομθνία: ...................... 

 

 

 

Ε Ν Τ Υ Ρ Ο  Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Θ Σ  Ρ  Ο Σ Ψ Ο  Α Σ  

 

 

ΔΙΑΓΩΝΙΗΟΜΕΝΟΣ: ............................................................................. 

 

 

 

Για τθν πλιρθ, άρτια και ζγκαιρθ εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ υπθρεςιϊν με τίτλο «Ρρομικεια Εξοπλιςμοφ 
και υλικϊν πιλοτικισ μονάδασ και εργαςίεσ υποδομισ ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ LIFE F4F», 
ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτα οικεία τεφχθ του διαγωνιςμοφ, προςφζρεται θ κάτωκι αμοιβι: 

 

 

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ 

ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΩΕΙΙΣΘΣ 

ΑΡΟΙΜΜΑΤΩΝ ΚΘΤΘΣ 

(ΕΣΔΑΚ) 

  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΤΕΩΝΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ  

 & ΜΕΘΟΔΩΝ ΕΡΕΞΕΓΑΣΙΑΣ-ΔΙΑΘΕΣΘΣ  

ΣΤΕΕΩΝ ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ  

Αρχ. Μακαρίου 22 & Σκουλάδων   

71.202 – Θράκλειο Κριτθσ   
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ΡΕΙΓΑΨΘ  
ΕΓΑΣΙΩΝ 

ΡΟΧΡΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 
ΤΙΜΘ   (€) 

(ΡΟ ΨΡΑ) 

ΨΡΑ 
ΡΟΧΡΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ 

ΤΙΜΘΣ  (€) 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΡΟΧΡΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ 

ΤΙΜΘΣ (€) 
 (ΣΥΜΡ. ΨΡΑ) 

ΡΟΣΨΕΟΜΕΝΘ ΤΙΜΘ (€) 
(ΑΙΘΜΘΤΙΚΩΣ ΡΟ ΨΡΑ) 

ΡΟΣΨΕΟΜΕΝΘ ΤΙΜΘ  
(ΟΛΟΓΑΨΩΣ ΡΟ ΨΡΑ) 

Ρρομικεια 
εξοπλιςμοφ και 
υλικϊν πιλοτικισ 
μονάδασ και 
εργαςίεσ 
υποδομισ ςτο 
πλαίςιο του 
προγράμματοσ 
LIFE F4F 

125.354,84 30.085,16 155.440,00   

 

Συντάχκθκε από 

 

 

 

Γεωργίου Μαρία 

ΡΕ7 Ωθμικόσ Μθχανικόσ 

 

 

 

 

Γιακουμάκθ Λωάννα 

ΡΕ5 Μθχανολόγοσ Μθχανικόσ 

Κεωρικθκε από 

 

 

 

Στυλιανίδθσ Νίκοσ 

ΡΕ3 Ρολιτικόσ Μθχανικόσ 

Δ/ντθσ ΤΥ ΕΣΔΑΚ 

 
 
 

Θράκλειο, Οκτϊβριοσ 2017 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VΙI –ΣΔΤΓ  

  

ΤΥΡΟΡΟΙΘΜΕΝΟ ΕΝΤΥΡΟ ΥΡΕΥΘΥΝΘΣ ΔΘΛΩΣΘΣ (TEΥΔ) 

*άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)+ 

για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν 

Μζροσ Ι: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ανακζτουςα αρχι/ανακζτοντα φορζαi  και τθ διαδικαςία 
ανάκεςθσ 

Ραροχι πλθροφοριϊν δθμοςίευςθσ ςε εκνικό επίπεδο, με τισ οποίεσ είναι δυνατι θ αδιαμφιςβιτθτθ 
ταυτοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Α: Ονομαςία, διεφκυνςθ και ςτοιχεία επικοινωνίασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ (αα)/ ανακζτοντα φορζα 
(αφ) 
- Ανακζτουςα Αρχι: ΕΝΛΑΛΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΛΑΩΕΛΛΣΘΣ ΑΡΟΛΜΜΑΤΫΝ ΚΘΤΘΣ (ΕΣΔΑΚ) 
- Κωδικόσ  Ανακζτουςασ Αρχισ / Ανακζτοντα Ψορζα ΚΘΜΔΘΣ : [50563] 
- Ταχυδρομικι διεφκυνςθ / Ρόλθ / Ταχ. Κωδικόσ: ΑΩΛΕΡΛΣΚΟΡΟΥ ΜΑΚΑΛΟΥ 22 & ΣΚΟΥΛΑΔΫΝ, 
ΘΑΚΛΕΛΟ ΚΘΤΘΣ, Τ.Κ. 71202 
- Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ: ΜΑΛΑ ΓΕΫΓΛΟΥ  
- Τθλζφωνο: 2810361610/18 
- Θλ. ταχυδρομείο: esdak@otenet.gr 
- Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): http://esdak.gr 

Β: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 
- Τίτλοσ ι ςφντομθ περιγραφι τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνου του ςχετικοφ CPV):  
«Ρρομικεια Εξοπλιςμοφ και υλικϊν πιλοτικισ μονάδασ και εργαςίεσ υποδομισ ςτο πλαίςιο του 
προγράμματοσ LIFE F4F»  
Κφριο CPV: 44211500-7 : Κερμοκιπια 
- Κωδικόσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ: *17PROC002085180] 
- Θ ςφμβαςθ αναφζρεται ςε ζργα, προμικειεσ, ι υπθρεςίεσ : *Ρρομικεια] 
- Εφόςον υφίςτανται, ζνδειξθ φπαρξθσ ςχετικϊν τμθμάτων : *……+ 
- Αρικμόσ αναφοράσ που αποδίδεται ςτον φάκελο από τθν ανακζτουςα αρχι (εάν υπάρχει): *……+ 

 

ΟΛΕΣ ΟΛ ΥΡΟΛΟΛΡΕΣ ΡΛΘΟΨΟΛΕΣ ΣΕ ΚΑΚΕ ΕΝΟΤΘΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΚΑ ΡΕΡΕΛ ΝΑ ΣΥΜΡΛΘΫΚΟΥΝ ΑΡΟ 
ΤΟΝ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟ ΨΟΕΑ 
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Μζροσ II: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Α: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

τοιχεία αναγνϊριςθσ: 
Απάντθςθ: 

Ρλιρθσ Επωνυμία: [   ] 

Αρικμόσ φορολογικοφ μθτρϊου (ΑΨΜ): 
Εάν δεν υπάρχει ΑΨΜ ςτθ χϊρα εγκατάςταςθσ 
του οικονομικοφ φορζα, αναφζρετε άλλον 
εκνικό αρικμό ταυτοποίθςθσ, εφόςον 
απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Αρμόδιοσ ι αρμόδιοιii : 
Τθλζφωνο: 
Θλ. ταχυδρομείο: 
Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ 
δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): 

*……+ 
*……+ 
*……+ 
*……+ 

Γενικζσ πλθροφορίεσ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ είναι πολφ μικρι, μικρι 
ι μεςαία επιχείρθςθiii; 

 

Μόνο ςε περίπτωςθ προμικειασ κατ᾽ 
αποκλειςτικότθτα, του άρκρου 20: ο 
οικονομικόσ φορζασ είναι προςτατευόμενο 
εργαςτιριο, «κοινωνικι επιχείρθςθ»iv ι 
προβλζπει τθν εκτζλεςθ ςυμβάςεων ςτο 
πλαίςιο προγραμμάτων προςτατευόμενθσ 
απαςχόλθςθσ; 
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίςτοιχο ποςοςτό των 
εργαηομζνων με αναπθρία ι μειονεκτοφντων 
εργαηομζνων; 
Εφόςον απαιτείται, προςδιορίςτε ςε ποια 
κατθγορία ι κατθγορίεσ εργαηομζνων με 
αναπθρία ι μειονεκτοφντων εργαηομζνων 
ανικουν οι απαςχολοφμενοι. 

[ + Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
[...............] 
 
 
*…...............+ 
*….+ 

Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ είναι 
εγγεγραμμζνοσ ςε επίςθμο κατάλογο/Μθτρϊο 
εγκεκριμζνων οικονομικϊν φορζων ι διακζτει 
ιςοδφναμο πιςτοποιθτικό (π.χ. βάςει εκνικοφ 
ςυςτιματοσ (προ)επιλογισ); 

*+ Ναι *+ Πχι *+ Άνευ αντικειμζνου 

Εάν ναι: 
Απαντιςτε ςτα υπόλοιπα τμιματα τθσ 
παροφςασ ενότθτασ, ςτθν ενότθτα Β και, όπου 
απαιτείται, ςτθν ενότθτα Γ του παρόντοσ 
μζρουσ, ςυμπλθρϊςτε το μζροσ V κατά 
περίπτωςθ, και ςε κάκε περίπτωςθ 
ςυμπλθρϊςτε και υπογράψτε το μζροσ VI.  
α) Αναφζρετε τθν ονομαςία του καταλόγου ι 
του πιςτοποιθτικοφ και τον ςχετικό αρικμό 
εγγραφισ ι πιςτοποίθςθσ, κατά περίπτωςθ: 
β) Εάν το πιςτοποιθτικό εγγραφισ ι θ 
πιςτοποίθςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: 
γ) Αναφζρετε τα δικαιολογθτικά ςτα οποία 

 
 
 
 
 
 
 
α) *……+ 
 
 
β) (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):*……+*……+*……+*……+ 
γ) *……+ 
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βαςίηεται θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ και, 
κατά περίπτωςθ, τθν κατάταξθ ςτον επίςθμο 
κατάλογοv: 
δ) Θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ καλφπτει όλα 
τα απαιτοφμενα κριτιρια επιλογισ; 
Εάν όχι: 
Επιπροςκζτωσ, ςυμπλθρϊςτε τισ 
πλθροφορίεσ που λείπουν ςτο μζροσ IV, 
ενότθτεσ Α, Β, Γ, ι Δ κατά περίπτωςθ ΜΟΝΟ 
εφόςον αυτό απαιτείται ςτθ ςχετικι 
διακιρυξθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ: 
ε) Ο οικονομικόσ φορζασ κα είναι ςε κζςθ να 
προςκομίςει βεβαίωςθ πλθρωμισ ειςφορϊν 
κοινωνικισ αςφάλιςθσ και φόρων ι να 
παράςχει πλθροφορίεσ που κα δίνουν τθ 
δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον 
ανακζτοντα φορζα να τθ λάβει απευκείασ 
μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων 
ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται 
δωρεάν; 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε:  

 
 
 
δ) *+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
ε) *+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): 
*……+*……+*……+*……+ 

Σρόποσ ςυμμετοχισ: 
Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει ςτθ 
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ από 
κοινοφ με άλλουσvi; 

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν ναι, μεριμνιςτε για τθν υποβολι χωριςτοφ εντφπου ΣΕΤΔ από τουσ άλλουσ εμπλεκόμενουσ 
οικονομικοφσ φορείσ. 

Εάν ναι: 
α) Αναφζρετε τον ρόλο του οικονομικοφ 
φορζα ςτθν ζνωςθ ι κοινοπραξία   
(επικεφαλισ, υπεφκυνοσ για ςυγκεκριμζνα 
κακικοντα …): 
β) Ρροςδιορίςτε τουσ άλλουσ οικονομικοφσ 
φορείσ που ςυμμετζχουν από κοινοφ ςτθ 
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 
γ) Κατά περίπτωςθ, επωνυμία τθσ 
ςυμμετζχουςασ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ. 

 
α) *……+ 
 
 
 
β) *……+ 
 
 
γ) *……+ 

Σμιματα Απάντθςθ: 

Κατά περίπτωςθ, αναφορά του τμιματοσ  ι 
των τμθμάτων για τα οποία ο οικονομικόσ 
φορζασ επικυμεί να υποβάλει προςφορά. 

[   ] 
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Β: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ του οικονομικοφ φορζα 

Κατά περίπτωςθ, αναφζρετε το όνομα και τθ διεφκυνςθ του προςϊπου ι των προςϊπων που είναι 
αρμόδια/εξουςιοδοτθμζνα να εκπροςωποφν τον οικονομικό φορζα για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ 
διαδικαςίασ ανάκεςθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Εκπροςϊπθςθ, εάν υπάρχει: Απάντθςθ: 

Ονοματεπϊνυμο 
ςυνοδευόμενο από τθν θμερομθνία και τον 
τόπο γζννθςθσ εφόςον απαιτείται: 

*……+ 
*……+ 

Κζςθ/Ενεργϊν υπό τθν ιδιότθτα *……+ 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Τθλζφωνο: *……+ 

Θλ. ταχυδρομείο: *……+ 

Εάν χρειάηεται, δϊςτε λεπτομερι ςτοιχεία 
ςχετικά με τθν εκπροςϊπθςθ (τισ μορφζσ τθσ, 
τθν ζκταςθ, τον ςκοπό …): 

*……+ 

 

Γ: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ ςτιριξθ ςτισ ικανότθτεσ άλλων ΨΟΕΩΝvii 

τιριξθ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ 
ικανότθτεσ άλλων οικονομικϊν φορζων 
προκειμζνου να ανταποκρικεί ςτα κριτιρια 
επιλογισ που κακορίηονται ςτο μζροσ IV και 
ςτα (τυχόν) κριτιρια και κανόνεσ που 
κακορίηονται ςτο μζροσ V κατωτζρω;  

*+Ναι *+Πχι 

Εάν ναι, επιςυνάψτε χωριςτό ζντυπο ΣΕΤΔ με τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ 
Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ, για κάκε ζνα από τουσ ςχετικοφσ φορείσ, 
δεόντωσ ςυμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο από τουσ νομίμουσ εκπροςϊπουσ αυτϊν.  

Επιςθμαίνεται ότι κα πρζπει να περιλαμβάνονται επίςθσ το τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ υπθρεςίεσ, 
είτε ανικουν απευκείασ ςτθν επιχείρθςθ του οικονομικοφ φορζα είτε όχι, ιδίωσ οι υπεφκυνοι για τον 
ζλεγχο τθσ ποιότθτασ και, όταν πρόκειται για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων, το τεχνικό προςωπικό ι οι 
τεχνικζσ υπθρεςίεσ που κα ζχει ςτθ διάκεςι του ο οικονομικόσ φορζασ για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.  

Εφόςον είναι ςχετικζσ για τθν ειδικι ικανότθτα ι ικανότθτεσ ςτισ οποίεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ, 
παρακαλείςκε να ςυμπεριλάβετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τα μζρθ IV και V για κάκε 
ζνα από τουσ οικονομικοφσ φορείσ. 
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Δ: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με υπεργολάβουσ ςτθν ικανότθτα των οποίων δεν ςτθρίηεται ο οικονομικόσ 
φορζασ  

(Θ παροφςα ενότθτα ςυμπλθρϊνεται μόνον εφόςον οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ απαιτοφνται ρθτϊσ από 
τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα)  

Τπεργολαβικι ανάκεςθ : Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να ανακζςει 
οποιοδιποτε μζροσ τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ 
υπό μορφι υπεργολαβίασ; 

*+Ναι *+Πχι 
 
Εάν ναι παρακζςτε κατάλογο των 
προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποςοςτό 
τθσ ςφμβαςθσ που κα αναλάβουν:  
*…+ 

Εάν θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ηθτοφν ρθτϊσ αυτζσ τισ πλθροφορίεσ (κατ' εφαρμογι του 

άρκρου 131 παρ. 5 ι εφόςον ο προςφζρων / υποψιφιοσ οικονομικόσ φορζασ  προτίκεται να ανακζςει 

ςε τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που υπερβαίνει το ποςοςτό του 30% τθσ 

ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλζον των πλθροφοριϊν που 

προβλζπονται ςτθν παροφςα ενότθτα, παρακαλείςκε να παράςχετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται 

ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ για κάκε 

υπεργολάβο (ι κατθγορία υπεργολάβων).  
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Μζροσ III: Λόγοι αποκλειςμοφ 

Α: Λόγοι αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσviii 

Στο άρκρο 73 παρ. 1 ορίηονται οι ακόλουκοι λόγοι αποκλειςμοφ: 

- ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθix· 

- δωροδοκίαx,xi· 

- απάτθxii· 

- τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσxiii· 

- νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασxiv· 

- παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπωνxv. 

Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ: Απάντθςθ: 

Υπάρχει τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ 
εισ βάροσ του οικονομικοφ φορζα ι 
οποιουδιποτε προςϊπουxvi το οποίο είναι 
μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι 
εποπτικοφ του οργάνου ι ζχει εξουςία 
εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου 
ςε αυτό για ζναν από τουσ λόγουσ που 
παρατίκενται ανωτζρω (ςθμεία 1-6), ι 
καταδικαςτικι απόφαςθ θ οποία ζχει εκδοκεί 
πριν από πζντε ζτθ κατά το μζγιςτο ι ςτθν 
οποία ζχει οριςτεί απευκείασ περίοδοσ 
αποκλειςμοφ που εξακολουκεί να ιςχφει;  

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι 
διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι 
ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 
*……+*……+*……+*……+xvii 

Εάν ναι, αναφζρετεxviii: 
α) Θμερομθνία τθσ καταδικαςτικισ απόφαςθσ 
προςδιορίηοντασ ποιο από τα ςθμεία 1 ζωσ 6 
αφορά και τον λόγο ι τουσ λόγουσ τθσ 
καταδίκθσ, 
β) Ρροςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί * +· 
γ) Εάν ορίηεται απευκείασ ςτθν 
καταδικαςτικι απόφαςθ: 

 
α) Θμερομθνία:*   +,  
ςθμείο-(-α): *   +,  
λόγοσ(-οι):*   + 
 
β) *……+ 
γ) Διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ *……+ 
και ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) *   + 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι 
διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι 
ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 
*……+*……+*……+*……+xix 

Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, ο 
οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να 
αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν 
φπαρξθ ςχετικοφ λόγου αποκλειςμοφ 

(«αςηοκάθαπζη»)
xx; 

*+ Ναι *+ Πχι  
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Εάν ναι, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκανxxi: 

*……+ 

 

Β: Λόγοι που ςχετίηονται με τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ 

Πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ: 

Απάντθςθ: 

1) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει όλεσ 
τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν 
πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσxxii, ςτθν Ελλάδα και ςτθ χϊρα ςτθν 
οποία είναι τυχόν εγκατεςτθμζνοσ ; 

*+ Ναι *+ Πχι  

 
 
 
Εάν όχι αναφζρετε:  
α) Ωϊρα ι κράτοσ μζλοσ για το οποίο 
πρόκειται: 
β) Ροιο είναι το ςχετικό ποςό; 
γ)Ρωσ διαπιςτϊκθκε θ ακζτθςθ των 
υποχρεϊςεων; 
1) Μζςω δικαςτικισ ι διοικθτικισ απόφαςθσ; 
- Θ εν λόγω απόφαςθ είναι τελεςίδικθ και 
δεςμευτικι; 
- Αναφζρατε τθν θμερομθνία καταδίκθσ ι 
ζκδοςθσ απόφαςθσ 
- Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, 
εφόςον ορίηεται απευκείασ ςε αυτιν, τθ 
διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ: 
2) Με άλλα μζςα; Διευκρινιςτε: 
δ) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει τισ 
υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ 
φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ 
που οφείλει ςυμπεριλαμβανόμενων  κατά 
περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των 
προςτίμων, είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό 
διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ ;xxiii 

ΨΟΟΙ 
 

ΕΙΣΨΟΕΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ 
ΑΣΨΑΛΙΣΘΣ 

 
α)*……+· 
 
β)*……+ 
 
 
γ.1) *+ Ναι *+ Πχι  
-*+ Ναι *+ Πχι  
 
-*……+· 
 
-*……+· 
 
 
γ.2)*……+· 
δ) *+ Ναι *+ Πχι  
Εάν ναι, να 
αναφερκοφν 
λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ 
*……+ 

 
α)*……+· 
 
β)*……+ 
 
 
γ.1) *+ Ναι *+ Πχι  
-*+ Ναι *+ Πχι  
 
-*……+· 
 
-*……+· 
 
 
γ.2)*……+· 
δ) *+ Ναι *+ Πχι  
Εάν ναι, να 
αναφερκοφν 
λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ 
*……+ 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν 
καταβολι των φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): xxiv 
*……+*……+*……+ 
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Γ: Λόγοι που ςχετίηονται με αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι επαγγελματικό παράπτωμα 

Πλθροφορίεσ ςχετικά με πικανι 
αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι 
επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει, εν γνϊςει του, 
ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του ςτουσ τομείσ 
του περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και 
εργατικοφ δικαίουxxv; 

*+ Ναι *+ Πχι 

 
 
Εάν ναι, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει 
μζτρα που να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία 
του παρά τθν φπαρξθ αυτοφ του λόγου 
αποκλειςμοφ («αυτοκάκαρςθ»); 
*+ Ναι *+ Πχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν: *…….............+ 

Βρίςκεται ο οικονομικόσ φορζασ ςε 
οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ 
καταςτάςεισxxvi : 
α) πτϊχευςθ, ι  
β) διαδικαςία εξυγίανςθσ, ι 
γ) ειδικι εκκακάριςθ, ι 
δ) αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι 
από το δικαςτιριο, ι 
ε) ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 
ςυμβιβαςμοφ, ι  
ςτ) αναςτολι επιχειρθματικϊν 
δραςτθριοτιτων, ι  
η) ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ 
προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία 
προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου 
Εάν ναι: 
- Ραρακζςτε λεπτομερι ςτοιχεία: 
- Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ 
ωςτόςο ο οικονομικόσ φορζασ, κα δφναται να 
εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβανόμενθσ υπόψθ 
τθσ εφαρμοςτζασ εκνικισ νομοκεςίασ και των 
μζτρων ςχετικά με τθ ςυνζχε ςυνζχιςθ τθσ 
επιχειρθματικισ του λειτουργίασ υπό αυτζσ 
αυτζσ τισ περιςτάςεισxxvii  
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-[.......................] 
-[.......................] 
 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 

Έσει διαππάξει ο οικονομικόσ φορζασ 
ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμαxxviii; 
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
[.......................] 
 

 
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  
*+ Ναι *+ Πχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν:  
*..........……+ 
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Έσει ζςνάτει ο οικονομικόσ φορζασ 
ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με 
ςκοπό τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ; 
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
*…...........+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  
*+ Ναι *+ Πχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν: 
*……+ 

Γνυπίζει ο οικονομικόρ θοπέαρ ηην 

ύπαπξη ηςσόν ςφγκρουςθσ ςυμφερόντωνxxix, 
λόγω τθσ ςυμμετοχισ του ςτθ διαδικαςία 
ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ; 
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
*.........…+ 

Έσει παπάζσει ο οικονομικόρ θοπέαρ ή 
επιχείρθςθ ςυνδεδεμζνθ με αυτόν ςυμβουλζσ 
ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα 
φορζα ι ζχει με άλλο τρόπο αναμειχκεί ςτθν 
προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ 
ςφμβαςθσxxx; 
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
[...................…+ 

Ζχει επιδείξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρι ι 
επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλειαxxxi κατά τθν 
εκτζλεςθ ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο 
προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, 
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα 
φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ 
παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν 
πρόωρθ καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ 
ςφμβαςθσ , αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ 
κυρϊςεισ;  
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*….................+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  
*+ Ναι *+ Πχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν: 
*……+ 

Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να 
επιβεβαιϊςει ότι: 
α) δεν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν 
δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν 
που απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ 
απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν 
πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ, 
β) δεν ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ, 
γ) ιταν ςε κζςθ να υποβάλλει χωρίσ 
κακυςτζρθςθ τα δικαιολογθτικά που 
απαιτοφνται από τθν ανακζτουςα 

*+ Ναι *+ Πχι 
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αρχι/ανακζτοντα φορζα  
δ) δεν ζχει επιχειριςει να επθρεάςει με 
ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ 
αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του 
ανακζτοντα φορζα, να αποκτιςει 
εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να 
του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ 
διαδικαςία ανάκεςθσ ι να παράςχει εξ 
αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που 
ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ 
αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν 
επιλογι ι τθν ανάκεςθ;  

 

 

Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΡΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 

Ονομαςτικοποίθςθ μετοχϊν εταιρειϊν που 
ςυνάπτουν δθμόςιεσ ςυμβάςεισ Άρκρο 8 παρ. 
4 ν. 3310/2005xxxii: 

Απάντθςθ: 

Συντρζχουν οι προχποκζςεισ εφαρμογισ τθσ 
παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 3310/2005 ; 

*+ Ναι *+ Πχι  
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  
*+ Ναι *+ Όχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν:  
*……+ 
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Μζροσ IV: Κριτιρια επιλογισ 

Πςον αφορά τα κριτιρια επιλογισ (ενότθτα  ι ενότθτεσ Α ζωσ Δ του παρόντοσ μζρουσ), ο οικονομικόσ 
φορζασ δθλϊνει ότι:  

α: Γενικι ζνδειξθ για όλα τα κριτιρια επιλογισ 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να ςυμπλθρϊςει αυτό το πεδίο μόνο ςτθν περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι 
ι ο ανακζτων φορζασ ζχει δθλϊςει ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 
που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ, ότι ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να ςυμπλθρϊςει μόνο τθν Ενότθτα a 
του Μζρουσ ΙV χωρίσ να υποχρεοφται να ςυμπλθρϊςει οποιαδιποτε άλλθ ενότθτα του Μζρουσ ΙV: 

Εκπλιρωςθ όλων των απαιτοφμενων 
κριτθρίων επιλογισ 

Απάντθςθ 

Ρλθροί όλα τα απαιτοφμενα κριτιρια 
επιλογισ; 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

Α: Καταλλθλότθτα 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να  παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ ζχουν 
προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ 
ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

Καταλλθλότθτα Απάντθςθ 
1) Ο οικονομικόσ φορζασ είναι εγγεγραμμζνοσ 
ςτα ςχετικά επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα 
που τθροφνται ςτθν Ελλάδα ι ςτο κράτοσ μζλοσ 
εγκατάςταςισxxxiii

; του: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*…+ 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):  
*……+*……+*……+ 

2) Για ςυμβάςεισ υπθρεςιϊν: 
Ωρειάηεται ειδικι ζγκριςθ ι να είναι ο οικονομικόσ 
φορζασ μζλοσ ςυγκεκριμζνου οργανιςμοφ για να 
ζχει τθ δυνατότθτα να παράςχει τισ ςχετικζσ 
υπθρεςίεσ ςτθ χϊρα εγκατάςταςισ του 
 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: 

 
*+ Ναι *+ Πχι 
Εάν ναι, διευκρινίςτε για ποια πρόκειται και 
δθλϊςτε αν τθ διακζτει ο οικονομικόσ φορζασ:  
* …+ *+ Ναι *+ Πχι 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 
επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 
*……+*……+*……+ 
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Β: Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ 
ζχουν προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια Απάντθςθ: 

1α) Ο («γενικόσ») ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν 
του οικονομικοφ φορζα για τον αρικμό 
οικονομικϊν ετϊν που απαιτοφνται ςτθ 
ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα 
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ : 
και/ι, 
1β) Ο μζςοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του 
οικονομικοφ φορζα για τον αρικμό ετϊν που 
απαιτοφνται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 
είναι ο εξισ xxxiv: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα 
ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα 
ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα 
 
 
 
(αρικμόσ ετϊν, μζςοσ κφκλοσ εργαςιϊν):  
*……+,*……+*…+νόμιςμα 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):  
*……+*……+*……+ 

2α) Ο ετιςιοσ («ειδικόσ») κφκλοσ εργαςιϊν 
του οικονομικοφ φορζα ςτον επιχειρθματικό 
τομζα που καλφπτεται από τθ ςφμβαςθ και 
προςδιορίηεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ  ι ςτθν 
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ για 
τον αρικμό οικονομικϊν ετϊν που απαιτοφνται 
είναι ο εξισ: 
και/ι, 
2β) Ο μζςοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του 
οικονομικοφ φορζα ςτον τομζα και για τον 
αρικμό ετϊν που απαιτοφνται ςτθ ςχετικι 
διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα 
τθσ ςφμβαςθσ είναι ο εξισxxxv: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα 
ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα 
ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα 
 
 
 
 
 
(αρικμόσ ετϊν, μζςοσ κφκλοσ εργαςιϊν):  
*……+,*……+*…+ νόμιςμα 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):  
*……+*……+*……+ 

3) Σε περίπτωςθ που οι πλθροφορίεσ ςχετικά 
με τον κφκλο εργαςιϊν (γενικό ι ειδικό) δεν 
είναι διακζςιμεσ για ολόκλθρθ τθν 
απαιτοφμενθ περίοδο, αναφζρετε τθν 
θμερομθνία που ιδρφκθκε ι άρχιςε τισ 
δραςτθριότθτζσ του ο οικονομικόσ φορζασ: 

*…................................…+ 

4)Πςον αφορά τισ χρθματοοικονομικζσ 
αναλογίεσxxxvi που ορίηονται ςτθ ςχετικι 
διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα 
τθσ ςφμβαςθσ, ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει 
ότι οι πραγματικζσ τιμζσ των απαιτοφμενων 
αναλογιϊν ζχουν ωσ εξισ: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

(προςδιοριςμόσ τθσ απαιτοφμενθσ αναλογίασ-
αναλογία μεταξφ x και yxxxvii -και θ αντίςτοιχθ 
αξία) 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):  
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*……+*……+*……+ 

5) Το αςφαλιςμζνο ποςό ςτθν αςφαλιςτικι 
κάλυψθ επαγγελματικϊν κινδφνων του 
οικονομικοφ φορζα είναι το εξισ: 
Εάν οι εν λόγω πλθροφορίεσ διατίκενται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*……+*…+νόμιςμα 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):  
*……+*……+*……+ 

6) Πςον αφορά τισ λοιπζσ οικονομικζσ ι 
χρθματοοικονομικζσ απαιτιςεισ, οι οποίεσ 
(ενδζχεται να) ζχουν προςδιοριςτεί ςτθ 
ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα 
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, ο οικονομικόσ φορζασ 
δθλϊνει ότι: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ που ενδζχεται να 
ζχει προςδιοριςτεί ςτθ ςχετικι προκιρυξθ ι 
ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*……..........+ 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):  
*……+*……+*……+ 
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Γ: Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ ζχουν 
οριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα  ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα 
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ . 

Σεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα Απάντθςθ: 

1α) Μόνο για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων: 
Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου αναφοράσxxxviii, 
ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκτελζςει τα 
ακόλουκα ζργα του είδουσ που ζχει 
προςδιοριςτεί: 
 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν 
καλι  εκτζλεςθ και ολοκλιρωςθ των 
ςθμαντικότερων εργαςιϊν διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

Αρικμόσ ετϊν (θ περίοδοσ αυτι προςδιορίηεται 
ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι 
ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται 
ςτθν διακιρυξθ): 
*…+ 
Ζργα: *……+ 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): 
 *……+*……+*……+ 

1β) Μόνο για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ 
προμθκειϊν και δθμόςιεσ ςυμβάςεισ 
υπθρεςιϊν: 
Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου αναφοράσxxxix, 
ο οικονομικόσ φορζασ ζχει προβεί ςτισ 
ακόλουκεσ κυριότερεσ παραδόςεισ αγακϊν 
του είδουσ που ζχει προςδιοριςτεί ι ζχει 
παράςχει τισ ακόλουκεσ κυριότερεσ 
υπθρεςίεσ του είδουσ που ζχει προςδιοριςτεί: 
Κατά τθ ςφνταξθ του ςχετικοφ καταλόγου 
αναφζρετε τα ποςά, τισ θμερομθνίεσ και τουσ 
παραλιπτεσ δθμόςιουσ ι ιδιωτικοφσxl: 

Αρικμόσ ετϊν (θ περίοδοσ αυτι προςδιορίηεται 
ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι 
ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται 
ςτθν διακιρυξθ):  
*…...........+ 

Ρεριγραφι ποςά θμερομθνίεσ παραλιπτεσ 
    

 

2) Ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να 
χρθςιμοποιιςει το ακόλουκο τεχνικό 
προςωπικό ι τισ ακόλουκεσ τεχνικζσ 
υπθρεςίεσxli, ιδίωσ τουσ υπεφκυνουσ για τον 
ζλεγχο τθσ ποιότθτασ: 
Στθν περίπτωςθ δθμόςιων ςυμβάςεων ζργων, 
ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να 
χρθςιμοποιιςει το ακόλουκο τεχνικό 
προςωπικό ι τισ ακόλουκεσ τεχνικζσ 
υπθρεςίεσ για τθν εκτζλεςθ του ζργου: 

*……..........................+ 
 
 
 
 
*……+ 

3) Ο οικονομικόσ φορζασ χρθςιμοποιεί τον 
ακόλουκο τεχνικό εξοπλιςμό και λαμβάνει τα 
ακόλουκα μζτρα για τθν διαςφάλιςθ τθσ 
ποιότθτασ και τα μζςα μελζτθσ και ζρευνασ 
που διακζτει είναι τα ακόλουκα:  

*……+ 

4) Ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να 
εφαρμόςει τα ακόλουκα ςυςτιματα 
διαχείριςθσ τθσ αλυςίδασ εφοδιαςμοφ και 
ανίχνευςθσ κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ: 

*....……+ 

5) Για ςφνκετα προϊόντα ι υπθρεςίεσ που κα 
παραςχεκοφν ι, κατ’ εξαίρεςθ, για προϊόντα 
ι υπθρεςίεσ που πρζπει να ανταποκρίνονται 
ςε κάποιον ιδιαίτερο ςκοπό: 
Ο οικονομικόσ φορζασ κα επιτρζπει τθ 
διενζργεια ελζγχωνxlii όςον αφορά το 
παραγωγικό δυναμικό ι τισ τεχνικζσ 

 
 
 
 
*+ Ναι *+ Πχι 
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ικανότθτεσ του οικονομικοφ φορζα και, 
εφόςον κρίνεται αναγκαίο, όςον αφορά τα 
μζςα μελζτθσ και ζρευνασ που αυτόσ διακζτει 
κακϊσ και τα μζτρα που λαμβάνει για τον 
ζλεγχο τθσ ποιότθτασ; 

6) Οι ακόλουκοι τίτλοι ςπουδϊν και 
επαγγελματικϊν προςόντων διατίκενται από: 
α) τον ίδιο τον πάροχο υπθρεςιϊν ι τον 
εργολάβο, 
και/ι (ανάλογα με τισ απαιτιςεισ που 
ορίηονται ςτθ ςχετικι πρόςκλθςθ ι διακιρυξθ 
ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ) 
β) τα διευκυντικά ςτελζχθ του: 

 
 
α)*......................................……+ 
 
 
 
 
β) *……+ 

7) Ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να 
εφαρμόηει τα ακόλουκα μζτρα 
περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ κατά τθν 
εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ: 

*……+ 

8) Το μζςο ετιςιο εργατοχπαλλθλικό 
δυναμικό του οικονομικοφ φορζα και ο 
αρικμόσ των διευκυντικϊν ςτελεχϊν του κατά 
τα τελευταία τρία ζτθ ιταν τα εξισ:  

Ζτοσ, μζςο ετιςιο εργατοχπαλλθλικό 
προςωπικό:  
[........], [.........]  
[........], [.........]  
[........], [.........]  
Ζτοσ, αρικμόσ διευκυντικϊν ςτελεχϊν: 
[........], [.........]  
[........], [.........]  
[........], [.........]  

9) Ο οικονομικόσ φορζασ κα ζχει ςτθ διάκεςι 
του τα ακόλουκα μθχανιματα, εγκαταςτάςεισ 
και τεχνικό εξοπλιςμό για τθν εκτζλεςθ τθσ 
ςφμβαςθσ: 

*……+ 

10) Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται, να 
ανακζςει ςε τρίτουσ υπό μορφι 
υπεργολαβίασxliii το ακόλουκο τμιμα (δθλ. 
ποςοςτό) τθσ ςφμβαςθσ: 

*....……+ 

11) Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν : 
Ο οικονομικόσ φορζασ κα παράςχει τα 
απαιτοφμενα δείγματα, περιγραφζσ ι 
φωτογραφίεσ των προϊόντων που κα 
προμθκεφςει, τα οποία δεν χρειάηεται να 
ςυνοδεφονται από πιςτοποιθτικά γνθςιότθτασ· 
Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ 
δθλϊνει περαιτζρω ότι κα προςκομίςει τα 
απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά γνθςιότθτασ. 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

 
*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 

12) Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν: 
Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να προςκομίςει 
τα απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά που ζχουν 
εκδοκεί από επίςθμα ινςτιτοφτα ελζγχου 
ποιότθτασ ι υπθρεςίεσ αναγνωριςμζνων 

 
*+ Ναι *+ Πχι 
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ικανοτιτων, με τα οποία βεβαιϊνεται θ 
καταλλθλότθτα των προϊόντων, 
επαλθκευόμενθ με παραπομπζσ ςτισ τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ ι ςε πρότυπα, και τα οποία 
ορίηονται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που 
αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ; 
Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και αναφζρετε 
ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να 
προςκομιςτοφν: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

 
 
 
 
 
 
 
*….............................................+ 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 
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Δ: Συςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςυςτιματα διαςφάλιςθσ 
ποιότθτασ και/ι τα πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ ζχουν ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι 
τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

υςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και 
πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 

Απάντθςθ: 

Κα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να 
προςκομίςει πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί 
από ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ που 
βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ 
ςυμμορφϊνεται με τα απαιτοφμενα πρότυπα 
διαςφάλιςθσ ποιότθτασ, 
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ προςβαςιμότθτασ 
για άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ; 
Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και διευκρινίςτε 
ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να 
προςκομιςτοφν όςον αφορά το ςφςτθμα 
διαςφάλιςθσ ποιότθτασ: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
*……+ *……+ 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 

Κα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να 
προςκομίςει πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί 
από ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ που 
βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ 
ςυμμορφϊνεται με τα απαιτοφμενα 
ςυςτιματα ι πρότυπα περιβαλλοντικισ 
διαχείριςθσ; 
Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και διευκρινίςτε 
ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να 
προςκομιςτοφν όςον αφορά τα ςυςτιματα ι 
πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ: 
 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
*……+ *……+ 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 
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Μζροσ V: Ρεριοριςμόσ του αρικμοφ των πλθροφντων τα κριτιρια επιλογισ υποψθφίων 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων 
φορζασ ζχει προςδιορίςει αντικειμενικά και χωρίσ διακρίςεισ κριτιρια ι κανόνεσ που πρόκειται να 
εφαρμοςτοφν για τον περιοριςμό του αρικμοφ των υποψθφίων που κα προςκλθκοφν να υποβάλουν 
προςφορά ι να ςυμμετάςχουν ςτον διάλογο. Οι πλθροφορίεσ αυτζσ, οι οποίεσ μποροφν να 
ςυνοδεφονται από απαιτιςεισ όςον αφορά τα πιςτοποιθτικά (ι το είδοσ τουσ) ι τισ μορφζσ 
αποδεικτικϊν εγγράφων, εφόςον ςυντρζχει περίπτωςθ, που κα πρζπει να προςκομιςτοφν, ορίηονται 
ςτθ ςχετικι διακιρυξθ  ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

Για κλειςτζσ διαδικαςίεσ, ανταγωνιςτικζσ διαδικαςίεσ με διαπραγμάτευςθ, διαδικαςίεσ ανταγωνιςτικοφ 
διαλόγου και ςυμπράξεισ καινοτομίασ μόνον: 

Ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ότι: 

Περιοριςμόσ του αρικμοφ Απάντθςθ: 

Ρλθροί τα αντικειμενικά και χωρίσ διακρίςεισ 
κριτιρια ι κανόνεσ που πρόκειται να 
εφαρμοςτοφν για τον περιοριςμό του αρικμοφ 
των υποψθφίων με τον ακόλουκο τρόπο: 
Εφόςον ηθτοφνται οριςμζνα πιςτοποιθτικά ι 
λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων, 
αναφζρετε για κακζνα από αυτά αν ο 
οικονομικόσ φορζασ διακζτει τα απαιτοφμενα 
ζγγραφα: 
Εάν οριςμζνα από τα εν λόγω πιςτοποιθτικά ι 
λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν ςτοιχείων 
διατίκενται θλεκτρονικάxliv, αναφζρετε για το 
κακζνα: 

*….+ 
 
 
 
 
*+ Ναι *+ Πχιxlv 
 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+xlvi 
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Μζροσ VI: Τελικζσ δθλϊςεισ 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι τα ςτοιχεία που ζχω αναφζρει ςφμφωνα με τα μζρθ Ι – 
IV ανωτζρω είναι ακριβι και ορκά και ότι ζχω πλιρθ επίγνωςθ των ςυνεπειϊν ςε περίπτωςθ ςοβαρϊν 
ψευδϊν δθλϊςεων. 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι είμαι ςε κζςθ, κατόπιν αιτιματοσ και χωρίσ 
κακυςτζρθςθ, να προςκομίςω τα πιςτοποιθτικά και τισ λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων που 
αναφζρονταιxlvii, εκτόσ εάν : 

α) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει τθ δυνατότθτα να λάβει τα ςχετικά δικαιολογθτικά 
απευκείασ με πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται 
δωρεάνxlviii. 

β) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχουν ιδθ ςτθν κατοχι τουσ τα ςχετικά ζγγραφα. 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ δίδω επιςιμωσ τθ ςυγκατάκεςι μου ςτον ΕΝΙΑΙΟ ΤΝΔΕΜΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ ΚΡΗΣΗ (ΕΔΑΚ), προκειμζνου να αποκτιςει πρόςβαςθ ςε δικαιολογθτικά των 
πλθροφοριϊν τισ οποίεσ ζχω υποβάλλει ςτ... *να προςδιοριςτεί το αντίςτοιχο μζροσ/ενότθτα/ςθμείο+ του 
παρόντοσ Συποποιθμζνου Εντφπου Τπεφκυνθσ Διλϊςθσ για τουσ ςκοποφσ του παρόντοσ διαγωνιςμοφ με 
τίτλο «.............................................». 

 

Ημερομθνία, τόποσ και, όπου ηθτείται ι είναι απαραίτθτο, υπογραφι(-ζσ): *……+    

 

 

                                                           
i
 Σε περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι /ανακζτων φορζασ είναι περιςςότερεσ (οι) τθσ (του) μίασ (ενόσ) κα 
αναφζρεται το ςφνολο αυτϊν 

ii
 Επαναλάβετε τα ςτοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επϊνυμο, όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

iii
 Βλζπε ςφςταςθ τθσ Επιτροπισ, τθσ 6θσ Μαΐου 2003, ςχετικά με τον οριςμό των πολφ μικρϊν, των μικρϊν και 

των μεςαίων επιχειριςεων (ΕΕ L 124 τθσ 20.5.2003, ς. 36). Οι πλθροφορίεσ αυτζσ απαιτοφνται μόνο για 
ςτατιςτικοφσ ςκοποφσ.  

 Πολφ μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 10 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο 
ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμφρια ευρϊ. 

 Μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 50 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο ετιςιοσ 
κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμφρια ευρϊ. 

 Μεςαίεσ επιχειριςεισ: επιχειριςεισ που δεν είναι οφτε πολφ μικρζσ οφτε μικρζσ και οι οποίεσ απαςχολοφν 
λιγότερουσ από 250 εργαηομζνουσ και των οποίων ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμφρια 
ευρϊ και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμφρια ευρϊ. 

iv
 Ζχει δθλαδι ωσ κφριο ςκοπό τθν κοινωνικι και επαγγελματικι ζνταξθ ατόμων με αναπθρία ι μειονεκτοφντων 

ατόμων. 

v
 Τα δικαιολογθτικά και θ κατάταξθ, εάν υπάρχουν, αναφζρονται ςτθν πιςτοποίθςθ. 

vi
 Ειδικότερα ωσ μζλοσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ ι άλλου παρόμοιου κακεςτϊτοσ. 

vii
  Επιςθμαίνεται ότι ςφμφωνα με το δεφτερο εδάφιο του άρκρου 78 “Όςον αφορά τα κριτιρια που ςχετίηονται με 

τουσ τίτλουσ ςπουδϊν και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτϋ του Μζρουσ ΙΙ του 
Παραρτιματοσ ΧΙΙ του Προςαρτιματοσ Αϋ ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία, οι οικονομικοί φορείσ, μποροφν 
ωςτόςο να βαςίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων μόνο εάν οι τελευταίοι κα εκτελζςουν τισ εργαςίεσ ι τισ 
υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ.” 
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viii

 Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 73 παρ. 3 α, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι δυνατι 
θ κατ' εξαίρεςθ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό  για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, 
όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ.  

ix
 Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για 

τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008, ς. 42). 

x
 Σφμφωνα με άρκρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) αναφζρεται ωσ “διαφκορά”. 

xi
 Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ Σφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ δωροδοκίασ ςτθν οποία ενζχονται 

υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) 
και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 22ασ Λουλίου 2003 
για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54). Ρεριλαμβάνει επίςθσ τθ 
διαφκορά όπωσ ορίηεται ςτο ν. 3560/2007 (ΨΕΚ 103/Α), «Κφρωςθ και εφαρμογι τθσ φμβαςθσ ποινικοφ δικαίου για 
τθ διαφκορά και του Πρόςκετου ςϋ αυτιν Πρωτοκόλλου» (αφορά ςε  προςκικθ κακόςον ςτο ν. Άρκρο 73 παρ. 1 β 
αναφζρεται θ κείμενθ νομοκεςία). 

xii
 Κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθ προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων των 

Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48)
  
όπωσ κυρϊκθκε με το ν. 2803/2000 (ΨΕΚ 48/Α) "Κφρωςθ 

τθσ φµβαςθσ ςχετικά µε τθν προςταςία των οικονοµικϊν ςυµφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων και των 
ςυναφϊν µε αυτιν Πρωτοκόλλων. 

xiii
 Ππωσ ορίηονται ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο του Συμβουλίου, τθσ 13θσ Λουνίου 2002 για τθν 

καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3). Αυτόσ ο λόγοσ αποκλειςμοφ περιλαμβάνει επίςθσ τθν 
θκικι αυτουργία ι τθν απόπειρα εγκλιματοσ, όπωσ αναφζρονται ςτο άρκρο 4 τθσ εν λόγω απόφαςθσ-πλαίςιο. 

xiv
 Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 1 τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 26θσ 

Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ 
νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 
25.11.2005, ς.15) 

 
που ενςωματϊκθκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόλθψθ και καταςτολι τθσ νομιμοποίθςθσ 

εςόδων από εγκλθματικζσ δραςτθριότθτεσ και τθσ χρθματοδότθςθσ τθσ τρομοκρατίασ και άλλεσ διατάξεισ”. 

xv
 Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου, τθσ 

5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των 
κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΤ του υμβουλίου (ΕΕ L 101 
τθσ 15.4.2011, ς. 1) θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόλθψθ και 
καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και προςταςία των κυμάτων αυτισ και άλλεσ διατάξεισ.". 

xvi
 Θ εν λόγω υποχρζωςθ αφορά ιδίωσ: α) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε) και 

προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε και Ε.Ε), τουσ διαχειριςτζσ, β) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε), τον 
Διευκφνοντα Σφμβουλο κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 1 του 
άρκρου 73 ) 

xvii
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xviii
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xix
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xx Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί με τελεςίδικθ απόφαςθ από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δε μπορεί να κάνει χριςθ αυτισ τθσ δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο 
αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ (άρκρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

xxi
 Λαμβανομζνου υπόψθ του χαρακτιρα των εγκλθμάτων που ζχουν διαπραχκεί (μεμονωμζνα, κατ᾽ εξακολοφκθςθ, 

ςυςτθματικά ...), θ επεξιγθςθ πρζπει να καταδεικνφει τθν επάρκεια των μζτρων που λιφκθκαν.  

xxii
 Στθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι 

υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν 
επικουρικι αςφάλιςθ (άρκρο 73 παρ. 2 δεφτερο εδάφιο).  
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xxiii

 Σθμειϊνεται ότι, ςφμφωνα με το άρκρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 
είναι δυνατι θ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό λόγω ακζτθςθσ υποχρεϊςεων καταβολισ φόρων ι 
αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν κατ’ εξαίρεςθ, για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι 
προςταςίασ του περιβάλλοντοσ ι/και  όταν ο αποκλειςμόσ κα ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά 
ποςά των φόρων ι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί, ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ 
ενθμερϊκθκε ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν 
καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να λάβει 
μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 73, πριν από τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ 
αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι ςε ανοικτζσ διαδικαςίεσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ  

xxiv
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xxv
 Ππωσ αναφζρονται για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτισ κείμενεσ 

διατάξεισ, ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ  ι ςτο άρκρο 18 παρ. 2 . 

xxvi
 . Θ απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονιςμό ΕΕΕΣ 

(Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 

xxvii
 Άρκρο 73 παρ. 5. 

xxviii
 Εφόςον ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ γίνεται αναφορά ςε ςυγκεκριμζνθ διάταξθ, να ςυμπλθρωκεί ανάλογα το 

ΤΕΥΔ πχ άρκρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

xxix
 Ππωσ προςδιορίηεται ςτο άρκρο 24 ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

xxx
 Ρρβλ άρκρο 48. 

xxxi
  Θ απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν περιπτ. ςτ παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον 

Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 

xxxii
 Για ςυμβάςεισ ζργου, θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ οποίασ υπερβαίνει το ζνα εκατομμφριο (1.000.000) ευρϊ εκτόσ ΨΡΑ 

(άρκρο 79 παρ. 2). Ρρβλ  και άρκρο 375 παρ. 10. 

xxxiii
 Ππωσ περιγράφεται ςτο Ραράρτθμα XI του Ρροςαρτιματοσ Α, οι οικονομικοί φορείσ από οριςμζνα κράτθ μζλθ 

οφείλουν να ςυμμορφϊνονται με άλλεσ απαιτιςεισ που κακορίηονται ςτο Ραράρτθμα αυτό. 

xxxiv
  Μόνον εφόςον επιτρζπεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που 

αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

xxxv
  Μόνον εφόςον επιτρζπεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που 

αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

xxxvi
 Ρ.χ αναλογία μεταξφ περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων  

xxxvii
 Ρ.χ αναλογία μεταξφ περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων  

xxxviii
 Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να ηθτοφν ζωσ πζντε ζτθ και να επιτρζπουν τθν τεκμθρίωςθ εμπειρίασ  που 

υπερβαίνει τα πζντε ζτθ. 

xxxix
 Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να ηθτοφν ζωσ τρία ζτθ και να επιτρζπουν τθν τεκμθρίωςθ εμπειρίασ που 

υπερβαίνει τα τρία ζτθ. 

xl
 Ρρζπει να απαρικμοφνται όλοι οι παραλιπτεσ και ο κατάλογοσ πρζπει να περιλαμβάνει τόςο δθμόςιουσ όςο και 

ιδιωτικοφσ πελάτεσ για τα ςχετικά αγακά ι υπθρεςίεσ. 

xli
 Πςον αφορά το τεχνικό προςωπικό ι τισ τεχνικζσ υπθρεςίεσ που δεν ανικουν άμεςα ςτθν επιχείρθςθ του 

οικονομικοφ φορζα, αλλά ςτων οποίων τισ ικανότθτεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ, όπωσ κακορίηεται ςτο μζροσ 
II, ενότθτα Γ, πρζπει να ςυμπλθρϊνονται χωριςτά ζντυπα ΤΕΥΔ. 

xlii
 Ο ζλεγχοσ πρόκειται να διενεργείται από τθν ανακζτουςα αρχι ι, εφόςον αυτι ςυναινζςει, εξ ονόματόσ τθσ από 

αρμόδιο επίςθμο οργανιςμό τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο προμθκευτισ ι ο πάροχοσ υπθρεςιϊν. 
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xliii

 Επιςθμαίνεται ότι εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει αποφαςίςει να ανακζςει τμιμα τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ υπό 
μορφι υπεργολαβίασ και ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ του υπεργολάβου για τθν εκτζλεςθ του εν λόγω τμιματοσ, τότε 
κα πρζπει να ςυμπλθρωκεί χωριςτό ΤΕΥΔ για τουσ ςχετικοφσ υπεργολάβουσ, βλζπε μζροσ ΛΛ, ενότθτα Γ ανωτζρω.  

xliv
 Διευκρινίςτε ποιο ςτοιχείο αφορά θ απάντθςθ. 

xlv
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xlvi
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xlvii
 Ρρβλ και άρκρο 1 ν. 4250/2014 

xlviii
 Υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει παράςχει τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ (διαδικτυακι 

διεφκυνςθ, αρχι ι φορζα ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων) που παρζχουν τθ δυνατότθτα ςτθν 
ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα φορζα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα ςτοιχεία αυτά πρζπει να 
ςυνοδεφονται από τθ ςχετικι ςυγκατάκεςθ για τθν εν λόγω πρόςβαςθ.  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VIII – Τπνδείγκαηα Δγγπεηηθώλ Δπηζηνιώλ  

 

ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΘΤΙΚΘΣ  ΕΡΙΣΤΟΛΘΣ ΣΥΜΜΕΤΟΩΘΣ 

Αρικμ. ___ ΕΥΫ: .......... Θράκλειο __/__/__ 

 
 

ΡΟΣ 

ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΔΙΑΩΕΙΙΣΘΣ ΑΡΟΙΜΜΑΤΩΝ ΚΘΤΘΣ (Ε.Σ.Δ.Α.Κ.) 

 

Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι με τθν παροφςα επιςτολι εγγυόμαςτε ανζκκλθτα και 

ανεπιφφλακτα, παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ μζχρι του ποςοφ των 

......................................................(............................€), υπζρ του ........(επωνυμία) 

.....(διεφκυνςθ)...................................................... για τθ ςυμμετοχι του ςτον διενεργοφμενο διαγωνιςμό 

τθσ ...........(θμερομθνία).......... ι τθσ μετϋ αυτιν νζασ θμερομθνίασ ςε περίπτωςθ αναβολισ, για τθν 

ανάδειξθ αναδόχου για «................................................» ςφμφωνα με τθ ςχετικι προκιρυξι ςασ. 

Θ εγγφθςθ καλφπτει μόνον τισ υποχρεϊςεισ του υπεροφ θ εγγφθςθ που απορρζουν από τθ ςυμμετοχι 

ςτον παραπάνω διαγωνιςμό, κακ’ όλο τον χρόνο τθσ ιςχφοσ τθσ. 

Το παραπάνω ποςό τθροφμε ςτθ διάκεςι ςασ και κα ςασ καταβλθκεί ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από 

μζρουσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ μζςα ςε 3 (τρεισ) 

θμζρεσ από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. 

Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό που καταπίπτει υπόκειται ςτο πάγιο τζλοσ χαρτοςιμου, 

που ιςχφει κάκε φορά. 

Θ παροφςα εγγφθςι μασ εκδίδεται βάςει του Ρ.Δ. 394/96 ΨΕΚ266/4.12.96 και ιςχφει αποκλειςτικά και 

μόνο μζχρι .............................. μετά τθν πάροδο τθσ οποίασ και εφόςον ςτο μεταξφ δεν μασ κοινοποιιςετε 

νομίμωσ με Δικαςτικό Επιμελθτι διλωςι ςασ περί καταπτϊςεωσ τθσ εγγυιςεωσ, απαλλαςςόμεκα κάκε 

υποχρεϊςεωσ από τθν εγγφθςι μασ αυτι. 

Αποδεχόμαςτε να παρατείνουμε τθν ιςχφ τθσ εγγφθςθσ φςτερα από απλό ζγγραφο τθσ Υπθρεςίασ ςασ με 

τθν προχπόκεςθ ότι το ςχετικό αίτθμα ςασ κα μασ υποβλθκεί πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ. 

Θ παροφςα μασ ιςχφει μζχρισ ότου αυτι μασ επιςτραφεί ι μζχρισ ότου λάβουμε ζγγραφθ διλωςθ ςασ, ότι 

μποροφμε να κεωριςουμε τθν Τράπεηα μασ απαλλαγμζνθ από κάκε ςχετικι υποχρζωςθ, όχι όμωσ μετά 

τθν πάροδο τθσ ωσ άνω προκεςμίασ. 

Βεβαιοφται υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν μασ επιςτολϊν που ζχουν δοκεί ςτο Δθμόςιο και 

Ν.Ρ.Δ.Δ., ςυνυπολογίηοντασ και το ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχει 

κακοριςκεί από το Υπουργείο Οικονομικϊν για τθν Τράπεηά μασ. 

 

Με τιμι  
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ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ ΕΡΙΣΤΟΛΘ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ 

  

Αρικμ. ___ ΕΥΫ: .......... Θράκλειο __/__/__ 

 

ΡΟΣ 

ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΔΙΑΩΕΙΙΣΘΣ ΑΡΟΙΜΜΑΤΩΝ ΚΘΤΘΣ (Ε.Σ.Δ.Α.Κ.) 

 

Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε με τθν παροφςα ότι ςασ εγγυόμαςτε ανεπιφφλακτα και ανζκκλθτα, 

παραιτοφμενοι από το ευεργζτθμα τθσ δίηθςθσ και τθσ διαίρεςθσ, υπζρ του 

«...............................................» μζχρι το ποςό των .................................. ΕΥΫ (................. €). 

Στο ποςόν αυτό και μόνο περιορίηεται θ εγγφθςι μασ, για τθν καλι εκτζλεςθ του ζργου και τθν πιςτι 

εφαρμογι όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ από τον παραπάνω, υπζρ του οποίου εγγυόμαςτε, και 

οποιαδιποτε απαίτθςθ του κυρίου του ζργου κατ’ αυτοφ, που πθγάηει από τθ ςφμβαςθ 

«..........................................................................». 

Από τθν εγγφθςθ αυτι κα απαλλάξουμε τον παραπάνω για τον οποίο ζχουμε εγγυθκεί μετά τθν 

επιςτροφι τθσ παροφςασ ι με βάςθ ζγγραφθ εντολι ςασ. Το παραπάνω ποςό τθροφμε ςτθ διάκεςι ςασ 

και κα το καταβάλουμε χωρίσ αντίρρθςθ, ολικά ι μερικά, ςε περίπτωςθ ολικοφ ι μερικοφ καταλογιςμοφ 

τθσ εγγφθςθσ ςε βάροσ αυτοφ υπζρ του οποίου εκδόκθκε θ παροφςα, μζςα ςε τρεισ (3) θμζρεσ από τθν 

ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ προσ εμάσ και μετά τθν επιςτροφι ςε μασ τθσ παροφςασ. 

Βεβαιοφται υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν μασ επιςτολϊν που ζχουν δοκεί ςτο Δθμόςιο και 

Ν.Ρ.Δ.Δ., ςυνυπολογίηοντασ και το ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχει 

κακοριςκεί από το Υπουργείο Οικονομικϊν για τθν Τράπεηά μασ. 

Θ ΡΑΟΥΣΑ ΕΓΓΥΘΤΛΚΘ ΕΡΛΣΤΟΛΘ ΔΕΝ ΕΚΩΫΕΛΤΑΛ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑ ΨΟΕΑ ΚΑΛ ΚΑΝΕΝΑ ΡΛΣΤΫΤΛΚΟ ΛΔΥΜΑ. 

 

 

Με τιμι  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ IX – ρέδην ύκβαζεο  
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ΣΩΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΘΣ ΡΟΜΘΘΕΙΑΣ 

ΜΕ ΤΙΤΛΟ 

Ρρομικεια Εξοπλιςμοφ και υλικϊν πιλοτικισ μονάδασ και εργαςίεσ υποδομισ ςτο πλαίςιο του 
προγράμματοσ LIFE F4F 

 

Στ…………….. ςιμερα ....................., ιμερα ..................., οι υπογράφοντεσ, τθν παροφςα, αφενόσ ο Ενιαίοσ 
Σφνδεςμοσ Διαχείριςθσ Απορριμμάτων Κριτθσ, ωσ ανακζτουςα αρχι, που εδρεφει ςτθν 
………………………………………. με Α.Ψ.Μ. ……………………και Δ.Ο.Υ……………………………, και εκπροςωπείται νόμιμα 
από………………………………. και αφετζρου ο/θ κ. ........................ φυςικό πρόςωπο (πλιρθ ςτοιχεία) ι θ 
εταιρεία ................... με τθν επωνυμία «.....................................................» με δ.τ. «.........................» που 
εδρεφει ςτθν (περιοχι), (οδόσ, αρικμόσ), Τ.Κ. ......, τθλ. ................., φαξ ..............., με Α.Ψ.Μ. .................... & 
Δ.Ο.Υ. ...................... και εκπροςωπείται νόμιμα από τον/τθν κ. .......................... (ονοματεπϊνυμο 
εκπροςϊπου), που κα καλείται ςτο εξισ «ανάδοχοσ/προμθκευτισ», ςφμφωνα με το Καταςτατικό τθσ 
εταιρείασ και με το από .............. Ρρακτικό του Δ.Σ. (εφόςον πρόκειται για Α.Ε ι Ε.Ρ.Ε.), ςυμφϊνθςαν και 
ζκαναν αποδεκτά τα ακόλουκα: 

Σφμφωνα με τθν υπ’ αρικμ. ………. απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ, κατακυρϊκθκε ςτον ανάδοχο 
«.............................» (πλιρθ ςτοιχεία) το αποτζλεςμα του θλεκτρονικοφ, ανοιχτοφ διαγωνιςμοφ, για τθν 
προμικεια …………………………………………. (Διακιρυξθ ………), και ςτθν τιμι τθσ οικονομικισ του προςφοράσ 
………………... 

Φςτερα από τα παραπάνω, οι ςυμβαλλόμενοι με τθν ιδιότθτα που προαναφζρκθκε, υπογράφουν τθν 
ςφμβαςθ αυτι με τουσ ακόλουκουσ οροφσ: 

 
ΑΘΟ 1ο : ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΤΕΩΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΨΕΣ – ΡΟΣΟΤΘΤΑ - ΤΙΜΘ 

Αντικείμενο του παρόντοσ διαγωνιςμοφ αποτελεί θ προμικεια και θ εγκατάςταςθ του απαραίτθτου 
εξοπλιςμοφ και λοιπϊν απαιτοφμενων υλικϊν, όπωσ αναφζρεται ακολοφκωσ: 

- Τισ υποδομζσ τθσ πιλοτικισ μονάδασ. Ρεριλαμβάνει τθ διαμόρφωςθ του περιβάλλοντα χϊρου και 
τισ απαιτοφμενεσ εκςκαφζσ για το ςφνολο τθσ πιλοτικισ μονάδασ, τθν καταςκευι δαπζδου 
πιλοτικισ μονάδασ και υπόγεια δεξαμενι ςυλλογισ υγρϊν αποβλιτων, τθν αςφαλτικι κάλυψθ 
του περιβάλλοντα χϊρου τθσ πιλοτικισ μονάδασ, τθ ςφνδεςθ δικτφων φδρευςθσ και αποχζτευςθσ 
πιλοτικισ μονάδασ με αντίςτοιχα δίκτυα τθσ ΜΡΑ και τθν καταςκευι οικίςκου προδιαλογισ (εντόσ 
του οποίου κα γίνεται θ προδιαλογι του ςυλλεγόμενου οργανικοφ κλάςματοσ από τα ξενοδοχεία). 
 

- Τθν προμικεια και εγκατάςταςθ του εξοπλιςμοφ τθσ πιλοτικισ μονάδασ. Ρεριλαμβάνει μεταλλικό 
κερμοκιπιο ξιρανςθσ, με πόρτεσ ειςόδου και εξόδου και παράκυρα οροφισ, με μοτζρ. Μεταλλικό 

 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΔΝΙΑΙΟ ΤΝΓΔΜΟ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ ΚΡΗΣΗ 

(ΔΓΑΚ) 

  

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ  
Ηράκλειο, …../     /2017 

Αριθμ. Πρωτ. ……….. 
& ΜΔΘΟΓΩΝ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ-ΓΙΑΘΔΗ  

ΣΔΡΔΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ  
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υπόςτεγο, μθχανολογικό εξοπλιςμό και υλικά του οικίςκου προδιαλογισ (Ζναν πάγκο εργαςίασ, 
μια κουρτίνα PVC, μεταφορικι ταινία χειροδιαλογισ 4 κζςεων, ζνα τεμαχιςτι / πολτοποιθτι 
υψθλισ απόδοςθσ με ειδικι χοάνθ υποδοχισ, μια λεκάνθ INOX και αντλία τροφοδοςίασ 
αναρρόφθςθσ / κενοφ, υποβρφχια αντλία λυμάτων, θλεκτρολογικό πίνακα εξοπλιςμοφ 
προδιαλογισ). 
 

- Τθν προμικεια και εγκατάςταςθ λοιπϊν απαιτοφμενων υλικϊν, για τθν πιλοτικι μονάδα. 
Ρεριλαμβάνει το πολυκαρβονικό για τθν κάλυψθ του κερμοκθπίου, το ενδοδαπζδιο ςφςτθμα 
κζρμανςθσ των καναλιϊν ξιρανςθσ, τον ςωλινα τροφοδοςίασ τροφίμων, δφο μονάδεσ ψφξθσ 
inverter ςτον οικίςκο με ςτόχο τουσ 10oC, το εντομοςτεγζσ δίκτυ του κερμοκθπίου, τθν κάλυψθ 
τθσ πυροπροςταςίασ τθσ πιλοτικισ μονάδασ κακϊσ και τθσ αντικεραυνικισ προςταςίασ αυτισ. Τθν 
υδραυλικι και θλεκτρολογικι εγκατάςταςθ τθσ μονάδασ  
 

Αναλυτικότερα, το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ παρουςιάηεται ςτο Ραράρτθμα V (Ανάλυςθ του 
προχπολογιςμοφ, Ρίνακασ 2, προχπολογιςμόσ τμθμάτων προμικειασ) ζτςι όπωσ ζχει ςυμπλθρωκεί βάςει 
τθσ προςφοράσ του ανάδοχου.  

 
ΑΘΟ 2ο : ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΡΛΑΙΣΙΟ 

Ο διαγωνιςμόσ διζπεται από τισ παρακάτω διατάξεισ: 

- του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι 
ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

- του ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τθ διαχείριςθ, τον ζλεγχο και τθν εφαρμογι αναπτυξιακϊν 
παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2014−2020, Β) Ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2012/17 του 
Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) ςτο 
ελλθνικό δίκαιο, τροποποίθςθ του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλεσ διατάξεισ” και του ν. 3614/2007 
(Α' 267) «Διαχείριςθ, ζλεγχοσ και εφαρμογι αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι 
περίοδο 2007 -2013», 

- του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ 
Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ», 

- του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, υγχωνεφςεισ Νομικϊν 
Προςϊπων και Τπθρεςιϊν του Δθμοςίου Σομζα-Σροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Αϋ161) 
και λοιπζσ ρυκμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1,   

- τθσ παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2011/7 
τθσ 16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ»,  

- του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνζδριο» 

- του άρκρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότθςθ ςυλλογικϊν οργάνων τθσ διοίκθςθσ και 
οριςμόσ των μελϊν τουσ με κλιρωςθ», 

- του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «φςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων και Κεντρικοφ 
Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων…»,  

- του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και 
πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο "Πρόγραμμα 
Διαφγεια" και άλλεσ διατάξεισ”, 

- του άρκρου 4 του π.δ. 118/07 (Αϋ150) 

- του άρκρου 5 τθσ απόφαςθσ με αρικμ. 11389/1993 (Βϋ 185) του Υπουργοφ Εςωτερικϊν 

- του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχϊριςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο νομαρχιακό και 
τοπικό Σφπο και άλλεσ διατάξεισ», ,  

- του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Προςτικζμενθσ Αξίασ»,  

- του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ”  και 
ιδίωσ των άρκρων 7 και 13 ζωσ 15, 
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- του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματικι Ιδιοκτθςία, υγγενικά Δικαιϊματα και Πολιτιςτικά Θζματα”,  

- του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και 
ςτοιχεία”,  

- του π.δ. 80/2016 (Αϋ145) “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ” 

- τθσ με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ «φκμιςθ 
ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων 
Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ) του Υπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ» 

- τθσ με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ 
«Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν 
Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.)»,  

- των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊν διατάξεων 
που αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ,  κακϊσ 
και του ςυνόλου των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και 
φορολογικοφ δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν 
δεν αναφζρονται ρθτά παραπάνω, 

- Τθν από 17-6-2016 ςφμβαςθ χρθματοδότθςθσ (κωδικόσ Life 15ENV/GR/000257-F4F) μεταξφ τθσ 
Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ και του Ενιαίου Συνδζςμου Διαχείριςθσ Απορριμμάτων Κριτθσ, 

- Τθν υπ’ αρικμ. 95/2017 Απόφαςθ τθσ ΕΕ του ΕΣΔΑΚ με κζμα «Ζγκριςθ διενζργειασ θλεκτρονικοφ 
ανοικτοφ διαγωνιςμοφ μζςω ΕΣΘΔΘΣ για τθν εκτζλεςθ τθσ προμικειασ: «Ρρομικεια εξοπλιςμοφ και 
υλικϊν πιλοτικισ μονάδασ και εργαςίεσ υποδομισ ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ LIFE F4F», 

- Τθν υπ’ αρικμ. ............/2017 Απόφαςθ τθσ ΕΕ του ΕΣΔΑΚ με κζμα: «Ζγκριςθ μελζτθσ και τευχϊν 
δθμοπράτθςθσ του διαγωνιςμοφ τθσ προμικειασ: «Ρρομικεια εξοπλιςμοφ και υλικϊν πιλοτικισ 
μονάδασ και εργαςίεσ υποδομισ ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ LIFE F4F», 

- Τθν υπ’ αρικμ. 96/2017 απόφαςθ ΕΕ του ΕΣΔΑΚ με κζμα: «Ζγκριςθ διάκεςθσ πίςτωςθσ για τθν 
εκτζλεςθ τθσ προμικειασ: «Ρρομικεια εξοπλιςμοφ και υλικϊν πιλοτικισ μονάδασ και εργαςίεσ 
υποδομισ ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ LIFE F4F», 

- Τθν τρίτθ ζκδοςθ του εγχειριδίου για τισ Ρράςινεσ Δθμόςιεσ Συμβάςεισ που καταρτίςτθκε ςτο 
πλαίςιο τθσ ςφμβαςθσ αρικ. 071201/2014/692772//SER/ENV.F.1 μεταξφ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ 
και του διεκνοφσ ςυμβουλίου τοπικϊν πρωτοβουλιϊν για το περιβάλλον (ICLEI – Local Governments 
for Sustainability), με τθν υποςτιριξθ τθσ Public Procurement Analysis (PPA). 

 
Οι ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων, Οδθγιϊν και Ρροεδρικϊν Διαταγμάτων εκδοκείςεσ λοιπζσ (πλθν των 
αναφερομζνων) κανονιςτικζσ διατάξεισ, κακϊσ και άλλεσ διατάξεισ που αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν 
από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ παροχισ υπθρεςιϊν και γενικότερα ςε 
κάκε διάταξθ (νόμου, Ρ.Δ. απόφαςθσ κ.λ.π.) που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ 
ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται ρθτά παραπάνω. 

 
ΑΘΟ 3ο : ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΩΕΙΑ 

Τα τεφχθ και τα λοιπά ςτοιχεία τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ αλλθλοςυμπλθρϊνονται, είναι δε κατά ςειρά 
ιςχφοσ τουσ (ςε περίπτωςθ αςυμφωνίασ μεταξφ των όρων που περιζχουν) τα παρακάτω: 

1.Θ υπογραφείςα Σφμβαςθ 

2. Θ Διακιρυξθ με τα παραρτιματά τθσ 

3.Θ οικονομικι και τεχνικι προςφορά του Αναδόχου 

4. Θ Συγγραφι Υποχρεϊςεων 

5. Ο ενδεικτικόσ Ρροχπολογιςμόσ Μελζτθσ 

 
ΑΘΟ 4ο : ΤΟΡΟΣ, ΩΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ 
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Ο εξοπλιςμόσ τθσ μονάδασ κα παραδοκεί ςτθ κζςθ «Μαφροσ Σπιλιοσ» τθσ Δθμοτικισ Ενότθτασ Νζασ 
Αλικαρναςςοφ του Διμου Θρακλείου και ςυγκεκριμζνα εντόσ του οικοπζδου τθσ υφιςτάμενθσ Μονάδασ 
Ρροεπεξεργαςίασ Απορριμμάτων (ΜΡΑ) Θρακλείου του ΕΣΔΑΚ.  

To ςφνολο του υπό προμικεια εξοπλιςμοφ και θ εγκατάςταςι του κα ζχουν ολοκλθρωκεί ςε ςαράντα 
πζντε (45) θμερολογιακζσ θμζρεσ, από τθν επόμενθ τθσ υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ. Ο χρόνοσ παράδοςθσ 
αρχίηει από τθν επόμενθ τθσ θμερομθνίασ υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ και λιγει με τθν προςκόμιςθ και τθν 
παραλαβι του ςυνόλου του εξοπλιςμοφ και των λοιπϊν υλικϊν, κακϊσ και με τθν ολοκλιρωςθ των 
εργαςιϊν. Τα υλικά κα προςκομιςκοφν, κα παραδοκοφν ελεφκερα επί εδάφουσ και αφοφ παραλθφκοφν 
κα εγκαταςτακοφν, ςτθ κζςθ «Μαφροσ Σπιλιοσ» ςτθν περιοχι Μάντρα Θρακλείου, εντόσ του οικοπζδου 
τθσ ΜΡΑ Θρακλείου Κριτθσ.  

H παραλαβι των υλικϊν γίνεται από επιτροπζσ, πρωτοβάκμιεσ ι και δευτεροβάκμιεσ, που ςυγκροτοφνται 
ςφμφωνα με τθν παρ. 11 εδ. β του άρκρου 221 του Ν.4412/16, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 208 
του ωσ άνω νόμου και το Ραράρτθμα IX τθσ παροφςασ (ςχζδιο ςφμβαςθσ). Κατά τθ διαδικαςία παραλαβισ 
των υλικϊν διενεργείται ποςοτικόσ και ποιοτικόσ ζλεγχοσ και εφόςον το επικυμεί μπορεί να παραςτεί και 
ο ανάδοχοσ. Ο ποιοτικόσ ζλεγχοσ των υλικϊν γίνεται μακροςκοπικά. 

Το κόςτοσ τθσ διενζργειασ των ελζγχων βαρφνει τον ανάδοχο. 

Θ επιτροπι παραλαβισ, μετά τουσ προβλεπόμενουσ ελζγχουσ ςυντάςςει πρωτόκολλα (μακροςκοπικό – 
οριςτικό- παραλαβισ του υλικοφ με παρατθριςεισ –απόρριψθσ των υλικϊν) ςφμφωνα με τθν παρ.3 του 
άρκρου 208 του ν. 4412/16. 

Τα πρωτόκολλα που ςυντάςςονται από τισ επιτροπζσ (πρωτοβάκμιεσ – δευτεροβάκμιεσ) κοινοποιοφνται 
υποχρεωτικά και ςτουσ αναδόχουσ. 

Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να εκπαιδεφςει το προςωπικό, ςε ότι αφορά ςτθ λειτουργία και 
ςυντιρθςθ του μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ που κα εγκαταςτιςει ςτθν πιλοτικι μονάδα. Επίςθσ, κα 
παραδϊςει και ςχετικό ζντυπο εκπαιδευτικό υλικό. Θ διάρκεια τθσ εκπαίδευςθσ κα είναι τουλάχιςτον 5 
θμζρεσ. Ο Ρρομθκευτισ αναλαμβάνει με δικζσ του δαπάνεσ τθν εκπαίδευςθ του προςωπικοφ του 
δικαιοφχου. 

Ο εξοπλιςμόσ πρζπει να ζχει εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ. Ριο αναλυτικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ 
απαιτοφμενεσ εγγυιςεισ του μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ παρουςιάηονται ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ του 
Ραραρτιματοσ Λ, τθσ διακιρυξθσ.  

Ο προμθκευτισ ζχει τθν υποχρζωςθ με δικι του φροντίδα και δαπάνθ και κατά το χρόνο τθσ εγγφθςθσ, να 
αντικακιςτά κάκε εξάρτθμα που κα αποδειχκεί ελαττωματικό ι υποςτεί βλάβθ λόγω κακισ ποιότθτοσ ι 
καταςκευισ κατά το χρονικό διάςτθμα τθσ εγγφθςθσ.  

Συμπλθρωματικά ιςχφουν τα αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 6.2 τθσ Διακιρυξθσ. 

Θ παράδοςθ κα γίνεται με ευκφνθ, μζριμνα και δαπάνθ του προμθκευτι ςτο μζροσ που κα υποδειχκεί 
από τθν Ανακζτουςα Αρχι. 

Θ παρακολοφκθςθ τθσ προμικειασ των ειδϊν και θ πιςτοποίθςθ τθσ εκτζλεςθσ των υποχρεϊςεων του 
αναδόχου, κα γίνεται με ευκφνθ των αρμοδίων οργάνων των Υπθρεςιϊν για λογαριαςμό των οποίων 
εκτελείται θ ςυγκεκριμζνθ προμικεια. 

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθριςει πιςτά τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, να προμθκευτεί εγκαίρωσ τα υλικά 
και να πάρει όλα τα κατάλλθλα και απαραίτθτα μζτρα, ϊςτε να είναι ςυνεπισ ςτισ υποχρεϊςεισ του. 

Τα αναλϊςιμα υλικά που κα βρεκοφν κατά τον ζλεγχο παραλαβισ και μετά, κατά τθν περίοδο τθσ 
χρθςιμοποίθςισ τουσ, ακατάλλθλα κα επιςτραφοφν ςτον προμθκευτι, ο οποίοσ ζχει υποχρζωςθ να τα 
αντικαταςτιςει εντόσ δζκα (10) θμερϊν. 

Κατά τα λοιπά εφαρμόηονται οι διατάξεισ των άρκρων 206 και 207 του Ν 4412/16. 

 
ΑΘΟ 5ο : ΤΟΡΟΣ ΡΛΘΩΜΘΣ - ΚΑΤΘΣΕΙΣ 

Θ πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιθκεί με τθν καταβολι του 100% τθσ ςυμβατικισ αξίασ, μετά τθν 
οριςτικι παραλαβι των υλικϊν και τθν εγκατάςταςθ των απαραίτθτων υποδομϊν. Θ πλθρωμι του 
ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νομίμων παραςτατικϊν και δικαιολογθτικϊν 
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που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, κακϊσ και κάκε άλλου 
δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν 
πλθρωμι.  

Με τθν κατάκεςθ του τιμολογίου ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να προςκομίςει τα ακόλουκα δικαιολογθτικά 
για τθν είςπραξθ του: 

i. Αποδεικτικό Ψορολογικισ Ενθμερότθτασ 

ii. Αποδεικτικό αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ που αφορά τον ίδιο, αν πρόκειται για φυςικό πρόςωπο, ι τισ 
αςφαλιςτικζσ υποχρεϊςεισ προσ τουσ απαςχολοφμενουσ με ςφμβαςθ εξαρτθμζνθσ εργαςίασ όταν 
πρόκειται για νομικό πρόςωπο. Οι ςυμπράξεισ και κοινοπραξίεσ αποδεικνφουν τθν αςφαλιςτικι 
ενθμερότθτα όλων των μελϊν τουσ. 

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται ακόμα να προςκομίςει κατ' αίτθςθ του εργοδότθ και οποιοδιποτε άλλο 
δικαιολογθτικό απαιτείται από τθν ελλθνικι νομοκεςία για τθν πλθρωμι τθσ απαίτθςθσ. 

Διευκρινίηεται ότι: 

α) Ο Ανάδοχοσ είναι πλιρωσ και αποκλειςτικά υπεφκυνοσ για όλεσ τισ ειςφορζσ, οφειλζσ, τζλθ και άλλεσ 
πλθρωμζσ ςτα Ταμεία Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ, Υγειονομικισ Ρερίκαλψθσ και Συντάξεων, Επαγγελματικϊν, 
Δθμόςιων ι άλλων φορζων, όπωσ τα ΛΚΑ, κλπ.  

β) Ο Ψόροσ Ρροςτικζμενθσ Αξίασ (ΨΡΑ) επιβαρφνει τον ΕΣΔΑΚ. 

Θ ςυμβατικι αμοιβι του Αναδόχου περιλαμβάνει όλεσ τισ δαπάνεσ (όπωσ λειτουργικά ζξοδα, ζξοδα 
μετακινιςεων, πρόςκετα ειδικά και γενικά ζξοδα και κάκε δαπάνθ μθ ρθτά κατονομαηόμενθ εδϊ και ςτα 
λοιπά άρκρα τθσ παροφςασ Σ.Υ. και των λοιπϊν ςυμβατικϊν τευχϊν, αναγκαία όμωσ για τθν εκτζλεςθ τθσ 
ςφμβαςθσ και τθν επιτυχι εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων του) και το εργολαβικό του κζρδοσ μζχρι τθν 
ολοκλιρωςθ των υπθρεςιϊν. 

Νόμιςμα. Τα τιμολόγια του Αναδόχου για τθν αμοιβι του κακϊσ και οι πλθρωμζσ που κα 
διεκπεραιϊνονται από τον ΕΣΔΑΚ κα είναι εκπεφραςμζνα ςε ΕΥΫ και ςφμφωνα με τθν εκάςτοτε 
ιςχφουςα νομοκεςία. 

 
ΑΘΟ 6ο : ΕΡΙΤΟΡΘ ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΘΣΘΣ ΚΑΙ ΡΑΑΛΑΒΘΣ 

Θ παραλαβι των υλικϊν γίνεται από αρμόδια Επιτροπι Ραραλαβισ. 

Κατά τθ διαδικαςία παραλαβισ των υλικϊν διενεργείται ποιοτικόσ και ποςοτικόσ ζλεγχοσ και καλείται να 
παραςτεί, εφόςον το επικυμεί, ο προμθκευτισ. 

Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ ωσ άνω διαδικαςίασ θ Επιτροπι Ραραλαβισ μπορεί: 

α) να παραλάβει το υλικό, 

β) να παραλάβει το υλικό με παρατθριςεισ λόγω αποκλίςεων από τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ 
ςφμβαςθσ, 

γ) να απορρίψει το υλικό 

Θ παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ προμικειασ, κακϊσ και θ πιςτοποίθςθ τθσ ολοκλιρωςθσ όλων των 
υποχρεϊςεων του Αναδόχου, κα γίνει από τθν Επιτροπι Ραραλαβισ, που ζχει οριςκεί με απόφαςθ τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ.  

Θ Επιτροπι Ραραλαβισ μπορεί να ειςθγείται ωσ κατά Νόμο αρμόδιο, για τθν επιβολι κυρϊςεων ςτον 
Ανάδοχο, ςε περίπτωςθ ςυμπεριφοράσ του αντίκετθσ προσ τα αναφερόμενα ςτθ ςφμβαςθ. 

Κατά τα λοιπά ιςχφουν οι διατάξεισ των άρκρων 208 και 209 του Ν.4412/16. 

 
ΆΘΟ 7ο : ΡΟΙΝΙΚΕΣ ΘΤΕΣ - ΕΚΡΤΩΣΘ - ΑΝΩΤΕΑ ΒΙΑ. 

Σθμαντικότατθ παράβαςθ τθσ ςφμβαςθσ είναι θ μθ παράδοςθ και εγκατάςταςθ του απαιτοφμενου 
εξοπλιςμοφ ζτςι όπωσ αυτόσ αναφζρεται ςτθν τεχνικι ζκκεςθ και τθν Διακιρυξθ και αποτυπϊνονται ςτθν 
υπογραφείςα Σφμβαςθ. Θ μθ τιρθςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ υποχρζωςθσ του Αναδόχου κεωρείται ουςιϊδθσ 
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πλθμμζλεια που πρζπει άμεςα να αρκεί ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ διατάξεισ. Θ ςυςτθματικι υπαίτιοσ εκ 
μζρουσ του μθ τιρθςθ τθσ υποχρζωςθσ του αυτισ είναι λόγοσ ζκπτωςθσ αυτοφ ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ 
νομοκετικζσ διατάξεισ. 

Ο Ανάδοχοσ ζχει υποχρζωςθ να γνωςτοποιεί με ζγγραφο του ςτον ΕΣΔΑΚ αμζςωσ κάκε περίπτωςθ 
ανωτζρασ βίασ, που είναι δυνατόν να επθρεάςει αυτι τθν ςφμβαςθ. Θ απόδειξθ τθσ ανωτζρασ βίασ 
βαρφνει εξ ολοκλιρου τον Ανάδοχο. 

 
ΆΘΟ 8ο: ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΘΘΚΟΝΤΑ, ΕΥΘΥΝΕΣ, ΥΡΟΩΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΩΟΥ. 

8.1. Γενικζσ υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ του Αναδόχου  

8.1 Ο Ανάδοχοσ δεςμεφεται ρθτά και αμετάκλθτα να εκπλθρϊνει τισ υποχρεϊςεισ του, όπωσ αυτζσ 
προςδιορίηονται ςτα Συμβατικά Τεφχθ που ςυνοδεφουν τθν Διακιρυξθ με επιδεξιότθτα, επιμζλεια και 
επαγγελματικι κρίςθ, και αναλαμβάνει όλεσ τισ ευκφνεσ που απορρζουν από τθ Σφμβαςθ. 

8.2 Αν ο Ανάδοχοσ κλθκεί από τον ΕΣΔΑΚ να παρζμβει ςε υπόκεςθ μεταξφ αυτοφ (του ΕΣΔΑΚ) και τρίτου, 
υποχρεϊνεται να ενεργιςει ςφμφωνα με τθ Σφμβαςθ. Εάν από τθ ςφμβαςθ δεν ςυνάγεται ο τρόποσ 
δράςθσ του, απευκφνεται ςτον εργοδότθ ηθτϊντασ ςχετικζσ οδθγίεσ. 

8.2 Ανάλθψθ ευκφνθσ από τον Ανάδοχο  

8.2.1 Ο Ανάδοχοσ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ και λαμβάνει όλα τα αναγκαία μζτρα προκειμζνου να 
απαλλάςςει τον εργοδότθ και τουσ υπαλλιλουσ του από κάκε ευκφνθ, όςον αφορά ςε οποιεςδιποτε 
διεκδικιςεισ ι ευκφνεσ μπορεί να ανακφψουν από ατφχθμα ι κάνατο προςωπικοφ του Αναδόχου. 

8.2.2 Απαγορεφεται ςτον Ανάδοχο να εκχωριςει ςε τρίτουσ μζροσ ι το ςφνολο των δικαιωμάτων και των 
υποχρεϊςεων του που απορρζουν από τθ ςφμβαςθ. 

8.3.2 Κακ' όλθ τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ, αλλά και μετά τθ λιξθ ι λφςθ αυτισ, ο Ανάδοχοσ (και οι 
προςτεκζντεσ του) αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να μθ γνωςτοποιιςει ςε τρίτουσ (ςυμπεριλαμβανομζνων 
των εκπροςϊπων του ελλθνικοφ και διεκνοφσ τφπου), χωρίσ τθν προθγοφμενθ ζγγραφθ ςυγκατάκεςθ του 
εργοδότθ, οποιαδιποτε ζγγραφα ι πλθροφορίεσ που κα περιζλκουν ςε γνϊςθ του κατά τθν εκτζλεςθ των 
υπθρεςιϊν και τθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων τουσ. 

8.3 Ψορολογικζσ υποχρεϊςεισ Αναδόχου 

8.3.1 Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να εκπλθρϊνει τισ κατά τισ κείμενεσ διατάξεισ φορολογικζσ του 
υποχρεϊςεισ και ενδεικτικά: 

α) τθν υποχρζωςθ εγγραφισ ςτθν αρμόδια Δθμόςια Οικονομικι Υπθρεςία (ΔΟΥ) και υποβολισ των 
αναγκαίων δθλϊςεων φορολογίασ ειςοδιματοσ, Ψ.Ρ.Α, κλπ., 

β) τθν τιρθςθ βιβλίων ςφμφωνα με τθν ελλθνικι φορολογικι νομοκεςία 

γ) τθν πλθρωμι φόρου ειςοδιματοσ ι άλλων φόρων ι τελϊν και τθν δ) εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων του 
για τθν καταβολι των εργοδοτικϊν ειςφορϊν των εργαηομζνων του. 

8.3.2 Ρροκειμζνου να αποφευχκεί θ διπλι φορολογία του ειςοδιματοσ τυχόν αλλοδαπϊν επιχειριςεων 
του Αναδόχου, αυτόσ αναλαμβάνει να προςκομίςει ςτον Εργοδότθ όλα τα ςχετικά δικαιολογθτικά 
ζγγραφα, που απαιτοφνται από τισ αρμόδιεσ ελλθνικζσ Δθμόςιεσ Υπθρεςίεσ. 

8.4 Αςφαλιςτικζσ υποχρεϊςεισ του Αναδόχου για το Ρροςωπικό του 

Ο Ανάδοχοσ (και τα μζλθ του ςε περίπτωςθ Κοινοπραξίασ) υποχρεοφται να εκπλθρϊνει τισ υποχρεϊςεισ 
του που απορρζουν από τθν κείμενθ για τθν κοινωνικι αςφάλιςθ νομοκεςία (ςε ΛΚΑ, ΤΣΜΕΔΕ κλπ.), για το 
προςωπικό του, που κα απαςχολιςει για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

8.5 Δθμοςιοποίθςθ - Ανακοινϊςεισ ςτον Τφπο 

Ο Ανάδοχοσ δεν δικαιοφται να προβαίνει, χωρίσ τθν προθγοφμενθ ζγγραφθ ςυγκατάκεςθ του εργοδότθ, 
άμεςα ι ζμμεςα, ςε δθμόςιεσ ι δια του Τφπου ανακοινϊςεισ ςχετικά με τθ ςφμβαςθ ι τον ΕΣΔΑΚ. 

8.6 Αλλθλογραφία του Αναδόχου με τον Εργοδότθ 
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Τα ζγγραφα που κα ανταλλάςςονται μεταξφ του Αναδόχου και του Εργοδότθ κα πρζπει να αποςτζλλονται 
κατ' αρχιν με fax, τα δε πρωτότυπα αυτϊν να αποςτζλλονται με ςυςτθμζνο ταχυδρομείο ι με υπθρεςία 
ταχυμεταφορϊν και να είναι ςυντεταγμζνα ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

 
ΆΘΟ 9ο : ΥΡΟΩΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΔΑΚ. 

9.1 Ραράδοςθ πλθροφοριϊν για τθ ςφμβαςθ 

Ο Εργοδότθσ υποχρεοφται να παρζχει ςτον Ανάδοχο, χωρίσ επιβάρυνςθ, όλεσ τισ πλθροφορίεσ που 
αφοροφν τθ Σφμβαςθ, εφόςον είναι διακζςιμεσ και δεν ζχει κϊλυμα να τισ παραδϊςει. 

9.2 Ζγκαιρθ πλθρωμι του Αναδόχου 

Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ οριςτικισ παραλαβισ και τθν κατάκεςθ από τον Ανάδοχο του ςχετικοφ 
τιμολογίου και όλων των απαιτοφμενων δικαιολογθτικϊν, ο ΕΣΔΑΚ υποχρεοφται να καταβάλλει ζγκαιρα το 
αντάλλαγμα ςτον Ανάδοχο, κατά τουσ όρουσ του Νόμου.  

 
ΑΘΟ 10ο : ΥΡΟΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΑΝΑΔΟΩΟΥ 

Ο Ανάδοχοσ δε δικαιοφται να μεταβιβάςει ι εκχωριςει τθ Σφμβαςθ ι μζροσ αυτισ χωρίσ τθν ζγγραφθ 
ςυναίνεςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 

Εάν ο Ανάδοχοσ προβεί ςε μεταβίβαςθ ι εκχϊρθςθ χωρίσ τθν προθγοφμενθ ζγγραφθ ςυναίνεςθ του 
Διμου, θ τελευταία δικαιοφται, χωρίσ προθγοφμενθ όχλθςθ, να επιβάλει αυτοδικαίωσ τισ κυρϊςεισ για 
ακζτθςθ τθσ Σφμβαςθσ.  

 
ΑΘΟ 11ο : ΤΟΡΟΡΟΙΘΣΘ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

Τροποποίθςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ δεν πραγματοποιείται. 

 
ΑΘΟ 12ο : ΜΟΝΟΜΕΘΣ ΛΥΣΘ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, υπό τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να καταγγείλει τθ 
ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ τθσ, εφόςον: 

α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 
δυνάμει του άρκρου 132 του Ν.4412/16, 

β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ που 
αναφζρονται ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 73 του Ν.4412/16και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει 
αποκλειςτεί από τθ διαδικαςία τθσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, 

Κατά τα λοιπά εφαρμόηονται οι διατάξεισ του άρκρου 133 του Ν.4412/16. 

 
ΑΘΟ 13ο : ΚΘΥΞΘ ΑΝΑΔΟΩΟΥ ΩΣ ΕΚΡΤΩΤΟΥ – ΚΥΩΣΕΙΣ 

13.1. Ο ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθν ανάκεςθ που ζγινε ςτο όνομα του και από 
κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτιν, με απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα 
από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου: 

α) ςτθν περίπτωςθ τθσ παραγράφου 5 του άρκρου 105 του ν.4412/16, 

β) ςε περίπτωςθ δθμόςιασ ςφμβαςθσ προμθκειϊν, εφόςον δε φόρτωςε, παρζδωςε ι αντικατζςτθςε τα 
ςυμβατικά υλικά ι δεν επιςκεφαςε ι ςυντιρθςε αυτά μζςα ςτον ςυμβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο 
παράταςθσ που του δόκθκε, ςφμφωνα με όςα προβλζπονται ςτο άρκρο 206 του ν.4412/16, 

13.2. Ο οικονομικόσ φορζασ δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν κατακφρωςθ ι ανάκεςθ ι τθν ςφμβαςθ 
όταν: 

α) Θ ςφμβαςθ δεν υπογράφθκε ι το υλικό δεν φορτϊκθκε ι παραδόκθκε ι αντικαταςτάκθκε με ευκφνθ 
του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ. 

β) Συντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ (αρ. 204 του ν.4412/16). 
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13.3. Στον οικονομικό φορζα που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν κατακφρωςθ, ανάκεςθ ι ςφμβαςθ, 
επιβάλλεται, με απόφαςθ του αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου 
οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προσ παροχι εξθγιςεων, ολικι κατάπτωςθ τθσ 
εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ.  

13.4. Επιπλζον μπορεί να επιβλθκεί προςωρινόσ αποκλειςμόσ του αναδόχου από το ςφνολο των 
ςυμβάςεων προμθκειϊν ι υπθρεςιϊν των φορζων που εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογισ του ν.4412/16 
κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 74. 

Κατά τα λοιπά εφαρμόηονται οι διατάξεισ του άρκρου 203 του Ν.4412/16. 

 
ΆΘΟ 14ο : ΔΙΑΨΟΕΣ – ΔΙΑΨΩΝΙΕΣ – ΑΝΩΤΕΑ ΒΙΑ. 

14.1 Συμβατικά τεφχθ 

14.1.1 Τα ςυμβατικά τεφχθ αλλθλοςυμπλθρϊνονται. Σε περίπτωςθ που υπάρξουν αντικρουόμενεσ 
διατάξεισ ι όροι ςτα ςυμβατικά τεφχθ, υπεριςχφουν τα αναγραφόμενα ςτο ιςχυρότερο κάκε φορά, κατά 
τθ ςειρά προτεραιότθτασ που ορίηεται ςτθν Διακιρυξθ και τθν Σ.Υ. τθσ παροφςασ διαδικαςίασ. 

14.1.2 Λάκθ ι παραλείψεισ των ςυμβατικϊν τευχϊν μπορεί να διορκϊνονται πριν τθν υπογραφι τθσ 
ςφμβαςθσ, αν τοφτο δεν αντιβαίνει ςτθ δικαιολογθμζνθ εμπιςτοςφνθ των διαγωνιηομζνων και ςτθν 
υποχρζωςθ του ΕΣΔΑΚ να μθ μεταβάλει μονομερϊσ τουσ όρουσ τθσ που ζλαβαν υπόψθ τουσ οι 
διαγωνιηόμενοι για τθ διαμόρφωςθ τθσ προςφοράσ τουσ. 

 
14.2 Ανωτζρα Βία 

14.2.1 Αν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ςυμβοφν γεγονότα ι περιςτατικά "ανϊτερθσ βίασ", τα οποία 
ςαφϊσ και αποδεδειγμζνα βρίςκονται υπεράνω του ελζγχου και τθσ ευκφνθσ των ςυμβαλλομζνων, 
κακζνα εκ των μερϊν δικαιοφται να αναςτείλει τθν εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων, 
εφόςον αυτά τα γεγονότα ι περιςτατικά παρεμποδίηουν τθν εκπλιρωςθ τουσ. Το παραπάνω δικαίωμα 
υφίςταται μόνο ςτισ περιπτϊςεισ που οι ςυνζπειεσ των περιςτατικϊν αυτϊν δεν ρυκμίηονται από το Νόμο 
ι τθ ςφμβαςθ. 

14.2.2 Θ μθ εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων κατά τθ διάρκεια τθσ αναςτολισ, δεν δθμιουργεί 
δικαίωμα ι αξίωςθ υπζρ ι κατά του ετζρου των ςυμβαλλομζνων. Δεν αναςτζλλεται θ εκπλιρωςθ 
υποχρεϊςεων ι θ καταβολι αμοιβϊν, που κατζςτθςαν απαιτθτζσ πριν από τθν επζλευςθ των άνω 
γεγονότων ι περιςτατικϊν.  

14.2.3 Διαφωνίεσ, διενζξεισ και διαφορζσ που κα ανακφψουν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ δεν 
δικαιολογοφν τθν εκ μζρουσ του Αναδόχου άρνθςθ παροχισ των υπθρεςιϊν και εκτζλεςθσ των 
κακθκόντων του όπωσ αυτά προβλζπονται ςτθ Σφμβαςθ, εκτόσ αν τοφτο ρθτϊσ προβλζπεται από το Νόμο 
ι τθν ςφμβαςθ. Αν παρότι δεν υφίςταται τζτοιο δικαίωμα, ο Ανάδοχοσ αρνθκεί τθν εκτζλεςθ τθσ 
ςφμβαςθσ, ο ΕΣΔΑΚ μπορεί να κθρφξει τον Ανάδοχο ζκπτωτο, κατά τισ ςχετικζσ διατάξεισ του νόμου. 

 
ΆΘΟ 15ο : ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΘ – ΔΙΚΑΣΤΙΚΘ ΕΡΙΛΥΣΘ ΔΙΑΨΟΩΝ.  

Οι διαφορζσ μεταξφ του εργοδότθ και του Αναδόχου επιλφονται κατά τα λεπτομερϊσ αναφερόμενα ςτο 
άρκρο 13 του Νόμου 1418/84. Θ διοικθτικι και θ δικαςτικι διαδικαςία δεν αναςτζλλουν τθν εκτζλεςθ τθσ 
Σφμβαςθσ, εκτόσ και αν ορίηεται διαφορετικά ςτο Νόμο. 

 
ΆΘΟ 16ο : ΓΛΩΣΣΑ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. 

Θ Σφμβαςθ κα ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Πλεσ οι επικοινωνίεσ (προφορικζσ και γραπτζσ) μεταξφ 
του Αναδόχου και του Εργοδότθ ι άλλων ελλθνικϊν αρχϊν ι φορζων κα γίνονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 
Οπουδιποτε και οποτεδιποτε κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ Σφμβαςθσ απαιτθκεί ερμθνεία ι μετάφραςθ 
από ι / και προσ τα ελλθνικά, αυτζσ κα εξαςφαλίηονται από τον Ανάδοχο και με κόςτοσ που κα βαρφνει 
τον ίδιο. Σε κάκε περίπτωςθ αμφιςβθτιςεων ι διαφορϊν, το ελλθνικό κείμενο κατιςχφει των εγγράφων 
ςε αλλοδαπι γλϊςςα. 
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ΟΛ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΛ 

 

 

Ο  ΡΟΕΔΟΣ                                                                                         Ο   ΡΟΜΘΚΕΥΤΘΣ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ X – Δγρεηξίδην γηα ηηο Πξάζηλεο πκβάζεηο   

 

Το εγχειρίδιο για τισ πράςινεσ ςυμβάςεισ κα αναρτθκεί ςε μορφι pdf αρχείου ςτο ΕΣΘΔΘΣ. 
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