
          
 

 

 

 

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ 

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 

ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ Δ ΔΤΡΧ 

γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ππνέξγνπ 4 κε ηίηιν: 
 

«Παξνρή ππεξεζηώλ δηακόξθσζεο ηνπ Κέληξνπ Ηκέξαο 
(Κ.Η.) ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ» 

 
ζην πιαίζην ηεο πξάμεο: 

«Αλάπηπμε Κέληξνπ Ηκέξαο εθδηδόκελσλ αηόκσλ θαη 
αηόκσλ πνπ αλήθνπλ ζε εππαζείο νκάδεο – Open 

Doors» 

Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα 

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΧΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ 2007-2013 
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ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ & ΠΡΟΛΗΦΗ 

ΝΟΗΜΑΣΧΝ (ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ.) Μαξνύζη, 02/08/2013 

 -------------    Αξ. Πξση.: 3523 

                  ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ  

Γξαθείν: Γηαρείξηζεο Δπξσπατθψλ Ξξνγξακκάησλ 

Γηεχζπλζε: Αγξάθσλ 3-5 

Ραρ. Θψδηθαο: 15123 Καξνχζη 

Ξιεξνθνξίεο: Ρ. Εαθπλζηλφο 

Ρει: 210 5212890 

Fax: 210 5212831 

Ηζηνζειίδα: www.keelpno.gr 

ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ - ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ  

ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ Θέληξν Διέγρνπ θαη Ξξφιεςεο Λνζεκάησλ 

ΣΙΣΛΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 

«Ξαξνρή ππεξεζηψλ δηακφξθσζεο ηνπ Θέληξνπ Ζκέξαο 

(Θ.Ζ.) ηνπ ΘΔΔΙΞΛΝ» ζην πιαίζην ηεο πξάμεο: 

«Αλάπηπμε Θέληξνπ Ζκέξαο εθδηδφκελσλ αηφκσλ θαη 

αηφκσλ πνπ αλήθνπλ ζε εππαζείο νκάδεο – Open Doors» 

ΔΙΓΟ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ Ξξφρεηξνο Γηαγσληζκφο κε θξηηήξην ηελ ρακειφηεξε ηηκή 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΘΔΙΑ 
ΓΑΠΑΝΗ 

Ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ είλαη 40.000,00 Δπξψ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΞΑ 23%. Ξξνυπνινγηζκφο 

ρσξίο ΦΞΑ: 32.520,33 Δπξψ. 

ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ 
ΗΜ/ΝΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ 
ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

02/09/2013 ψξα: 12:00 

ΣΟΠΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΘΔΔΙΞΛΝ - ΑΓΟΑΦΥΛ 3-5 15123 ΚΑΟΝΠΗ 

ΔΙΓΟ ΤΜΒΑΗ Πχκβαζε ππεξεζηψλ 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 
Ξαξνρή ππεξεζηψλ δηακφξθσζεο ηνπ Θέληξνπ Ζκέξαο 

(Θ.Ζ.) ηνπ ΘΔΔΙΞΛΝ 

ΥΡΟΝΟ ΚΑΙ ΣΟΠΟ 
ΠΑΡΑΓΟΗ 

Πχκθσλα κε ην κέξνο Β'  

ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗ Πχκθσλα κε ην κέξνο Β'  

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΝΑΡΣΗΗ ΣΟ 
ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ 

02/08/2013 

http://www.keelpno.gr/
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ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ 
ΧΡΑ 
ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ 
ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

03/09/2013, ψξα 12:00 

Έρνληαο ππόςε: 

1. Σηο δηαηάμεηο όπσο απηέο ηζρύνπλ: 

1.1 Ρνπ Λ. 2071/92 (άξζξν  26) – ζχζηαζε ηνπ Θέληξνπ Διέγρνπ Δηδηθψλ 

Ινηκψμεσλ (Θ.Δ.Δ.Ι.) σο Λ.Ξ.Η.Γ. επνπηεπφκελν απφ ηνλ πνπξγφ γείαο 

1.2 Ρνπ Ξ.Γ. 358/92 – νξγάλσζε, ιεηηνπξγία, αξκνδηφηεηεο Θ.Δ.Δ.Ι. 

1.3 Ρελ 1/νηθ.5028/2001, ΦΔΘ 831/Β/29.6.2001, «Δζσηεξηθφο Θαλνληζκφο 

Ιεηηνπξγίαο ηνπ Θ.Δ.Δ.Ι.»  

1.4 Ρνπ ΞΓ.407/93, ΦΔΘ 174/Α/5.10.1993, «Δμαίξεζε απφ ην Γεκφζην Ρνκέα ηνπ 

Θέληξνπ Διέγρνπ Δηδηθψλ Ινηκψμεσλ (Θ.Δ.Δ.Ι.)» 

1.5 Ρνπ Λ. 3370/05, Άξζξν 20, ΦΔΘ 176/Α/11.7.2005 «Νξγάλσζε θαη Ιεηηνπξγία 

ησλ ππεξεζηψλ δεκφζηαο γείαο θαη ινηπέο δηαηάμεηο» κεηνλνκαζία ηνπ 

Θ.Δ.Δ.Ι. ζε ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ. θαη ινηπέο ξπζκίζεηο 

1.6 Ρνπ ΞΓ. 238/1995, ΦΔΘ 137/Α/28.6.1995, «Δμαίξεζε θνξέσλ απφ ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ Λ.2286/1995» 

1.7 Ρελ εμαίξεζε ηνπ ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ. απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.3580/2009 

1.8 Ρνπ άξζξνπ 47 ηνπ Λ.3943/2011 «Φνξνδηαθπγή, ΘΦΠ, Φνξνινγία Θεθαιαίνπ, 

ΦΞΑ, ειεγθηηθέο ππεξεζίεο / ζέκαηα αζθαιηζηηθψλ Ρακείσλ θιπ», φπσο ηζρχεη: 

1.9 Ρνπ Λ.2198/94 (Φ.Δ.Θ. 43/Α΄/94) ζρεηηθά κε ηελ «Ξαξαθξάηεζε θφξνπ 

εηζνδήκαηνο» ζην εηζφδεκα απφ εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο θαη εηδηθφηεξα ην 

άξζξν 24 φπσο ηζρχεη 

1.10 Αλαινγηθά ηνπ Λ. 2690/99 θπξψζεηο ηνπ θψδηθα δηνηθεηηθήο δηαδηθαζίαο θαη 

άιιεο δηαηάμεηο 

1.11 Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Ξ.Γ. 60/2007 (ΦΔΘ 64/Α΄/ 16-3-2007) «Ξξνζαξκνγή ηεο 

Διιεληθήο Λνκνζεζίαο ζηελ Νδεγία 2004/18/ΔΘ», φπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε 

κε ηελ Νδεγία 2005/51/ΔΘ ηεο Δπηηξνπήο θαη ηελ Νδεγία 2005/75/ΔΘ ηνπ 

Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 16εο Λνεκβξίνπ 2005 

1.12 Αλαινγηθά ηνπ Ξ.Γ. 118/07 (ΦΔΘ 150/Α/10-07-07) «Θαλνληζκφο Ξξνκεζεηψλ 

Γεκνζίνπ» θαη θπξίσο γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη εηδηθά ζηελ 

παξνχζα 

1.13 Ρνπ Λ. 3614/3.12.2007 «Γηαρείξηζε, έιεγρνο θαη εθαξκνγή αλαπηπμηαθψλ 

παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007-20013 (ΦΔΘ 

267/Α/3.12.2007 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη 

1.14 Ρελ νδεγία 89/665/ΔΝΘ ηνπ Ππκβνπιίνπ γηα ηνλ ζπληνληζκφ ησλ λνκνζεηηθψλ, 

θαλνληζηηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ δηαηάμεσλ πεξί ηεο εθαξκνγήο ησλ δηαδηθαζηψλ 

πξνζθπγήο ζηνλ ηνκέα ηεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ θξαηηθψλ πξνκεζεηψλ θαη 

δεκνζίσλ έξγσλ 

1.15 Ρε κε αξ. C/2007/5534/12.11.07 Απφθαζε ηεο Δ.Δ. πεξί έγθξηζεο ηνπ 

Δπηρεηξεζηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο «Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ», (Θσδηθφο 

CCI 2007GR05UPO001) φπσο απηή ηζρχεη. 

1.16 Ρε κε αξ. πξση. 14053/ΔΠ 1749/27.03.08 πνπξγηθή Απφθαζε Ππζηήκαηνο 

Γηαρείξηζεο φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη 

1.17 Ρελ ππ’ αξηζκ. Γ1α/νηθ. 23125/2000 Θνηλή πνπξγηθή Απφθαζε 

(ΦΔΘ1502/8.12.2000) πεξί Πχζηαζεο Δηδηθήο πεξεζίαο κε ηίηιν: «πεξεζία 
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Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο γεία – Ξξφλνηα» 2000 - 2006, 

φπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ππ’ 4088/18/6/2008 φκνηα Απφθαζε, βάζεη 

ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Λ. 3614/2007, κε ζθνπφ ηελ αλαδηάξζξσζή ηεο ζε «Δηδηθή 

πεξεζία Ρνκέα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο» (ΦΔΘ 278/ηεχρνο ππαι. 

Δηδηθψλ Θέζεσλ & Νξγάλσλ Γηνίθεζεο Φνξέσλ ηνπ Γεκ. & Δπξ. Γεκφζηνπ 

Ρνκέα\30.6.2008) 

1.18 Ρελ ππ’ αξηζκ. πξση. 55741/4965/28.7.2008 Θνηλή πνπξγηθή Απφθαζε πεξί 

εθρψξεζεο αξκνδηνηήησλ δηαρείξηζεο γηα πξάμεηο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ 

Ξξνγξάκκαηνο «ΑΛΑΞΡΜΖ ΑΛΘΟΥΞΗΛΝ ΓΛΑΚΗΘΝ 2007-2013» ζηελ 

«Δηδηθή πεξεζία Ρνκέα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο γηα ηε Γ΄ 

Ξξνγξακκαηηθή Ξεξίνδν 2007-2013» φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ππ’ αξηζκ. 

πξση. 9.14206/νηθ.6.1967 (ΦΔΘ Β 1694/17-08-2009). 

2. Σηο απνθάζεηο: 
2.1. Ρελ απνδνρή Απφθαζεο Έληαμεο ηεο πξάμεο κε ηίηιν: «ΑΛΑΞΡΜΖ ΘΔΛΡΟΝ 

ΖΚΔΟΑΠ ΔΘΓΗΓΝΚΔΛΥΛ ΑΡΝΚΥΛ ΘΑΗ ΑΡΝΚΥΛ ΞΝ ΑΛΖΘΝΛ ΠΔ ΔΞΑΘΔΗΠ 

ΝΚΑΓΔΠ-Open Doors» ηνπ Γ.Π. ηνπ ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ. θαηά ηελ 2ε Ππλεδξίαζε ζηηο 25 

Ηαλνπαξίνπ 2013. 

2.2 Ρελ κε αξηζκ. 14 αλνηρηή πξφζθιεζε ηεο Δηδηθήο πεξεζίαο Ρνκέα γείαο & 

Θνηλσληθήο Αιιειεγχεο, Δλδηάκεζνπ Φνξέα  Γηαρείξηζεο ηνπ Δ.Ξ «Αλάπηπμε 

Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ» 2007-2013, κε αξηζκ. πξση 2149/ΔΞΑΛΑΓ ΔΠΞΑ  

2.3 Ρε κε αξ. πξση. νηθ 18795/29-12-2011 πξφηαζε ηνπ Θέληξνπ Διέγρνπ θαη 

Ξξφιεςεο Λνζεκάησλ (ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ.) γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο πξάμεο κε ηίηιν 

«ΑΛΑΞΡΜΖ ΘΔΛΡΟΝ ΖΚΔΟΑΠ ΔΘΓΗΓΝΚΔΛΥΛ ΑΡΝΚΥΛ ΘΑΗ ΑΡΝΚΥΛ ΞΝ 

ΑΛΖΘΝΛ ΠΔ ΔΞΑΘΔΗΠ ΝΚΑΓΔΠ» 

2.4 Ρε κε αξ. πξση. 62/16-01-2013 απφθαζε έληαμεο ηεο πξάμεο «ΑΛΑΞΡΜΖ 

ΘΔΛΡΟΝ ΖΚΔΟΑΠ ΔΘΓΗΓΝΚΔΛΥΛ ΑΡΝΚΥΛ ΘΑΗ ΑΡΝΚΥΛ ΞΝ ΑΛΖΘΝΛ ΠΔ 

ΔΞΑΘΔΗΠ ΝΚΑΓΔΠ – OPEN DOORS» θαη ην ζπλεκκέλν ζε απηή Ρερληθφ Γειηίν 

Ξξνηεηλφκελεο Ξξάμεο» ζηνλ Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο 14 «Δδξαίσζε ηεο 

κεηαξξχζκηζεο ζηνλ Ρνκέα ηεο Τπρηθήο γείαο. Αλάπηπμε ηεο Α’ βάζκηαο Φξνληίδαο 

γείαο θαη πξνάζπηζε ηεο Γεκφζηαο γείαο ηνπ πιεζπζκνχ» ηνπ Δ.Ξ. «Αλάπηπμε 

Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ 2007 – 2013» 

2.5 Ρελ 10ε /30-07-2013 ζπλεδξίαζε ηνπ Γ.Π ηνπ ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ.   

 

ΠΡΟΚΗΡΤΔΙ  

 
Ξξφρεηξν κεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ, κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο κε θξηηήξην 
θαηαθχξσζεο ηελ ρακειφηεξε ηηκή γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ πνέξγνπ 4 κε ηίηιν: 
«Ξαξνρή ππεξεζηψλ δηακφξθσζεο ηνπ Θέληξνπ Ζκέξαο (Θ.Ζ.) ηνπ ΘΔΔΙΞΛΝ» ζην 
πιαίζην ηεο Ξξάμεο: «Αλάπηπμε Θέληξνπ Ζκέξαο εθδηδφκελσλ αηφκσλ θαη αηφκσλ πνπ 
αλήθνπλ ζε εππαζείο νκάδεο – Open Doors», φπσο αλαιπηηθά αλαθέξεηαη ζηα 
ζπλεκκέλα ΚΔΟΖ θαη ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΑ ηεο παξνχζαο θαη ηα νπνία απνηεινχλ 
αλαπφζπαζην κέξνο απηήο. 

 

Ν δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί χζηεξα απφ ηνπιάρηζηνλ δεθαπέληε (15) κέξεο απφ ηελ 

εκεξνκελία αλάξηεζεο ηεο πξνθήξπμεο ζηελ ηζηνζειίδα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο 

(ειεθηξνληθή δηεχζπλζε: www.keelpno.gr) θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δηδηθήο πεξεζίαο 

http://www.keelpno.gr/
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Ρνκέα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο (ειεθηξνληθή δηεχζπλζε: www.ygeia-

pronoia.gr).  

 

Ζ Ξξνυπνινγηζζείζα δαπάλε γηα ην ζχλνιν ηνπ έξγνπ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 

40.000,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αλαινγνχληνο Φ.Ξ.Α. 

Ζ δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ νξίδεηαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα δπν (2) κελψλ απφ 

ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.  

Όζνη επηζπκνχλ λα ιάβνπλ κέξνο ζην δηαγσληζκφ πξέπεη λα ππνβάιινπλ πξνζθνξέο, 

ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξνχζα, ην αξγφηεξν κέρξη ηελ πξνεγνχκελε ηεο 

εκεξνκελίαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, δειαδή κέρξη ηηο 02/09/2013 εκέξα 

Γεπηέξα  θαη ψξα 12:00. 

 

Νη ελδηαθεξφκελνη ζα ππνβάινπλ ηνλ θάθειν πξνζθνξάο ηνπο, θαηαζέηνληάο ηνλ 

απηνπξνζψπσο ή κε εηδηθά πξνο ηνχην εμνπζηνδνηεκέλν εθπξφζσπφ ηνπο, ή 

απνζηέιινληάο ηνλ ηαρπδξνκηθά κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ή courier ζηελ σο άλσ 

δηεχζπλζε. Πηελ πεξίπησζε ηεο ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο ε αλαζέηνπζα αξρή νπδεκία 

επζχλε θέξεη γηα ηνλ ρξφλν θαη ην πεξηερφκελν ησλ θαθέισλ πξνζθνξάο πνπ ζα 

απνζηαινχλ. 

 

Ξξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη κεηά ηελ παξαπάλσ πξνζεζκία ζεσξνχληαη  

εθπξφζεζκεο θαη επηζηξέθνληαη. 

 

Νη πξνζθνξέο πξέπεη λα θαηαηεζνχλ ζε ΚΛΔΙΣΟ & ΦΡΑΓΙΜΔΝΟ  θάθειν ζηνλ 

νπνίν ζα αλαγξάθνληαη επθξηλψο ηα αθφινπζα: 

 α.  Ζ έλδεημε "ΠΡΟΟΥΗ - ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΥΘΔΙ Ο ΦΑΚΔΛΟ ΑΠΟ ΣΗΝ 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ " κε θεθαιαία γξάκκαηα 

 β.  H ιέμε "ΠΡΟΦΟΡΑ" κε θεθαιαία γξάκκαηα 

 γ. Σα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα. 

 δ. Αθνξά: Ξξφρεηξν κεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ γηα ηελ επηινγή αλαδφρνπ ηνπ πνέξγνπ 

4 κε ηίηιν: «Παξνρή ππεξεζηώλ δηακόξθσζεο ηνπ Κέληξνπ Ηκέξαο (Κ.Η.) 

ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ» ζην πιαίζην ηεο Πξάμεο: «Αλάπηπμε Κέληξνπ Ηκέξαο 

εθδηδόκελσλ αηόκσλ θαη αηόκσλ πνπ αλήθνπλ ζε εππαζείο νκάδεο – 

Open Doors» 

Δπηζεκαίλεηαη φηη φιεο νη πξνζθνξέο πξέπεη λα είλαη ππνγεγξακκέλεο θαη 

ζθξαγηζκέλεο. 

Νη φξνη θαη απαηηήζεηο ηνπ δηαγσληζκνχ, ηηο νπνίεο ν ππνςήθηνο αλάδνρνο πξέπεη λα 

ιάβεη ππφςε ηνπ γηα ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπ, αλαθέξνληαη ζην Κέξνο Α ηεο 

παξνχζαο.  

                                         

Η  ΠΡΟΔΓΡΟ  ΣΟΤ ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ. 

 

 
 
                                    ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ Σ. ΚΡΔΜΑΣΙΝΟΤ 

http://www.ygeia-pronoia.gr/
http://www.ygeia-pronoia.gr/
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ΜΔΡΟ Α: ΓΔΝΙΚΟΙ - ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

ΑΡΘΡΟ 1. ΟΡΙΜΟΙ  

Αλαζέηνπζα Αξρή 

Ρν Θέληξν Διέγρνπ θαη Ξξφιεςεο Λνζεκάησλ (ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ) πνπ εδξεχεη ζην Καξνχζη 

νδφο Αγξάθσλ 3-5 15 123 Καξνχζη θαη ην νπνίν πξνθεξχζζεη ηνλ δηαγσληζκφ απηφ. 

Τπεξεζία Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνύ 

Ρν Θέληξν Διέγρνπ θαη Ξξφιεςεο Λνζεκάησλ (ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ) πνπ εδξεχεη ζην Καξνχζη 

νδφο Αγξάθσλ 3-5 15 123 Καξνχζη 

Αξκόδηνο Τπεξεζίαο Γηελέξγεηαο 

Ν θνο Εαθπλζηλφο Ρειέκαρνο  πνπ παξέρεη ζρεηηθέο κε ην δηαγσληζκφ πιεξνθνξίεο 

ηειέθσλν επηθνηλσλίαο 210 52129890, Fax: 210 5212831, φιεο ηηο εξγάζηκεο εκέξεο 

10:00-12:00 

Γηαθήξπμε 

Ζ παξνχζα δηαθήξπμε πνπ απνηειείηαη απφ ην Κέξνο Α: Γεληθνί θαη εηδηθνί Όξνη, ην Κέξνο 

Β: Αληηθείκελν - πεξηγξαθή έξγνπ, Κέξνο Γ: Ξαξαξηήκαηα. 

Έξγν 

Ζ παξνρή ππεξεζηψλ, φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζην Κέξνο Β' ηεο παξνχζεο. 

Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιόγεζεο Γηαγσληζκνύ 

Ρν αξκφδην γηα ηελ απνζθξάγηζε θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζπιινγηθφ φξγαλν 

ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ην νπνίν ζα ζπγθξνηεζεί εηδηθά γηα ην ζθνπφ απηφ θαη ην νπνίν 

ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο θείκελεο δηαηάμεηο πεξί ιεηηνπξγίαο ησλ 

ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ηεο δηνίθεζεο. 

Πξνζθέξσλ 

Νπνηνδήπνηε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ή ελψζεηο/θνηλνπξαμίεο απηψλ ή ζπλεηαηξηζκνί 

πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκφ θαη ππνβάιινπλ πξνζθνξά κε ζθνπφ ηε ζχλαςε 

ζχκβαζεο κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή. 

Δθπξόζσπνο 

Ν ππνγξάθσλ ηελ πξνζθνξά - ζηελ πεξίπησζε πνπ απηή δελ ππνγξάθεηαη απφ ηνλ ίδην 

ηνλ πξνζθέξνληα- πνπ κπνξεί λα είλαη ν λφκηκνο εθπξφζσπνο ηνπ πξνζθέξνληα, ή 

πξφζσπν εμνπζηνδνηεκέλν απφ ηνλ πξνζθέξνληα ή ηνλ λφκηκν εθπξφζσπν ηνπ, ή ζε 

πεξίπησζε έλσζεο πξνζψπσλ, πξφζσπν εμνπζηνδνηεκέλν απφ φια ηα κέιε ηεο έλσζεο. 

Αληίθιεηνο 

Ρν πξφζσπν πνπ ν πξνζθέξσλ κε δήισζε ηνπ, ζηελ νπνία πεξηιακβάλνληαη ηα πιήξε 

ζηνηρεία ηνπ πξνζψπνπ (νλνκαηεπψλπκν, ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε, αξηζκφο ηειεθψλνπ, 

fax θ.ιπ.), νξίδεη ζαλ ππεχζπλν γηα ηηο ελδερφκελεο αλάγθεο επηθνηλσλίαο ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο κε ηνλ πξνζθέξνληα. 

Αλάδνρνο 

Ν πξνζθέξσλ πνπ ζα επηιεγεί θαη ζα ζπλάςεη ζχκβαζε κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή, ζχκθσλα 

κε ηνλ ηξφπν θαη ηε δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ παξνχζα. 
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Καηαθύξσζε 

Ζ απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο κε ηελ νπνία θαηαθπξψλεηαη ε πινπνίεζε ηνπ 

έξγνπ ζηνλ αλάδνρν. 

ύκβαζε 

Ζ έγγξαθε ζπκθσλία κεηαμχ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαη ηνπ αλαδφρνπ, ε νπνία 

θαηαξηίδεηαη κεηά ηελ αλαθνίλσζε ηεο θαηαθχξσζεο. 

πκβαηηθά ηεύρε 

Ρν ηεχρνο ηεο ζχκβαζεο κεηαμχ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο κε ηνλ αλάδνρν ηνπ έξγνπ θαη 

φια ηα ηεχρε πνπ ηε ζπλνδεχνπλ θαη ηε ζπκπιεξψλνπλ θαη πεξηιακβάλνπλ θαηά ζεηξά 

ηζρχνο: α. ηε ζχκβαζε, β. ηε δηαθήξπμε θαη ην ηεχρνο κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο, γ. 

ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ θαη δ. ηελ ηερληθή πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ. 

Πξνϋπνινγηζκόο 

Ζ εθηηκψκελε απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή σο πηζαλή δαπάλε γηα ηελ πινπνίεζε ησλ 

πξνθεξπζζφκελσλ ππεξεζηψλ.  

πκβαηηθό Σίκεκα 

Ζ ηηκή πξνζθνξάο ζηελ νπνία ζα θαηαθπξσζεί ην έξγν. 

Δπηηξνπή Παξαθνινύζεζεο θαη Παξαιαβήο 
Ρν αξκφδην ζπιινγηθφ φξγαλν ην νπνίν ζα ζπγθξνηεζεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή θαη ζα 

έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ επίβιεςε ηεο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο απφ ηνλ αλάδνρν θαη ηελ 

παξαιαβή ηνπ παξαδνηένπ ηνπ έξγνπ. 

 

ΑΡΘΡΟ 2. ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ 

Ν παξφλ δηαγσληζκφο εληάζζεηαη ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ πνέξγνπ 4, ηεο Ξξάμεο 

«Αλάπηπμε Θέληξνπ Ζκέξαο εθδηδφκελσλ αηφκσλ θαη αηφκσλ πνπ αλήθνπλ ζε εππαζείο 

νκάδεο – Open Doors» ηνπ Δ.Ξ. «Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ», ΔΠΞΑ 2007-2013. 

Αληηθείκελν ηεο δηαθήξπμεο είλαη ε επηινγή Αλαδφρνπ γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ 

δηακφξθσζεο ηνπ ρψξνπ ηνπ Θέληξνπ Ζκέξαο (Θ.Ζ.) ηνπ ΘΔΔΙΞΛΝ, ζχκθσλα κε ηα 

φζα νξίδνληαη ζηελ ηερληθή πεξηγξαθή ηεο δηαθήξπμεο. 

Γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο γηα ην ζχλνιν ηνπ έξγνπ. Γε γίλνληαη δεθηέο θαη 
απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο, πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη γηα κέξνο ηνπ έξγνπ.  

ΑΡΘΡΟ 3. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

Ζ Ξξνυπνινγηζζείζα δαπάλε γηα ην ζχλνιν ηνπ έξγνπ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 

40.000,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αλαινγνχληνο Φ.Ξ.Α. 

 

Κξηηήξην θαηαθύξσζεο: ε ρακειόηεξε ηηκή. Δηδηθφηεξα, ε αμηνιφγεζε ησλ 

πξνζθνξψλ ζα γίλεη κε θξηηήξην ηελ ρακειφηεξε ηηκή. Γειαδή, ε θαηαθχξσζε ζα γίλεη 

ζηνλ πξνκεζεπηή πνπ έρεη πξνζθέξεη ηελ ρακειφηεξε ηηκή απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο. 

Ζ ζπκκεηνρή ζηνλ πξνθεξπζζφκελν δηαγσληζκφ κε ηελ παξνχζα πξνθήξπμε είλαη 

αλνηθηή, επί ίζνηο φξνηο, ζε φζνπο πιεξνχλ ηηο λνκηθέο, νηθνλνκηθέο θαη ηερληθέο 

πξνυπνζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξνχζα πξνθήξπμε. 
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ΑΡΘΡΟ 4. ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΧΜΗ 

Ζ πιεξσκή ζα γίλεη γηα ην 100% ηεο αμίαο, κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ πξνο 

πξνκήζεηα εηδψλ απφ ηελ Δπηηξνπή Ξαξαιαβήο ε νπνία κε ηα πξαθηηθά ηεο ζα 

βεβαηψλεη i) ηελ εκπξφζεζκε παξάδνζή ησλ εηδψλ θαη ii) ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηεο 

ζχκβαζεο. 

 

Πεκεηψλεηαη φηη ε θαζαξή αμία ησλ παξαζηαηηθψλ ππφθεηηαη ζε παξαθξάηεζε θφξνπ 

εηζνδήκαηνο βάζεη ηνπ Λ. 2238/94 (ΦΔΘ 151/Α/94), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

Ζ πιεξσκή ζα ιάβεη ρψξα αλάινγα κε ηε ξνή ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ ΘΔΔΙΞΛΝ απφ ην 

αξκφδην πνπξγείν ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

ΑΡΘΡΟ 5. ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

Ζ δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη ζε ρξνληθφ δηάζηεκα δχν (2) κελψλ απφ 

ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 

ΑΡΘΡΟ 6.  ΠΑΡΑΓΟΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ  

Ρν ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηα 
αληίζηνηρα θεθάιαηα ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. 

Αλαιπηηθά ην ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ παξνπζηάδεηαη ζην Κέξνο Β. 

«ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ – ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΔΟΓΝ» ηεο παξνχζαο. 

Ζ παξαιαβή ηνπ έξγνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί απφ αξκφδηα επηηξνπή παξαιαβήο πνπ ζα 

ζπγθξνηεζεί γηα ην ζθνπφ απηφ θαη ζα εθδίδεη ζρεηηθά πξσηφθνιια παξαιαβήο. 

Κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαη χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο 

επηηξνπήο παξαιαβήο, ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο κπνξεί λα κεηαηίζεηαη. Κεηάζεζε 

επηηξέπεηαη κφλν φηαλ ζπληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο ή άιινη ηδηαηηέξσο ζνβαξνί 

ιφγνη πνπ θαζηζηνχλ αληηθεηκεληθψο αδχλαηε ηελ εκπξφζεζκε παξάδνζε ησλ 

ππεξεζηψλ. Πηηο πεξηπηψζεηο κεηάζεζεο ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ παξάδνζεο, θαηά ηα 

αλσηέξσ, δελ επηβάιινληαη θπξψζεηο. 

ΑΡΘΡΟ 7. ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΣΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

1. Θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εθπιεξψλεη ηηο 

νδεγίεο πνπ ηνπ αλαηίζεληαη ζηε βάζε ηεο ζχκβαζεο κε ηελ πξνζήθνπζα επηκέιεηα 

θαη ηεξψληαο ηηο αξρέο ηεο θαιήο πίζηεο θαη ησλ ρξεζηψλ εζψλ. 

2. Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ιακβάλεη θάζε πξφζθνξν κέηξν αζθάιεηαο θαη 

πξνζηαζίαο γηα ηελ απνηξνπή δεκηψλ ή θζνξψλ θαη είλαη ππεχζπλνο γηα θάζε δεκία 

ή βιάβε πξνζψπσλ, πξαγκάησλ ή εγθαηαζηάζεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ηνπ 

πξνζσπηθνχ ηεο ή ηξίησλ θαη γηα ηελ απνθαηάζηαζε θάζε ηέηνηαο βιάβεο ή δεκίαο 

πνπ είλαη δπλαηφλ λα πξνμελεζεί θαηά ή επ’ επθαηξία ηεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ απφ 

ηνλ αλάδνρν ή ηνπο ππεξγνιάβνπο ηνπ, εθ’ φζνλ νθείιεηαη ζε πξάμε ή παξάιεηςε 

απηψλ.  

3. Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αζθαιίζεη θαη δηαηεξεί αζθαιηζκέλν ην πξνζσπηθφ 

ηνπ ζηνπο αξκφδηνπο αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο 

ηεο ζχκβαζεο θαη κεξηκλά φπσο νη ηπρφλ ππεξγνιάβνη ηνπ πξάμνπλ ην ίδην. 

4. Ζ αλαζέηνπζα αξρή ιακβάλεη φια ηα ελδεδεηγκέλα κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία θαη 

αζθάιεηα ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ αλαδφρνπ θαη ησλ ππεξγνιάβσλ ηνπ, ηδίσο δε 
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ελεκεξψλεη εγγξάθσο ηνλ αλάδνρν ζρεηηθά κε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ ρψξσλ φπνπ 

εθηειείηαη ε ζχκβαζε. 

ΑΡΘΡΟ 8. ΓΙΚΑΙΧΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

Φπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ή ελψζεηο/ θνηλνπξαμίεο απηψλ ή ζπλεηαηξηζκνί πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην αληηθείκελν ηνπ ππφ αλάζεζε έξγνπ (παξνρή ππεξεζηψλ 

δηακφξθσζεο ρψξσλ) πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηελ Διιάδα ή ζε άιιν θξάηνο κέινο 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ) ή ηνπ Δπξσπατθνχ Νηθνλνκηθνχ Σψξνπ (ΔΝΣ) ή ζε ηξίηεο 

ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ηε Ππκθσλία Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ ηνπ Ξαγθφζκηνπ 

Νξγαληζκνχ Δκπνξίνπ, ε νπνία θπξψζεθε κε ην λφκν 2513/1997 ή πξνεξρφκελα απφ 

ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ζπλάςεη επξσπατθέο ζπκθσλίεο κε ηελ Δ.Δ. θαη ηα νπνία 

πιεξνχλ ηνπο φξνπο πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ ζπλέρεηα ηεο παξνχζαο. 

Νη ελψζεηο πξνζψπσλ δελ ππνρξενχληαη λα πεξηβιεζνχλ νξηζκέλε λνκηθή κνξθή γηα 

ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπο. Υζηφζν, ζε πεξίπησζε πνπ ην δηαθεξπζζφκελν κε 

ηελ παξνχζα Έξγν θαηαθπξσζεί ζε έλσζε πξνζψπσλ, ε αλαζέηνπζα αξρή δηθαηνχηαη, 

εθ’ φζνλ ην ζεσξήζεη αλαγθαίν γηα ηελ ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, λα 

δεηήζεη απφ ηελ έλσζε λα πεξηβιεζεί νξηζκέλε λνκηθή κνξθή θαη ε έλσζε, ζηελ 

πεξίπησζε απηή, ππνρξενχηαη λα ην πξάμεη. 

Φπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν πνπ ζπκκεηέρεη απηφλνκα ή κε άιια θπζηθά ή λνκηθά 

πξφζσπα ζην δηαγσληζκφ, δελ κπνξεί επί πνηλή απνθιεηζκνχ λα κεηέρεη ζε 

πεξηζζφηεξεο απφ κία πξνζθνξέο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ. 

ΑΡΘΡΟ 9. ΚΑΣΑΡΣΙΗ – ΤΠΟΒΟΛΗ - ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

Γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο γηα ην ζχλνιν ηνπ έξγνπ. Γε γίλνληαη δεθηέο θαη 
απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο, πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη γηα κέξνο ηνπ έξγνπ.  

Ξξνζθνξέο αφξηζηεο, αλεπίδεθηεο εθηίκεζεο ή ππφ αίξεζε απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

Δπίζεο, απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο νη πξνζθνξέο πνπ παξνπζηάδνπλ απνθιίζεηο απφ 

ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο δηαθήξπμεο, θαζφζνλ απνηεινχλ φιεο απαξάβαηνπο φξνπο 

 

Νη πξνζθνξέο πξέπεη: 

 λα έρνπλ ζπληαρζεί ζηελ ειιεληθή γιψζζα, κε εμαίξεζε ηνπο ηερληθνχο φξνπο, πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ πξνζθνξά θαη κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη ζηελ αγγιηθή γιψζζα. 

 λα είλαη δαθηπινγξαθεκέλεο θαη λα κε θέξνπλ μέζκαηα, παξάηππεο δηνξζψζεηο, 

ζβεζίκαηα, δηαγξαθέο, πξνζζήθεο, θιπ. ζα πξέπεη λα είλαη κε ηα ίδηα ζηνηρεία 

εθηππσηηθήο κεραλήο θαη κνλνγξακκέλεο απφ ηνλ δηαγσληδφκελν, ε δε αξκφδηα 

επηηξνπή θαηά ηνλ έιεγρν ζα κνλνγξάςεη ηηο δηνξζψζεηο, πξνζζήθεο, θιπ. θαη 

γεληθά ζα επηβεβαηψζεη φηη απηέο έγηλαλ πξηλ ηελ απνζθξάγηζε ηεο πξνζθνξάο. 

 Νη πξνζθνξέο πξέπεη λα ππνβιεζνχλ κέζα ζε εληαίν ζθξαγηζκέλν θάθειν, ζε δχν 

(2) αληίγξαθα. Πε έλα απφ ηα δχν αληίγξαθα θαη ζε θάζε ζειίδα απηνχ, πνπ ζα 

είλαη κνλνγξακκέλε, ζα γξάθεηαη ε  ιέμε ¨ΞΟΥΡΝΡΞΝ¨ θαη απηφ ζα είλαη 

επηθξαηέζηεξν ηνπ άιινπ αληηηχπνπ, ζε πεξίπησζε δηαθνξάο κεηαμχ ηνπο.  

 

Ν εληαίνο θάθεινο ηεο πξνζθνξάο πξέπεη απαξαίηεηα λα θέξεη ηελ ΔΞΥΛΚΗΑ θαη ηε 

ΓΗΔΘΛΠΖ ηνπ Γηαγσληδφκελνπ θαη λα γξάθεη επθξηλψο ηηο ελδείμεηο: 

α.  Ζ έλδεημε "ΠΡΟΟΥΗ - ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΥΘΔΙ Ο ΦΑΚΔΛΟ ΑΠΟ ΣΗΝ 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ" κε θεθαιαία γξάκκαηα 

 β.  H ιέμε "ΠΡΟΦΟΡΑ" κε θεθαιαία γξάκκαηα 
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 γ. Σα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα. 

 δ. Αθνξά: Ξξφρεηξν κεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ γηα ηελ επηινγή αλαδφρνπ ηνπ πνέξγνπ 4 

κε ηίηιν: «Παξνρή ππεξεζηώλ δηακόξθσζεο ηνπ Κέληξνπ Ηκέξαο (Κ.Η.) ηνπ 

ΚΔΔΛΠΝΟ» ζην πιαίζην ηεο Πξάμεο: «Αλάπηπμε Κέληξνπ Ηκέξαο 

εθδηδόκελσλ αηόκσλ θαη αηόκσλ πνπ αλήθνπλ ζε εππαζείο νκάδεο – Open 

Doors» 

 
 

Ο ΔΝΙΑΙΟ ΦΑΚΔΛΟ ΚΑΘΔ ΠΡΟΦΟΡΑ ΘΑ ΠΡΔΠΔΙ ΝΑ ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΔΙ :  

Ρνπο παξαθάησ αλεμάξηεηνπο θαη ζθξαγηζκέλνπο θαθέινπο : 

 

Α. Φάθειν κε ηελ έλδεημε «ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ» πνπ ζα πεξηιακβάλεη 

(πξσηφηππν θαη αληίγξαθν): 

 

1. Δγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκό ίζε κε ην 5% ηεο 

ζπλνιηθήο  πξνϋπνινγηζζείζεο αμίαο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α.).  

2. Τπεύζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986/Α΄ 75), ζηελ νπνία λα αλαθέξνπλ φηη  

i) Έιαβαλ γλψζε ησλ φξσλ ηνπ δηαγσληζκνχ ηνπο νπνίνπο θαη απνδέρνληαη. 

ii) Γελ ππάξρνπλ λνκηθνί πεξηνξηζκνί ζηε ιεηηνπξγία ηεο Δπηρείξεζεο. 

iii) Γελ έρνπλ απνθιεηζζεί, απφ ηελ ζπκκεηνρή ζε δηαγσληζκνχο ηνπ Γεκνζίνπ. 

iv) Γελ έρνπλ θάλεη ςεπδείο ή αλαθξηβείο δειψζεηο θαηά ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ 

πνπ δεηνχληαη απφ ηελ πεξεζία. 

v) Όηη ζα είλαη ζπλεπείο ζηελ εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπο ππνρξεψζεσλ πνπ 

δεηνχληαη απφ ηελ πεξεζία. 

3. Τπεύζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986/Α΄ 75), ζηελ νπνία: 

Λα αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ. 
 Λα δειψλεηαη φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο  

o Γελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε γηα θάπνην 
απφ ηα αδηθήκαηα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ Ξ.Γ. 60/2007, γηα 
θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηνπ αγνξαλνκηθνχ θψδηθα ζρεηηθφ κε ηελ 
άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ δξαζηεξηφηεηαο ή γηα θάπνην απφ  ηα 
αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο 
πιαζηνγξαθίαο, ηεο ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο θαη ηεο δφιηαο 
ρξενθνπίαο. 

o Γελ ηεινχλ ην ηειεπηαίν εμάκελν ππφ πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, εηδηθή ή 
θνηλή, πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ ή άιιε αλάινγε θαηάζηαζε θαη επίζεο 
φηη δελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε ή έθδνζεο 
απφθαζεο αλαγθαζηηθήο εθθαζάξηζεο  ή πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή 
ππφ άιιε αλάινγε δηαδηθαζία. 

 Δίλαη θνξνινγηθά θαη αζθαιηζηηθά ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο θαηά 
ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ 

 Δίλαη εγγεγξακκέλνη ζην νηθείν Δπηκειεηήξην. 

4. Τπεύζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986/Α΄ 75), ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη ε 

πξνυπάξρνπζα εκπεηξία, ζπλνδεπφκελε κε ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά (π.ρ. ηηκνιφγηα, 

ζπκθσλεηηθά, βεβαηψζεηο επηηπρνχο νινθιήξσζεο θιπ.) ζηελ θαηαζθεπή ή/θαη 

δηακφξθσζε παξφκνησλ ρψξσλ θαη ζπγθεθξηκέλα δνκψλ πξφλνηαο θαη θηινμελίαο 

αηφκσλ απφ επάισηεο νκάδεο πιεζπζκνχ, πξνθεηκέλνπ λα απνδεηθλχεηαη ε δπλαηφηεηα 

εθηέιεζεο ηνπ ππφ αλάζεζε έξγνπ απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν. Δηδηθφηεξα, απαηηείηαη νη 

πξνζθέξνληεο λα έρνπλ νινθιεξψζεη επηηπρψο ηνπιάρηζηνλ δχν (2) αλάινγα έξγα 

θαηά ηα αλσηέξσ, ζην δηάζηεκα ησλ ηειεπηαίσλ έμη (6) εηψλ, πξνυπνινγηζκνχ 
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ηνπιάρηζηνλ ίζνπ κε ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. 

5. Τπεύζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986/Α΄ 75), ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη φηη ν 

πξνζθέξσλ δεζκεχεηαη λα πινπνηήζεη ην ππφ αλάζεζε έξγν, ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. 

6. Σα δηθαηνινγεηηθά ζύζηαζεο θαη ινηπά λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα αλάινγα κε 

ηελ πεξίπησζε (εκεδαπφ/αιινδαπφ θπζηθφ πξφζσπν, εκεδαπφ/αιινδαπφ λνκηθφ 

πξφζσπν, ζπλεηαηξηζκφο). Όια ηα έγγξαθα απφ ηα νπνία πξνθχπηεη ε ζχζηαζε θαη ε 

εθπξνζψπεζε ηνπ ππνςεθίνπ, θαη ε ηήξεζε ησλ πξνβιεπφκελσλ ζηνλ λφκν 

δηαηππψζεσλ δεκνζηφηεηαο γηα ηε ζχζηαζε ηνπ ππνςεθίνπ, ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ 

θαηαζηαηηθνχ ηνπ θαη ηνλ δηνξηζκφ ησλ εθπξνζψπσλ ηνπ ζα ππνβάιινληαη ζε επίζεκα 

αληίγξαθα. 

7. Παξνπζίαζε ηνπ ππνςεθίνπ αλαδόρνπ ζηελ νπνία κεηαμχ ησλ άιισλ ζα 

πεξηγξάθεηαη ε ππνδνκή ηνπ, ην πειαηνιφγην ηνπ, ν ζπλνιηθφο θχθινο εξγαζηψλ ηνπ 

θαηά ηελ ηειεπηαία ηξηεηία θ.ι.π. 

8. Παξαζηαηηθά εθπξνζώπεζεο. Πε πεξίπησζε πνπ ν ππνςήθηνο αλάδνρνο ππνβάιεη 

ηελ πξνζθνξά ηνπ δηα αληηπξνζψπνπ ηνπ πνπ δελ είλαη λφκηκνο εθπξφζσπφο ηνπ, ζα 

πξέπεη λα ππνβάιεη θαη έγγξαθν παξνρήο ζε απηφλ εηδηθήο ζρεηηθήο πιεξεμνπζηφηεηαο. 

Ζ ππεχζπλε δήισζε ηνπ ζεκείνπ 3 αλσηέξσ θέξεη εκεξνκελία εληφο ησλ ηειεπηαίσλ 

ηξηάληα (30) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ πξν ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ησλ 

πξνζθνξψλ θαη δελ απαηηείηαη βεβαίσζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο απφ αξκφδηα 

δηνηθεηηθή αξρή ή ηα ΘΔΞ. 
Νη ππεχζπλεο δειψζεηο ησλ ζεκείσλ 2, 4 θαη 5 πξνζθνκίδνληαη ζεσξεκέλεο γηα ην 
γλήζην ηεο ππνγξαθήο απφ αξκφδηα δηνηθεηηθή αξρή ή ηα ΘΔΞ. 
Πε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ ή ελψζεσο πξνζψπσλ/θνηλνπξαμίαο νη ππεχζπλεο 
δειψζεηο ζα πξέπεη λα ππνβάιινληαη θαη απφ ην/ηνπο λφκηκν/νπο εθπξφζσπν/νπο ηνπ 
ππνςεθίνπ αλαδφρνπ. 

9. Βεβαίσζε ππνγεγξακκέλε απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή φηη ν ππνςήθηνο αλάδνρνο 

επηζθέθζεθε ηνλ ρψξν θαη ελεκεξψζεθε γηα ηηο απαηηήζεηο ησλ ππφ αλάζεζε εξγαζηψλ, 

ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ηερληθή πεξηγξαθή ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. 

   

 

Β. Φάθειν κε ηελ έλδεημε «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ», ν νπνίνο ζα πεξηιακβάλεη 

ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία, (πξσηφηππν θαη αληίγξαθν) επί πνηλή απφξξηςεο, 

δηακνξθσκέλα σο εμήο: Ζ ηηκή πξέπεη λα δίλεηαη ζε επξψ (€), ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

φισλ ησλ λφκηκσλ ησλ ππέξ ηξίησλ θξαηήζεσλ, θαη λα αλαγξάθεηαη νινγξάθσο θαη 

αξηζκεηηθψο. Πηελ πξνζθεξφκελε ηηκή επηζεκαίλεηαη πξέπεη λα πεξηιακβάλεηαη ην ζχλνιν 

ησλ εθηφο απφ ηνλ Φ.Ξ.Α., ν νπνίνο ζα αλαθέξεηαη ρσξηζηά. 

Πε πεξίπησζε δηαθνξνπνίεζεο κεηαμχ ηεο αλαγξαθφκελεο ηηκήο αξηζκεηηθψο θαη 

νινγξάθσο ιακβάλεηαη ππφςε ε ηηκή νινγξάθσο. 

Πε πεξίπησζε πξντφληνο ή ππεξεζίαο πνπ πξνζθέξνληαη δσξεάλ ζα αλαγξάθεηαη ζηελ 

νηθεία ζέζε ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ε έλδεημε «ΓΥΟΔΑΛ». 

Δάλ έρεη παξαιεηθζεί ε αλαγξαθή ηεο ηηκήο, αθφκα θαη αλ δελ ππάξρεη ε έλδεημε 

«ΓΥΟΔΑΛ» ζεσξείηαη ακαρήησο φηη ηα αληίζηνηρα πξντφληα ή ππεξεζίεο έρνπλ 

πξνζθεξζεί δσξεάλ. 

Νη ηηκέο ηεο πξνζθνξάο είλαη δεζκεπηηθέο γηα ηνλ ππνςήθην αλάδνρν κέρξη ηελ νξηζηηθή 

παξαιαβή ηνπ έξγνπ. Απνθιείεηαη νπνηαδήπνηε αλαζεψξεζε ησλ ηηκψλ ηεο πξνζθνξάο θαη 

νπνηαδήπνηε αμίσζε ηνπ ππνςεθίνπ αλαδφρνπ πέξαλ ηνπ αληίηηκνπ ησλ ππεξεζηψλ πνπ 

ζα παξέρεη βάζεη ησλ ηηκψλ ηεο πξνζθνξάο ηνπ κέρξη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ 

ππεξεζηψλ θαη ηελ απνπιεξσκή ηνπο. 
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Γηα ηελ αλάιπζε ησλ ηηκψλ ηεο πξνζθνξάο ηνπο νη ππνςήθηνη αλάδνρνη είλαη 

ππνρξεσκέλνη λα ζπκπιεξψζνπλ ηνλ πίλαθα ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο φπσο 

θαζνξίδεηαη ζην ππφδεηγκα πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην Ξαξάξηεκα ΗΗΗ ηεο παξνχζαο 

δηαθήξπμεο. 

ΑΡΘΡΟ 10. ΥΡΟΝΟ ΙΥΤΟ ΣΧΝ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

Νη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο δηαγσληδφκελνπο γηα δηαθφζηεο ζαξάληα 

εκέξεο (240) εκέξεο απφ ηελ επνκέλε ηεο εκεξνκελίαο ιήμεο ηεο θαηάζεζήο ηνπο. 

 

ΑΡΘΡΟ 11. ΠΑΡΟΥΗ ΓΙΔΤΚΡΙΝΗΔΧΝ 

Δηδηθφηεξα ζε πεξίπησζε πνπ δεηεζνχλ απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ζπκπιεξσκαηηθέο 

πιεξνθνξίεο, ζρεηηθέο κε φξνπο ηεο δηαθήξπμεο κέρξη θαη νθηψ (8) εκέξεο πξν ηεο 

εθπλνήο ηεο πξνζεζκίαο άζθεζεο ηεο έλζηαζεο, απηέο παξέρνληαη ην αξγφηεξν ηξεηο 

(3) εκέξεο πξν ηεο εθπλνήο ηεο σο άλσ πξνζεζκίαο. Πε θάζε άιιε πεξίπησζε πνπ 

δεηνχληαη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο νη σο άλσ ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο, απηέο 

δίλνληαη ην αξγφηεξν εληφο έμη (6) εκεξψλ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ 

πξνζθνξψλ. 

Θαλέλαο ππνςήθηνο δελ κπνξεί ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε λα επηθαιεζζεί πξνθνξηθέο 

απαληήζεηο εθ κέξνπο ηνπ αλαζέηνπζαο αξρήο. 

 

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 

 

 

Α. ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

Ζ Δπηηξνπή ηνπ δηαγσληζκνχ πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απoζθξάγηζεο ησλ 

πξνζθνξψλ (δεκφζηα) ζηα γξαθεία ηνπ ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ. (ΑΓΟΑΦΥΛ 3-5, 15123 ΚΑΟΝΠΗ) 

παξνπζία ησλ πξνζθεξφλησλ ή ησλ λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλσλ εθπξνζψπσλ ηνπο, 

εθφζνλ επηζπκνχλ λα παξεβξίζθνληαη. 

 

Ξξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη ζηελ Δπηηξνπή κεηά ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο 

απνζθξάγηζεο δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά παξαδίδνληαη ζηελ πεξεζία δηελέξγεηαο ηνπ 

δηαγσληζκνχ γηα επηζηξνθή, σο εθπξφζεζκεο.  

Νη δηθαηνχκελνη πνπ παξεπξίζθνληαη ζηε δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ 

ιακβάλνπλ γλψζε ησλ ζπκκεηαζρφλησλ ζην δηαγσληζκφ. 

Ζ απνζθξάγηζε θάζε πξνζθνξάο γίλεηαη κε ηελ  παξαθάησ δηαδηθαζία : 

 Απνζθξαγίδεηαη ν θπξίσο θάθεινο θαη ν θάθεινο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 

ζπκκεηνρήο, κνλνγξάθνληαη δε απφ ηελ Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνχ φια ηα 

πξσηφηππα ζηνηρεία ηνπ Φαθέινπ Γηθαηνινγεηηθψλ θαηά θχιιν. 

 Νη Φάθεινη ησλ Νηθνλνκηθψλ Ξξνζθνξψλ δελ απνζθξαγίδνληαη αιιά 

κνλνγξάθνληαη, θαη αθνχ ζθξαγηζζνχλ απφ ηελ Δπηηξνπή θπιάζζνληαη. 

Δηδηθφηεξα νη Φάθεινη Νηθνλνκηθψλ Ξξνζθνξψλ ηνπνζεηνχληαη ζε λέν εληαίν 

θάθειν ν νπνίνο επίζεο ζθξαγίδεηαη, ππνγξάθεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή θαη 

θπιάζζεηαη.  

 Ζ Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνχ θαηαγξάθεη ηνπο πξνζθέξνληεο ηνπ έξγνπ ζε 

Ξξαθηηθφ, ην νπνίν ππνγξάθεη. 
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Θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ νη παξεπξηζθφκελνη ιακβάλνπλ 

γλψζε κφλν ησλ ζπκκεηερφλησλ ζην Γηαγσληζκφ. Όζνη απφ ηνπο ππνςήθηνπο 

αλαδφρνπο επηζπκνχλ, κπνξνχλ λα πιεξνθνξεζνχλ ην πεξηερφκελν ησλ άιισλ 

πξνζθνξψλ χζηεξα απφ ζρεηηθή εηδνπνίεζή ηνπο απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή. Ζ 

εμέηαζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη ρσξίο απνκάθξπλζή ηνπο απφ ην ρψξν ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο  θαη ρσξίο λα επηηξέπεηαη ε θσηναληηγξαθή. 

 

Β. ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

Ζ αμηνιφγεζε ζα γίλεη κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ ρακειφηεξε ηηκή.  

Γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ πνπ ππνβιήζεθαλ, ζα αθνινπζεζνχλ ηα ζηάδηα 

θαη νη δηαδηθαζίεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηε ζπλέρεηα : 

 

B.1 ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΔΛΔΓΥΟ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΧΝ ΤΜΜΔΣΟΥΗ  

Κεηά ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ, ε Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνχ ειέγρεη ηελ 

νξζφηεηα θαη ηελ πιεξφηεηα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ έρνπλ ππνβιεζεί θαζψο θαη ησλ 

εγγπήζεσλ ζπκκεηνρήο. Κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ ειέγρνπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, ε 

Δπηηξνπή ζα δηαβηβάζεη ζην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηα πξαθηηθά ηεο, ην νπνίν 

απνθαίλεηαη ζρεηηθά θαη κε γλσζηνπνηείηαη ζηνπο ππνςήθηνπο αλαδφρνπο ε ζρεηηθή 

απφθαζε. 

 

Β.2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

Νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο ζα απνζθξαγηζζνχλ κεηά ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο 

έγθξηζεο ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή. 

Ζ εκεξνκελία, ν ηφπνο θαη ε ψξα πνπ ζα απνζθξαγηζζνχλ νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο 

ζα γλσζηνπνηεζεί, κε απφθαζε ηεο ππεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκφ, πνπ ζα 

ζηαιεί κε θαμ ζηνπο πξνζθέξνληεο ησλ νπνίσλ νη πξνζθνξέο θξίζεθαλ απνδεθηέο. 

Νη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ, γηα φζεο πξνζθνξέο δελ θξίζεθαλ απνδεθηέο 

θαηά ην πξνεγνχκελν ζηάδην επηζηξέθνληαη απφ ηελ πεξεζία Γηελέξγεηαο ζηνπο 

πξνζθέξνληεο, ρσξίο λα έρνπλ απνζθξαγηζζεί. 

Ζ απνζθξάγηζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζην ρψξν 

δηελέξγεηαο, ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ ζα νξίδεηαη ζηε ζρεηηθή απφθαζε ηεο 

ππεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκφ, ελψπηνλ ησλ ηπρφλ παξηζηακέλσλ 

εθπξνζψπσλ ησλ ππνςεθίσλ αλαδφρσλ ησλ νπνίσλ νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο ζα 

απνζθξαγηζζνχλ. 

Γηα ηηο αλάγθεο ηεο νηθνλνκηθήο αμηνιφγεζεο, ε Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο ησλ 

Απνηειεζκάησλ ηνπ Γηαγσληζκνχ ζα ειέγμεη ην πεξηερφκελν ησλ νηθνλνκηθψλ 

πξνζθνξψλ πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη ηνλ βαζκφ ζηνλ νπνίν αληαπνθξίλνληαη ζηηο 

απαηηήζεηο ηεο δηαθήξπμεο.   

Κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο νηθνλνκηθήο αμηνιφγεζεο, ε Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνχ ζα 

θαηαηάμεη ηηο πξνζθνξέο ζε ζπγθξηηηθφ πίλαθα, θαηά αχμνπζα ζεηξά κε βάζε ηε 

ρακειφηεξε ηηκή. 

ΑΡΘΡΟ 13. ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 

Κεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ν πξνζθέξσλ ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε 

θαηαθχξσζε, εληφο πξνζεζκίαο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο 

έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζ’ απηφλ, κε βεβαίσζε παξαιαβήο, νθείιεη λα ππνβάιεη, ζε 
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ζθξαγηζκέλν θάθειν, ηα αλαθεξφκελα παξαθάησ έγγξαθα ή δηθαηνινγεηηθά, ηα νπνία 

απνζθξαγίδνληαη θαη ειέγρνληαη: 

 

Α. Ρα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά θαηά πεξίπησζε.  

Αλαιπηηθφηεξα: 

1. Νη Έιιελεο πνιίηεο: 

α. Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ πξηλ απφ 

ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα 

πξνθχπηεη, φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε, 

γηα θάπνην απφ ηα αθφινπζα αδηθήκαηα: 

 ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην 

άξζξν 2 παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο ηεο 98/773/ΓΔ ηνπ 

Ππκβνπιίνπ (EE L 351 ηεο 29.1.1998, ζει. 1).  

 δσξνδνθία, φπσο απηή νξίδεηαη αληίζηνηρα ζην άξζξν 3 ηεο 

πξάμεο ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 26εο Καΐνπ 1997 (EE C 195 ηεο 

25.6.1997, ζει. 1) θαη ζην άξζξν 3 παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο 

δξάζεο 98/742/ΘΔΞΞΑ ηνπ Ππκβνπιίνπ (EE L 358 ηεο 31.12.1998, 

ζει. 2).  

 απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε 

ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ 

Θνηλνηήησλ (EE C 316 ηεο 27.11.1995, ζει. 48). 

 λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο 

νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο νδεγίαο 91/308/ EOK ηνπ Ππκβνπιίνπ, 

ηεο 10εο Ηνπλίνπ 1991, γηα ηελ πξφιεςε ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ 

παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο (EE L 166 ηεο 28.6.1991, ζει. 77 

Νδεγίαο, ε νπνία ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ Νδεγία 2001/97/ΔΘ ηνπ 

Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ, EE L 344 ηεο 

28.12.2001, ζει. 76), ε νπνία ελζσκαηψζεθε κε ην λ. 2331/1995 

(Φ.Δ.Θ. Α΄ 173/1995) θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ην λ. 3424/2005 

(Φ.Δ.Θ. Α΄ 305/2005). 

 πεμαίξεζε, απάηε, εθβίαζε, πιαζηνγξαθία, ςεπδνξθία, 

δσξνδνθία θαη δφιηα ρξεσθνπία.  

β. Ξηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηνπ 

ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο 

εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ζε πηψρεπζε θαη, 

επίζεο, φηη δελ ηεινχλ ζε δηαδηθαζία θήξπμεο πηψρεπζεο.  

γ. Ξηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηνπ 

ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο 

εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ππφ αλαγθαζηηθή 

δηαρείξηζε θαη, επίζεο, φηη δελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία ζέζεο ζε αλαγθαζηηθή 

δηαρείξηζε. 

δ.  Ξηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε αξρή, απφ ην 

νπνίν λα πξνθχπηεη φηη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο σο άλσ εηδνπνίεζεο, είλαη 

ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο 

ππνρξεψζεηο ηνπο. 
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Πε πεξίπησζε εγθαηάζηαζήο ηνπο ζηελ αιινδαπή, ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ 

παξαπάλσ πεξηπηψζεσλ β΄, γ΄, θαη δ’ εθδίδνληαη κε βάζε ηελ ηζρχνπζα 

λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη, απφ ηελ νπνία θαη εθδίδεηαη 

ην ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ .  

ε. Ξηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ, κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη 

αθελφο ε εγγξαθή ηνπο ζ’ απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο, θαηά ηελ 

εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, θαη αθεηέξνπ φηη εμαθνινπζνχλ λα 

παξακέλνπλ εγγεγξακκέλνη κέρξη ηελ επίδνζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο 

εηδνπνίεζεο.  

 

2. Νη αιινδαπνί:  

α. Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ή ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ αξκφδηαο δηνηθεηηθήο 

ή δηθαζηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ 

ηξηκήλνπ, πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ 

ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή 

απφθαζε γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο, φπσο απηά εμεηδηθεχνληαη 

αλσηέξσ ζηελ παξνχζα παξάγξαθν, ππφ ζηνηρ. Α.1.α΄.  

β.  Ξηζηνπνηεηηθφ ηεο θαηά πεξίπησζε αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο 

ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ζε 

πηψρεπζε ή άιιε αλάινγε θαηάζηαζε θαη επίζεο δε ηεινχλ ζε δηαδηθαζία 

θήξπμεο πηψρεπζεο ή άιιεο αλάινγεο θαηάζηαζεο.  

γ. Ξηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηνπ 

ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο 

εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ππφ αλαγθαζηηθή 

δηαρείξηζε ή άιιε αλάινγε θαηάζηαζε θαη, επίζεο, φηη δελ ηεινχλ ππφ 

δηαδηθαζία ζέζεο ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή άιιεο αλάινγεο θαηάζηαζεο. 

δ. Ξηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε αξρή, απφ ην 

νπνίν λα πξνθχπηεη φηη είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ 

αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο ( θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαη 

σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο. 

Γηα ηελ δηαπίζησζε ησλ νξγαληζκψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζηνπο νπνίνπο 

είλαη αζθαιηζκέλνη νη κε νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο απαζρνινχκελνη ζηελ 

επηρείξεζε ηνπ ζπκκεηέρνληνο αιινδαπνχ, πξνζθνκίδνληαη  α) θαηάζηαζε 

ηνπ ζπλφινπ ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο επηρείξεζεο θαηά εηδηθφηεηα, ζεσξεκέλε 

απφ αξκφδηα αξρή θαη β) ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνκεζεπηή ελψπηνλ 

δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ή ζπκβνιαηνγξάθνπ ή άιιεο αξκφδηαο αξρήο 

ηεο ρψξαο φπνπ έρεη ηελ έδξα ηεο ε επηρείξεζή ηνπ, κε ηελ νπνία ζα 

δειψλνληαη νη αζθαιηζηηθνί θνξείο ζηνπο νπνίνπο είλαη αζθαιηζκέλνη νη 

απαζρνινχκελνη ζ’ απηήλ. Ζ δήισζε απηή ππνβάιιεηαη καδί κε ηα ινηπά 

πηζηνπνηεηηθά ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ. 

ε. Ξηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκφδηαο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, απφ ην 

νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ήηαλ εγγεγξακκέλνη ζηα κεηξψα ηνπ νηθείνπ 

Δπηκειεηεξίνπ ή ζε ηζνδχλακεο επαγγεικαηηθέο νξγαλψζεηο, θαηά ηελ εκέξα 

δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη εμαθνινπζνχλ λα παξακέλνπλ 

εγγεγξακκέλνη κέρξη ηελ επίδνζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο.  
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3. Ρα λνκηθά πξφζσπα εκεδαπά ή αιινδαπά:  

α. Ρα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά γηα ηνπο Έιιελεο πνιίηεο ή 

ηνπο αιινδαπνχο, αληίζηνηρα.  

β. Ξηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηνπ 

ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο 

εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ππφ θνηλή ή εηδηθή 

εθθαζάξηζε ή φηη δελ έρεη θαηαηεζεί αίηεζε ζπλδηαιιαγήο, ή άιιεο αλάινγεο 

θαηαζηάζεηο (κφλν γηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα) θαη, επίζεο, φηη δελ 

ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία έθδνζεο απφθαζεο θνηλήο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ή 

ππφ άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κφλν γηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα).  

γ. Δηδηθφηεξα, ηα αλσηέξσ λνκηθά πξφζσπα πξέπεη λα πξνζθνκίδνπλ γηα ηνπο 

δηαρεηξηζηέο, ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Ξ.Δ.) 

θαη ησλ πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ν.Δ. θαη Δ.Δ.) θαη γηα ηνλ πξφεδξν θαη 

δηεπζχλνληα ζχκβνπιν γηα ηηο αλψλπκεο εηαηξείεο (Α.Δ.), απφζπαζκα πνηληθνχ 

κεηξψνπ ή άιιν ηζνδχλακν έγγξαθν αξκφδηαο δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο 

ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ηα αλσηέξσ 

πξφζσπα δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε, γηα 

θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα, φπσο απηά εμεηδηθεχνληαη αλσηέξσ ζηελ παξνχζα 

παξάγξαθν, ππφ ζηνηρ. Α.1.α΄.  

 

4. Νη Ππλεηαηξηζκνί:  

α. Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ή ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ αξκφδηαο δηνηθεηηθήο 

ή δηθαζηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ 

ηξηκήλνπ, πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο απφ 

ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν Ξξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηνπο Ππκβνπιίνπ δελ 

έρεη θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε γηα θάπνην απφ ηα 

αδηθήκαηα, φπσο απηά εμεηδηθεχνληαη αλσηέξσ ζηελ παξνχζα παξάγξαθν, 

ππφ ζηνηρ. Α.1.α΄. 

β. Ρα δηθαηνινγεηηθά β’, γ’ θαη δ’ ηεο πεξίπησζεο 1 ηεο παξ. 1.2.Α ,εθφζνλ 

πξφθεηηαη γηα εκεδαπνχο ζπλεηαηξηζκνχο θαη ηεο πεξίπησζεο 2 ηεο παξ. 1.2. Α 

ηεο παξνχζαο, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα αιινδαπνχο ζπλεηαηξηζκνχο, αληίζηνηρα,  

γ. Βεβαίσζε αξκφδηαο αξρήο φηη ν Ππλεηαηξηζκφο ιεηηνπξγεί λφκηκα. 

 

5. Νη ελψζεηο πξνκεζεπηψλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά:  

Ρα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα θάζε πξνκεζεπηή πνπ 

ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε.  

Δάλ ζε θάπνηα ρψξα βεβαηψλεηαη απφ νπνηαδήπνηε αξρή ηεο φηη δελ εθδίδνληαη 

ηα παξαπάλσ έγγξαθα ή πηζηνπνηεηηθά, ή δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο σο άλσ 

αλαθεξφκελεο πεξηπηψζεηο, δχλαληαη λα αληηθαηαζηαζνχλ απηά απφ ππεχζπλε 

δήισζε ηνπ ππφρξενπ πξνο ππνβνιή ηνπ δηθαηνινγεηηθνχ, ε νπνία γίλεηαη 

ελψπηνλ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ή ζπκβνιαηνγξάθνπ ηεο ρψξαο ζηελ 

νπνία είλαη εγθαηεζηεκέλνο. Πηελ θαηά ηα άλσ ππεχζπλε δήισζε ζα δειψλεηαη 

φηη ζηε ζπγθεθξηκέλε ρψξα δελ εθδίδνληαη ηα ζπγθεθξηκέλα έγγξαθα θαη φηη δελ 

ζπληξέρνπλ ζην ζπγθεθξηκέλν πξφζσπν νη αλσηέξσ λνκηθέο θαηαζηάζεηο. Ζ 

ππνρξέσζε απηή αθνξά φιεο ηηο πην πάλσ θαηεγνξίεο ππνςεθίσλ. 

 

Όηαλ ν πξνζθέξσλ ν νπνίνο πξνζθέξεη ηελ ρακειφηεξε ηηκή δελ πξνζθνκίζεη 

εγθαίξσο θαη πξνζεθφλησο  έλα ή  πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά πνπ 
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πξνβιέπνληαη ζην παξφλ άξζξν, ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ 

πξνζθέξεη ηελ ακέζσο επφκελε ρακειφηεξε ηηκή. Πε πεξίπησζε πνπ θαη απηφο δελ 

πξνζθνκίζεη έλα ή  πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία 

απαηηνχληαη θαηά ηα αλσηέξσ, ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα κε ηελ 

ακέζσο επφκελε ρακειφηεξε ηηκή θαη νχησ θαζ΄ εμήο. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο 

πξνζθέξνληεο δελ πξνζθνκίδεη, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ 

αλσηέξσ, έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία απαηηνχληαη, 

ν δηαγσληζκφο καηαηψλεηαη. 

 

Γηα ηα ζηάδηα ηεο νηθνλνκηθήο αμηνιφγεζεο θαη ηεο θαηαθχξσζεο ε Δπηηξνπή ζπληάζζεη 

πξαθηηθά πνπ ζα δηαβηβάζεη ζην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην, ην νπνίν θαη απνθαίλεηαη 

ζρεηηθά. Ζ απφθαζε θαηαθχξσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ ζηνλ αλάδνρν θνηλνπνηείηαη 

εγγξάθσο ζε απηφλ θαη ζηνπο ινηπνχο ζπκκεηέρνληεο. 
 

ΑΡΘΡΟ 14. ΔΝΣΑΔΙ – ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΔ ΠΡΟΦΤΓΔ 

1. Θαηά ηεο πξνθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ, ηεο ζπκκεηνρήο ππνςεθίνπ ζε απηφλ θαη 
ηεο δηελέξγεηαο ηνπ, έσο θαη ηελ θαηαθπξσηηθή απφθαζε, επηηξέπεηαη έλζηαζε γηα 
ιφγνπο λνκηκφηεηαο θαη νπζίαο (ελδηθνθαλήο πξνζθπγή) ζχκθσλα κε ην άξζξν 15 
ηνπ ΞΓ 118/2007. Δπί ησλ ελζηάζεσλ απνθαζίδεη ην αξκφδην φξγαλν ηνπ θνξέα 
πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκφ, θαηφπηλ γλσκνδφηεζεο ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο 
Δλζηάζεσλ. 

Κε ηελ έλζηαζε πνπ αζθείηαη θαηά ηεο θαηαθπξσηηθήο απφθαζεο επηηξέπεηαη θαη ε 
πξνβνιή ιφγσλ πνπ αθνξνχλ ηελ πιεξφηεηα θαη λνκηκφηεηα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, 
ηα νπνία πξνζθνκίδεη ν πξνζθέξσλ πξνο ηνλ νπνίνλ πξφθεηηαη λα γίλεη ε 
θαηαθχξσζε, δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 6 ηεο παξνχζαο. 

2. Νη αλσηέξσ ελζηάζεηο ππνβάιινληαη εγγξάθσο ζην αξκφδην γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ 
δηαγσληζκνχ φξγαλν ηνπ θνξέα, σο εμήο: 

Α) Θαηά ηεο πξνθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ κέζα ζην κηζφ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο 
απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο πξνθήξπμεο κέρξη ηελ εκεξνκελία ιήμεσο ηεο 
πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο πξνζεζκίαο 
απηήο ζπλππνινγίδνληαη θαη νη εκεξνκελίεο ηεο δεκνζίεπζεο θαη ηεο ππνβνιήο 
ησλ πξνζθνξψλ. 

 Ζ έλζηαζε εμεηάδεηαη απφ  ηελ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο Δλζηάζεσλ  θαη ην 
απνθαζίδνλ φξγαλν εθδίδεη ηελ ζρεηηθή απφθαζε ηνπ ην αξγφηεξν πέληε (5) 
εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηελ δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ. 

Β) Θαηά ησλ πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο πνπ αθνξνχλ ηελ 
ζπκκεηνρή νπνηνπδήπνηε ππνςεθίνπ ζηνλ δηαγσληζκφ ή ηελ δηελέξγεηα ηνπ 
δηαγσληζκνχ σο πξνο ηε δηαδηθαζία παξαιαβήο θαη απνζθξάγηζεο ησλ 
πξνζθνξψλ, θαηά ηε δηάξθεηα δηεμαγσγήο ηνπ ηδίνπ ηνπ δηαγσληζκνχ θαη εληφο 
ηεο επφκελεο εξγάζηκεο εκέξαο απφ απηήλ θαηά ηελ νπνία ν εληζηάκελνο έιαβε 
γλψζε ηνπ ζρεηηθνχ θαθέινπ.  

Ζ έλζηαζε απηή δελ επηθέξεη αλαβνιή ή δηαθνπή ηνπ δηαγσληζκνχ, αιιά 
εμεηάδεηαη θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ απφ  ηελ 
Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο Δλζηάζεσλ θαη εθδίδεηαη ε ζρεηηθή απφθαζε κεηά απφ 
γλσκνδφηεζε απηνχ. 
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Ζ έλζηαζε θαηά ηεο ζπκκεηνρήο ππνςεθίνπ ζε δηαγσληζκφ θνηλνπνηείηαη 
ππνρξεσηηθά ζε απηφλ θαηά ηνπ νπνίνπ ζηξέθεηαη, εληφο δχν (2) εκεξψλ απφ 
ηεο ππνβνιήο ηεο. 

Γ) Θαηά ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ έσο θαη ηελ θαηαθπξσηηθή απφθαζε, κέζα 
ζε ρξνληθφ δηάζηεκα ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ, αθφηνπ ν ελδηαθεξφκελνο 
ππνςήθηνο έιαβε γλψζε ηεο ζρεηηθήο πξάμεσο ή παξαιείςεσο ηεο αλαζέηνπζαο 
αξρήο. 

Ζ έλζηαζε απηή θνηλνπνηείηαη ππνρξεσηηθά, εληφο δχν (2) εκεξψλ απφ ηελ 
ππνβνιή ηεο, ζε απηφλ θαηά ηνπ νπνίνπ ζηξέθεηαη. Ζ έλζηαζε εμεηάδεηαη απφ  
ηελ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο Δλζηάζεσλ θαη ην απνθαζίδνλ φξγαλν εθδίδεη ηελ 
ζρεηηθή απφθαζε ηνπ ην αξγφηεξν ζε δέθα (10) εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ ιήμε 
ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ελζηάζεσλ. 

Γ) Δθηφο ησλ αλσηέξσ πεξηπηψζεσλ, θαηά ηεο θαηαθπξσηηθήο απφθαζεο, φζνλ 
αθνξά ηε λνκηκφηεηα θαη πιεξφηεηα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ άξζξνπ 6 ηεο 
παξνχζαο πξνθήξπμεο κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ, 
αθφηνπ ν ελδηαθεξφκελνο ππνςήθηνο έιαβε γλψζε ηεο αλσηέξσ 
θαηαθπξσηηθήο απφθαζεο θαη ησλ σο άλσ δηθαηνινγεηηθψλ. 

Ζ έλζηαζε απηή θνηλνπνηείηαη ππνρξεσηηθά, εληφο δχν (2) εκεξψλ απφ ηελ 
ππνβνιή ηεο ζηνλ κεηνδφηε θαηά ηνπ νπνίνπ ζηξέθεηαη. Ζ έλζηαζε εμεηάδεηαη 
απφ ην αξκφδην γλσκνδνηηθφ ζπιινγηθφ φξγαλν θαη ην απνθαζίδνλ φξγαλν 
εθδίδεη ηελ ζρεηηθή απφθαζε ηνπ ην αξγφηεξν ζε δέθα (10) εξγάζηκεο εκέξεο 
απφ ηελ ιήμε ηεο αλσηέξσ ηξηεκέξνπ πξνζεζκίαο. 

3. Δλζηάζεηο πνπ ππνβάιινληαη γηα νπνηνπζδήπνηε άιινπο ιφγνπο, εθηφο απφ ηνπο 
πξναλαθεξφκελνπο, δελ γίλνληαη δεθηέο. 

4. Ζ ζρεηηθή απφθαζε επί ηεο ελζηάζεσο θνηλνπνηείηαη ζηνπο εληζηάκελνπο ρσξίο 
ππαίηηα θαζπζηέξεζε ηεο πεξεζίαο. Νη εληζηάκελνη ιακβάλνπλ πιήξε γλψζε ηεο 
ζρεηηθήο απφθαζεο, κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ηνπ ζψκαηνο ηεο ζε απηνχο, απφ ηελ 
αλαζέηνπζα αξρή, κε θξνληίδα ηνπο. 

5. Γηα ην απνδεθηφ ηεο  άζθεζεο έλζηαζεο εθαξκφδνληαη ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 
15 παξ. 6 ηνπ ΞΓ 118/2007. 

ΑΡΘΡΟ 15. ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΚΑΙ ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΤΜΒΑΗ 

Ζ αλαθνίλσζε ηεο θαηαθχξσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ ηνπ έξγνπ, γίλεηαη εγγξάθσο πξνο 
ηνλ επηιεγέληα απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή. Κεηά ηελ αλαθνίλσζε ηεο θαηαθχξσζεο 
θαηαξηίδεηαη ε ζρεηηθή ζχκβαζε. Κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ εγγξάθνπ ηεο ζχκβαζεο, 
ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, 
πξνζθνκίδνληαο εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο. 
 

ΑΡΘΡΟ 16. ΔΓΓΤΗΔΙ 

Νη εγγπήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηε δηαθήξπμε, εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα ή 

άιια λνκηθά πξφζσπα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηελ Διιάδα, ζε άιιν θξάηνο κέινο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ) ή ηνπ Δπξσπατθνχ Νηθνλνκηθνχ Σψξνπ (ΔΝΣ) ή ζε ηξίηεο 

ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ηε Ππκθσλία Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ ηνπ Ξαγθφζκηνπ 

Νξγαληζκνχ Δκπνξίνπ, ε νπνία θπξψζεθε κε ην λφκν 2513/1997 θαη έρνπλ, ζχκθσλα 

κε ηελ λνκνζεζία ησλ θξαηψλ απηψλ, απηφ ην δηθαίσκα. Δγγπήζεηο πνπ εθδίδνληαη ζε 

άιιν θξάηνο εθηφο ηεο Διιάδαο, ζα ζπλνδεχνληαη ππνρξεσηηθά απφ επίζεκε 

κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα.  
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Νη εγγπήζεηο πξέπεη λα ζπληαρζνχλ ζχκθσλα κε ηα αληίζηνηρα ππνδείγκαηα ηνπ 

Ξαξαξηήκαηνο ηεο παξνχζαο. 

Πηελ πεξίπησζε έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο εηαηξεηψλ νη εγγπήζεηο πεξηιακβάλνπλ θαη ηνλ 

φξν φηη ε εγγχεζε θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ κειψλ ηεο έλσζεο ή ηεο 

θνηλνπξαμίαο.  

 

16.1. ΔΓΓΤΗΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

Θάζε πξνζθνξά απηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηνλ δηαγσληζκφ πξέπεη ππνρξεσηηθά θαη κε 
πνηλή απνθιεηζκνχ λα ζπλνδεχεηαη απφ εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ηεο νπνίαο ην 
πνζφ ζα πξέπεη λα θαιχπηεη ζε € (επξψ) πνζνζηφ 5% ηεο ζπλνιηθήο 
πξνυπνινγηζζείζαο αμίαο ηνπ έξγνπ. Ππγθεθξηκέλα ην χςνο ηεο εγγπεηηθήο ζπκκεηνρήο 
είλαη δύν ρηιηάδεο επξώ (2.000,00 €). 

Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο πξέπεη λα ηζρχεη γηα έλα ηνπιάρηζηνλ κήλα κεηά ηε ιήμε ηνπ 

ρξφλνπ ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο. 

Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνλ αλάδνρν κεηά ηελ θαηάζεζε ηεο εγγχεζεο 

θαιήο εθηέιεζεο θαη εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ελψ 

ζηνπο ππφινηπνπο πξνζθέξνληεο κέζα ζε πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ 

εκεξνκελία αλαθνίλσζεο ηεο θαηαθχξσζεο πξνο ηνλ αλάδνρν. 

 

16.2. ΔΓΓΤΗΗ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ   

Ν πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο, ην αξγφηεξν θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, 

λα θαηαζέζεη εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο, ην χςνο ηεο νπνίαο αληηζηνηρεί ζε 

πνζνζηφ 10% ηνπ ζπλνιηθνχ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 

ΦΞΑ.  

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο επηζηξέθεηαη κεηά ηελ νξηζηηθή (πνζνηηθή 

θαη πνηνηηθή) παξαιαβή ησλ εηδψλ θαη χζηεξα απφ ηελ εθθαζάξηζε ηπρφλ απαηηήζεσλ 

απφ ηνπο δχν ζπκβαιινκέλνπο. Πε πεξίπησζε πνπ ε παξάδνζε γίλεηαη, ζχκθσλα κε ηε 

ζχκβαζε, ηκεκαηηθά, ε εγγχεζε απνδεζκεχεηαη ζηαδηαθά, θαηά ην πνζφλ πνπ αλαινγεί 

ζηελ αμία ηνπ κέξνπο ηεο πνζφηεηαο πνπ παξαιήθζεθε νξηζηηθά. Δπηζεκαίλεηαη φηη ν 

ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο ηεο πξνο ππνγξαθή 

ζύκβαζεο πξέπεη λα είλαη ανξίζηνπ ρξόλνπ, δειαδή ζα ηζρύεη κέρξη 

επηζηξνθήο ηεο ζηελ ηξάπεδα.   

Πε πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο, ζηνλ νπνίν ζα θαηαθπξσζεί ν δηαγσληζκφο αξλεζεί λα 
ππνγξάςεη εκπξφζεζκα ηε ζχκβαζε ή λα θαηαζέζεη εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο 
εθηέιεζεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην παξφλ ηεχρνο, ή λα εθπιεξψζεη εκπξφζεζκα 
νπνηαδήπνηε άιιε ππνρξέσζή ηνπ, πνπ απνξξέεη απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζην 
δηαγσληζκφ, θεξύζζεηαη έθπησηνο, νπφηε ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο θαηαπίπηεη 
απηνδηθαίσο ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ. Πηελ πεξίπησζε απηή ν ζπγθεθξηκέλνο 
δηαγσληδφκελνο βαξχλεηαη θαη κε ηα έμνδα δηελέξγεηαο λένπ δηαγσληζκνχ θαη γίλεηαη 
θαηαινγηζκφο ζε βάξνο ηνπ αξλεζέληνο λα ππνγξάςεη ππνςεθίνπ, ηεο νηθνλνκηθήο 
δηαθνξάο πνπ ηπρφλ πξνθχπηεη εάλ ηειηθά ε αλαζέηνπζα αξρή πξνθξίλεη απηή ηε ιχζε. 
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ΜΔΡΟ Β. ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ - ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ  ΔΡΓΟΤ 

1. ΔΙΑΓΧΓΗ 

Αληηθείκελν ηνπ πξνθεξπζζφκελνπ έξγνπ είλαη ε παξνρή ππεξεζηψλ δηακφξθσζεο ηνπ 

ρψξνπ ηνπ Θέληξνπ Ζκέξαο (Θ.Ζ.) ηνπ ΘΔΔΙΞΛΝ, ζην πιαίζην εθηέιεζεο ηνπ πνέξγνπ 

4, ηεο Ξξάμεο «Αλάπηπμε Θέληξνπ Ζκέξαο εθδηδφκελσλ αηφκσλ θαη αηφκσλ πνπ 

αλήθνπλ ζε εππαζείο νκάδεο – Open Doors» ηνπ ΔΞ «Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ», 

ΔΠΞΑ 2007-2013. 

 

2. ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΡΑΞΗ «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΔΝΣΡΟΤ 
ΗΜΔΡΑ Η ΔΚΓΙΓΟΜΔΝΧΝ ΑΣΟΜΧΝ ΚΑΙ ΑΣΟΜΧΝ ΠΟΤ ΑΝΗΚΟΤΝ Δ 
ΔΤΠΑΘΔΙ ΟΜΑΓΔ – OPEN DOORS  

Πην πιαίζην ηνπ ΔΠΞΑ 2007-2013 θαη κέζσ ηνπ Δ.Ξ. «Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ 

2007 – 2013» (θσδ. πξφζθιεζεο 14), ην ΘΔΔΙΞΛΝ πινπνηεί ηε ιεηηνπξγία Θέληξνπ 

Ζκέξαο κε νλνκαζία «Αλνηρηέο Ξφξηεο – Open Doors». 

Ξξσηαξρηθφο ζηφρνο ηνπ Θέληξνπ Ζκέξαο είλαη ε πξφιεςε, ε αληηκεηψπηζε θαη ε 

ςπρνθνηλσληθή απνθαηάζηαζε εθδηδφκελσλ αηφκσλ πνπ δηαβηνχλ ζηελ θνηλφηεηα 

(άλδξεο, γπλαίθεο, δηεκθπιηθά άηνκα) θαη ελδέρεηαη λα εκπίπηνπλ ζε πνιιαπιέο 

εππάζεηεο, φπσο ρξήζε εμαξηεζηνγφλσλ νπζηψλ θαη HIV νξνζεηηθφηεηα ή λα αλήθνπλ 

παξάιιεια ζε εππαζείο νκάδεο φπσο ζχκαηα εμαλαγθαζηηθήο πνξλείαο, κεηαλάζηεο κε 

ή ρσξίο λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα, άζηεγνη, άηνκα πνπ δνπλ ζηα φξηα ηεο θηψρεηαο, 

ζχκαηα θαθνπνίεζεο θαη άηνκα πνπ απεηινχληαη απφ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ. 

Ξαξάιιεια, ζηφρνο ηνπ Θ.Ζ είλαη ε θαιιηέξγεηα θαη ε βειηίσζε ησλ θνηλσληθψλ θαη 

αηνκηθψλ δεμηνηήησλ ησλ σθεινχκελσλ, ε άξζε ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ θαη ηεο 

πεξηζσξηνπνίεζεο ηνπο, κέζσ ηεο πξνάζπηζεο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, 

ζπκβάιινληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ ζηελ θνηλσληθή ηνπο ελζσκάησζε. Ραπηφρξνλα, ζα 

δνζεί έκθαζε ζηελ πξσηνβάζκηα πγεηνλνκηθή θαη πξνλνηαθή πεξίζαιςε θαζψο θαη ζηε 

δηθηχσζε κε ππνζηεξηθηηθέο ππεξεζίεο ηνπ ηνκέα ςπρηθήο πγείαο θαη θνξείο 

πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο. 

Νη σθεινχκελνη ηνπ Θ.Ζ δηαβηνχλ θαη εξγάδνληαη ζε ηδηαίηεξα δπζκελείο ζπλζήθεο θαη 

πνιιέο θνξέο έρνληαο ιηγνζηνχο έσο θαη κεδακηλνχο πφξνπο, αδχλακν ή θαη 

αλχπαξθην ππνζηεξηθηηθφ δίθηπν, ραξαθηεξίδνληαη σο επάισηα θαη εππαζή, βηψλνληαο 

θνηλσληθφ απνθιεηζκφ θαη ζηηγκαηνπνίεζε θαη έρνπλ ζπλήζσο κεγαιχηεξε εππάζεηα ζε 

ςπρηθέο δηαηαξαρέο.  

3. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΓΑΙΧΝ ΓΙΑΜΟΡΦΧΗ ΥΧΡΟΤ Κ.Η. 

 

Ζ παξνχζα Ρερληθή Ξεξηγξαθή πεξηιακβάλεη θαη πεξηγξάθεη ηηο εξγαζίεο πνπ 
απαηηνχληαη γηα ηε δηακφξθσζε ησλ ρψξσλ  α. ησλ ρψξσλ ησλ απνδπηεξίσλ, β. Ρσλ 
ληνπδηέξσλ ζην εκηππφγεην, ηζφγεην, α’ φξνθνο, β’ φξνθνο εμαψξνθνπ θηηξίνπ επί ηεο 
νδνχ Φπιήο 10 Αζήλα, ψζηε λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο θέληξν εκέξαο 
εθδηδνκέλσλ αηφκσλ θαη αηφκσλ πνπ αλήθνπλ ζε εππαζείο νκάδεο. Ρν θηίξην 
αλαπηχζζεηαη ζε έμη νξφθνπο κε εκηππφγεην θαη ππφγεην. Γηα ηηο αλάγθεο εμππεξέηεζεο 
ησλ σθεινπκέλσλ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ κφλν ην εκηππφγεην, ην ππεξπςσκέλν ηζφγεην, 
ν α’ θαη ν β’ φξνθνο. Ππγθξηκέλα κεηά ηηο απαξαίηεηεο απνμειψζεηο ζπλνιηθά, ζα 
δηακνξθσζνχλ ζην εκηππφγεην ηνπ θηηξίνπ ρψξνη απνδπηεξίσλ θαη ληνπδηεξψλ κεηά 
W.C. κε ρσξίζκαηα απφ αλζπγξή 2+2 γπςνζαλίδα, δάπεδα θεξακηθψλ πιαθηδίσλ, 
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ζπξψλ  φιεο ηηο ειεθηξνινγηθέο θαη πδξαπιηθέο εξγαζίεο θαη εμνπιηζκψλ (είδε πγηεηλήο, 
κπαηαξίεο ληνπδ) θαζψο θαη φπνηα άιιε εξγαζία απαηηείηαη γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία 
ηνπο. Πην ηζφγεην ζα δηακνξθσζεί ρψξνο ππνδνρήο ζίηηζεο θαη πνιιαπιψλ 
δξαζηεξηνηήησλ. Πηνλ α’ φξνθν ζα δηακνξθσζνχλ επίζεο κε ζχζηεκα δηαρσξηζηηθψλ 
απφ γπςνζαλίδα ρψξνη ςπρνζεξαπείαο θαη ηαηξείσλ. Πηνλ β’ φξνθν ζα δηακνξθσζνχλ 
κε ηνλ παξαπάλσ ηξφπν ρψξνη γξαθείσλ θαη ην πξνζσπηθφ θαζψο θαη ρψξνη πγηεηλήο.  
Πε φινπο ηνπο λένπο ρψξνπο πγηεηλήο ζα θαηαζθεπαζηεί ςεπδνξνθή. Όιεο νη εξγαζίεο 
ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ φπσο πεξηγξάθνληαη παξαθάησ: 

 

1. ΑΠΟΞΗΛΧΗ – ΜΔΣΑΣΟΠΙΗ 
Θα γίλεη απνμήισζε  
α) Πηα δάπεδα ησλ ρψξσλ πνπ ζα δηακνξθσζνχλ σο απνδπηήξηα θαη ληνπδηέξεο, φπσο 
θαίλνληαη ζηηο παξαθάησ θαηφςεηο. 
β) Πηα ρακειά έπηπια θαη ζηα αληίζηνηρα ρσξίζκαηα πνπ εδξάδνληαη ζε απηά. 
γ) Πηα ζψκαηα θαινξηθέξ φπνπ απαηηείηαη. 
δ) Πε ηκήκα ησλ πθηζηακέλσλ ρσξηζκάησλ ζηελ είζνδν ησλ νξφθσλ φπσο απηά 
ππνδεηθλχνληαη ζηα αληίζηνηρα ζρέδηα (θάηνςε ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο - θάηνςε 
πξφηαζεο), κε δηγθ-δαγθ γξακκή. 
ε) Όιεο νη ειεθηξνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο (θαισδηψζεηο κε πξίδεο ξεχκαηνο, δηαθφπηεο, 
data θιπ.) φπνπ ππάξρνπλ ζηα ππφ θαζαίξεζε ηκήκαηα θαη ζηα ζνβαηεπηά ησλ 
ρακειψλ επίπισλ ζα απνμεισζνχλ κεηά πξνζνρήο θαη ζα επαλαηνπνζεηεζνχλ 
ζχκθσλα κε ηηο ζέζεηο εξγαζίαο πνπ θαίλνληαη ζην ζρέδην. 
ζη) Όιεο νη πδξαπιηθέο εγθαηαζηάζεηο κεηά ησλ εηδψλ πγηεηλήο φπνπ ππάξρνπλ ζηα 
ππφ θαζαίξεζε ηκήκαηα  
Πεκείσζε : Όιεο νη απνμειψζεηο ζα γίλνπλ κεηά πξνζνρήο εηδηθά ζηα ηκήκαηα 
πθηζηακέλσλ ρσξηζκάησλ πνπ ζα κεηαηνπηζηνχλ. 
Θα γίλεη απνθνκηδή θαη απφξξηςε ησλ πξντφλησλ απνμήισζεο. 
 
 

2. ΥΧΡΙΜΑΣΑ ΓΤΦΟΑΝΙΓΑ 
Ρα πξνβιεπφκελα απφ ηε κειέηε ρσξίζκαηα ζα θαηαζθεπαζηνχλ απφ παλέιια δηπιήο 
2+2 αλζπγξήο γπςνζαλίδαο κέζα έμσ, ελδεηθηηθνχ ηχπνπ ηεο KNAUF ζηηο ζέζεηο θαη 
δηαζηάζεηο πνπ ππνδεηθλχνληαη ζην ζπλεκκέλν ζρέδην σο θάησζη: 
α) Πθειεηφο απφ ζηξσηήξεο απφ γαιβαληζκέλε ιακαξίλα UW 50 x 50 x 0,6. Νη 
ζηξσηήξεο ζα ζηεξεσζνχλ ζην ππάξρνλ δάπεδν θαη ζηελ ςεπδνξνθή κε ηα 
θαηάιιεια εθηνλνχκελα βχζκαηα θαη ηα αλάινγα αθξψδε παξεκβχζκαηα (ζην 
δάπεδν). 
β) Νξζνζηάηεο 
Νη νξζνζηάηεο ζα ηνπνζεηεζνχλ αλά 60 cm θαη ζα είλαη ηχπνπ UW θαη δηαζηάζεσλ 50 
x 50 x 0,6 κε επέθηαζε πάλσ απφ ηελ ςεπδνξνθή γηα ηελ απαξαίηεηε ζηήξημε. 
γ) Γπςνζαλίδεο 
Νη γπςνζαλίδεο ζα είλαη ελδεηθηηθνχ ηχπνπ  KNAUF αλζπγξέο  δηαζηάζεσλ 1200 x 2500 
ρηι. πάρνπο 12,5 ρηι. Ζ ηνπνζέηεζή ηνπο ζα γίλεηαη κε εκθαλή ηεο πιεπξά πνπ είλαη 
ηππσκέλα ηα ινγφηππα ηεο εηαηξείαο. 
δ) Ρν θελφ κεηαμχ ησλ νξζνζηαηψλ ζα πιεξσζεί κε πεηξνβάκβαθα βαξέσο ηχπνπ 5 
εθ. 
ε) Πηε ζπλαξκνγή γπςνρσξηζκάησλ θαη ςεπδνξνθήο ζα ηνπνζεηεζεί ζθνηία |_|  
χςνπο 2 εθ. 
ζη) Πην θάησ ηκήκα ησλ γπςνρσξηζκάησλ ζα επηθνιιεζεί ζνβαηεπί, φπσο απηφ 
πεξηγξάθεηαη ζην δάπεδν. 
 

3. ΥΡΧΜΑΣΙΜΟΙ 
Ρα γπςνρσξίζκαηα κεηά ηελ θαηάιιειε πξνεξγαζία (ζηνθάξηζκα ηξίςηκν 
ζπαηνπιάξηζκα) ζα βαθηνχλ ζηελ ίδηα απφρξσζε κε ηνπο ηνίρνπο θαη ζα γίλεη έλα 
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θξεζθάξηζκα ζηνπο ππάξρνληεο, φισλ ησλ νξφθσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ. 
Νη εζσηεξηθνί ηνίρνη, ζα ρξσκαηηζηνχλ κε πιαζηηθά ρξψκαηα ζ’ φιν ην χςνο ηνπο, 
πξνεγνπκέλνπ ζπαηνπιαξίζκαηνο. Πηφθνο ζπαηνπιαξίζκαηνο κε ιηλέιαην (φρη θφιια). 
Γχν ή πεξηζζφηεξεο ζηξψζεηο πιαζηηθνχ ρξψκαηνο κέρξη πιήξνπο θαιχςεσο. Νη ηνίρνη 
απνζεθψλ θ.ι.π. θαζψο θαη φιεο νη νξνθέο ζα πδξνρξσκαηηζηνχλ κε πδξφρξσκα 
ηζίγθνπ θαη θφιιαο ή πξψηεο χιεο πιαζηηθνχ (αληί θφιιαο). 
Σξσκαηηζκφο κε RELIEF εθφζνλ θαη φπνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ παξνχζα ηερληθή 
πεξηγξαθή. 
 

4. ΓΑΠΔΓΑ-ΔΠΔΝΓΤΔΙ ΣΟΙΥΧΝ     
Ξξνβιέπνληαη ζηα δάπεδα ρψξσλ πγηεηλήο θαη θαηαζθεπάδνληαη απφ πιαθίδηα 
αλπάισηα, πιήξσο παινπνηεκέλα δηαζηάζεσλ 30x30cm, αληηνιηζζεηηθά εηδηθψλ 
ρξήζεσλ ηχπνπ. Θαηεγνξία 4 σο πξνο ηελ αληνρή ζε ηξηβή. 
Ρνπνζέηεζε κε ηζηκεληνθνλίακα 450 kg ηζηκέληνπ (1/3) κε θιίζε πξνο ηα ζηθψληα 
δαπέδνπ.  
Αξκνιφγεκα ησλ αξκψλ, πιάηνπο ην πνιχ 2 cm κε ηζηκεληνθνλίακα 600 kg ιεπθνχ 
ηζηκέληνπ θαη κεηαιιηθνχ ρξψκαηνο. 
Κεγάιεο επηθάλεηεο ρσξίδνληαη ζε κηθξφηεξεο ησλ 25 m2 πεξίπνπ κε αξκφ 10 mm. 
Ξιήξσζε αξκνχ ζ’ φιν ην βάζνο, κε εηδηθφ ζηφθν δαπέδσλ, δχν ζπζηαηηθψλ. 
Δπελδχζεηο ηνίρσλ  
Θα επελδπζνχλ εζσηεξηθά φινη νη δηακνξθνχκελνη ρψξνη απνδπηεξίσλ ληνπδηέξσλ 
κέρξη ην χςνο ηεο θάζαο ησλ πνξηψλ πεξίπνπ κέρξη ην 2.20m 
 Κε κνλφρξσκα πιαθίδηα πνξζειάλεο, θαηεγνξίαο 4 σο πξνο ηελ αληνρή ηνπο ζε 
ηξηβή, πξνβιέπεηαη λα επελδπζνχλ νη ηνίρνη ησλ ρψξσλ πγηεηλήο κέρξη ηελ επάλσ 
επηθάλεηα ησλ πξεθηψλ ή ησλ δηαρσξηζηηθψλ ηνίρσλ WC  θαη  φπνπ αιινχ θαζνξίδεηαη 
απφ ηελ κειέηε. 
 Ρνπνζεηνχληαη ζε επηθάλεηεο επηρξηζκέλεο κε καξκαξνθνλίακα, ιίαλ επηκειεκέλν, 
κε εηδηθή ζθηρηή θφιια, πνπ απιψλεηαη ζε επηθάλεηα ην πνιχ 0.50 m2 κε εηδηθή 
νδνλησηή ζπάηνπια, κε ηαπηφρξνλε δηχγξαλζε κε λεξφ, πιαθηδίνπ θαη αληίζηνηρεο 
επηθάλεηαο επηρξίζκαηνο. 
 Νη αξκνί ζα είλαη απνιχησο θαηαθφξπθνη θαη νξηδφληηνη, πιάηνπο 1mm, 
αξκνιφγεκα κε πνιηφ ιεπθνχ ηζηκέληνπ θαη ηζίγθνπ ζε αλαινγία 1:1 θαη λεξνχ. 
 Θα δνζεί ηδηαίηεξε επηκέιεηα ζην αξκνιφγεκα ηνπ αξκνχ κεηαμχ δαπέδνπ - 
ηνίρνπ ζηελ πίζσ πιεπξά ησλ ιεθαλψλ WC.  
 Νη ζκαιησκέλεο επηθάλεηεο ζα είλαη ηειείσο θαηαθφξπθεο. 
 Ζ επάλσ αθκή ηεο πξψηεο ζε επαθή κε ην δάπεδν ζεηξάο ζα είλαη ηειείσο 
νξηδφληηα. Ζ θάησ αθκή δηακνξθψλεηαη θαηάιιεια κε θφθηε θαη ηξφρηζκα, εθάπηεηαη 
ηνπ δαπέδνπ θαη αθνινπζεί θπζηθά ηελ θιίζε ηνπ. Πηηο θπξηέο γσλίεο ηα πιαθίδηα 
εθάπηνληαη ζε θαιηζνγσλία πνπ γίλεηαη κε θαηάιιειν ηξφρηζκα θαη θνιινχληαη κεηαμχ 
ηνπο κε θφιια καξκάξνπ (ζηα ζφθνξα ηεο θαιηζνγσληάο). 
 Πε πεξίπησζε κήθνπο κεγαιχηεξνπ ησλ 4,50 m δηακνξθψλεηαη αξκφο δηαζηνιήο, 
πιάηνπο 1 cm πνπ πιεξνχηαη κε εηδηθή ζχξηγγα κε ιεπθφ ζηφθν ζηιηθφλεο. 
 Πηνπο δηαρσξηζηηθνχο ηνίρνπο πνπ δελ θζάλνπλ σο ηελ νξνθή, επελδχεηαη κε 
πιαθίδηα ε άλσ νξηδφληηα επηθάλεηα ηνπο πνπ εγθηβσηίδεηαη κεηαμχ ησλ εθαηέξσζελ 
πιαθηδίσλ ηεο αλψηαηεο ζεηξάο. 
 
 

5. ΦΔΤΓΟΡΟΦΗ 
Θα ηνπνζεηεζεί ςεπδνξνθή ζ΄ φινπο ηνπο δηακνξθνχκελνο ρψξνπο ησλ ληνπδηεξψλ – 
απνδπηεξίσλ. 
Ζ ςεπδνξνθή απφ ισξίδεο αινπκηλίνπ εθαξκφδεηαη ζε φινπο ηνπο ρψξνπο πγηεηλήο.  
Ζ ςεπδνξνθή απηή, ελδεδεηγκέλε γηα ρψξνπο φπσο νη παξαπάλσ, δεκηνπξγεί θαζαξέο 
επηθάλεηεο, αλεμαξηήησο κεγέζνπο θαη ζρήκαηνο ρψξνπ θαη θαιχπηεη ηηο 
ειεθηξνκεραλνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο δίλνληαο δπλαηφηεηα εχθνιεο επηζθεςηκφηεηαο 
ηνπο.  
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Ξαξέρεη κεγάιε ερναπνξξνθεηηθφηεηα, αληηβαθηεξηδηαθή πξνζηαζία, ηθαλνπνηεηηθή 
αληνρή ζηε θσηηά, κεησκέλε απνξξφθεζε πγξαζίαο, ηθαλνπνηεηηθή αληνρή ζην ρξφλν.  
Νη ςεπδνξνθέο ισξίδσλ αινπκηλίνπ απνηεινχληαη απφ εκθαλείο ισξίδεο 
κνξθνπνηεκέλσλ θχιισλ αινπκηλίνπ δηαηνκήο C πνπ ηξέρνπλ παξάιιεια πξνο έλαλ 
απφ ηνπο ηνίρνπο ηνπ πεξηθιείνληνο ρψξνπ αθήλνληαο αξκφ κεηαμχ ηνπο πνπ θιείλεηαη 
ζην βάζνο ηνπ απφ εηδηθφ πξνθίι.  
Νη ισξίδεο θνπκπψλνπλ ζε αλεξηεκέλνπο απφ ηελ νξνθή νδεγνχο.  
Γεληθά, ε ζπλνιηθή θαηαζθεπή ηεο ςεπδνξνθήο ισξίδσλ αινπκηλίνπ είλαη ελδεηθηηθνχ 
ηχπνπ LMD-P 500 C ηεο εηαηξείαο LINDNER AG κε έδξα ην Arnstorf ηεο Γεξκαλίαο ή 
ηζνδπλάκνπ.  
Αλάξηεζε θαη ζθειεηφο θαηά DIN 18 168  
Πηεξέσζε απφ ηελ νξνθή νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο κέζσ εγθεθξηκέλσλ κεηαιιηθψλ 
αγθπξίσλ κε κέγηζην επηηξεπφκελν θνξηίν ηνπιάρηζηνλ 0,50 kN αλά αγθχξην. 
Αλάξηεζε κε γαιβαληζκέλν εηδηθφ αλαξηήξα ηαρείαο αλάξηεζεο θαη γαιβαληζκέλε 
ληίδα.  
O ζθειεηφο λα απνηειείηαη απφ εηδηθή γαιβαληζκέλε δηαηνκή χςνπο 36mm θαη πάρνπο 
0,50mm κε επηθαλεηαθή εθπάισζε ρξψκαηνο καχξνπ.  
Ρα νξηδφληηα πηεξχγηα ηεο δηαηνκήο λα θέξνπλ εγθνπέο θαη αλαδηπιψζεηο γηα ην 
θνχκπσκα ησλ ισξίδσλ.  
Ισξίδεο απφ αινπκίλην πιάηνπο 84mm, χςνπο 12,50mm. θαη πάρνπο 0,50mm. κε 
πιάηνο αξκνχ 16mm. (βήκα 100mm.).  
Ζ επηθάλεηα ησλ ισξίδσλ λα είλαη δηάηξεηε κε νπή δηακέηξνπ 1,5mm. Ξνζνζηφ 
δηάηξεηεο επηθάλεηαο πεξίπνπ 20%.  
Νη ισξίδεο λα εθαξκφδνπλ θνπκπσηά ζηνλ ζθειεηφ.  
Νη αξκνί κεηαμχ ισξίδσλ λα θιείλνπλ κε ηελ κνλφπιεπξε εηδηθή αλαδίπισζε ηεο 
δηαηνκήο ηεο ισξίδαο.  
Νη ισξίδεο λα πεξηθιείνληαη πεξηκεηξηθά απφ γαιβαληζκέλε δηαηνκή γσλίαο δηαζηάζεσλ 
20x20x0,70mm.  
Ζ πεξηκεηξηθή δηαηνκή γσλίαο λα ζηεξεψλεηαη κε ηα θαηά πεξίπησζε γηα θάζε ππφβαζε 
αγθχξηα.  
Νη πεξηκεηξηθέο δηαηνκέο γσλίαο λα θαιηζνθφβνληαη ζηηο γσλίεο.  
Λα πξνβιέπνληαη ζπξίδεο επίζθεςεο ζηηο πξνβιεπφκελεο ζέζεηο, δηαζηάζεσλ 400x400 
ή 600x600mm  
Ζ θάζε ζπξίδα λα εθνδηάδεηαη κε δχν κεληεζέδεο θαη κεραληζκφ αζθάιηζεο/ 
απαζθάιηζεο θαη λα πεξηθιείεηαη απφ γαιβαληζκέλεο ραιχβδηλεο δηαηνκέο πνπ 
ζρεκαηίδνπλ πιαίζην θαη λα έρνπλ δηάηαμε γηα ην θνχκπσκα ησλ ισξίδσλ.  
Θελά γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ λα αθήλνληαη ζηελ ςεπδνξνθή 
θαη ε πεξίκεηξνο ησλ θελψλ λα εληζρχεηαη κε ηελ εθαξκνγή πξφζζεηνπ ζθειεηνχ θαη 
αλαξηήξσλ.  
Ρα θσηηζηηθά ζψκαηα λα έρνπλ απηνηειή αλεμάξηεηε ζηήξημε απφ ηελ νξνθή 
νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο. 
 
 
6.ΞΤΛΟΤΡΓΙΚΔ ΔΡΓΑΙΔ  
 
Θύξεο  
Λα έρνπλ θάζζα μχιηλε απφ πεχθν 5 cm. Λα απνηεινχληαη απφ 2 κπφγηα πνπ ζα 
ζηεξεψλνληαη ζε κεγάιεο θξεδάηεο μπιφβηδεο νξεηράιθηλεο ή αλνμείδσηεο 24/70 
(ηνπιάρηζηνλ 5 θαζ' χςνο) ζηνπο επελδεδπκέλνπο κε πιαθίδηα πνξζειάλεο ηνίρνπο. 
Βχζκαηα αγθχξσζεο μπινβηδψλ κεηαιιηθά. 
Θαηαζθεπή ζπξφθπιισλ W.C. αλάινγε ησλ πξνεγνπκέλσλ κε ηηο παξαθάησ δηαθνξέο : 
Ξιαίζην πεξηκεηξηθφ 65/20 mm 
Φχιια θφληξα πιαθέ νθνπκέ 5 mm 
Δπέλδπζε θχιισλ θφληξα πιαθέ κε θνξκάτθα πάρνπο 0,8 έσο 1mm 
Ξεξηκεηξηθή ελίζρπζε ηνπ θχιινπ κε περάθη νμπάο 40/30 πνπ λα έρεη εληνξκία 
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θεληξηθή πξνο ηελ πιεπξά ηνπ πιαηζίνπ πιάηνπο 3 cm θαη βάζνπο 1 cm ψζηε λα 
αγθαιηάδεη ην πιαίζην θαη ηελ θνξκάτθα γηα πξνζηαζία. 
Κεληεζέδεο νξεηράιθηλνη ρξσκέ (2 θαζ' χςνο). 
Πχξηεο νξεηράιθηλνο ρξσκέ εζσηεξηθά. Κνριφο ζχξηε Φ10 mm ή ηεηξάγσλν, πιεπξάο 
6 mm. Δμσηεξηθά ρεηξνιαβή  θαη ρσλεπηφο κεραληζκφο κε βαξειάθη νξεηράιθηλν ζην 
ζπξφθπιιν. 
Ξξνβιέπνληαη ηα ηεκάρηα αινπκηλίνπ κέζα-έμσ, φπσο πξνεγνχκελα, ζηελ ζέζε ησλ 
ρεηξνιαβψλ. 
Άγθηζηξν νξεηράιθηλν ρξσκέ ή αινπκηλίνπ ζηελ εζσηεξηθή πιεπξά ζπξφθπιινπ. 
 
 

6. ΤΓΡΑΤΛΙΚΔ  ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΙ 
 
7.1 ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΙ  ΤΓΡΔΤΗ 
Νη  αλαθαηαζθεπέο ζηηο  εγθαηαζηάζεηο χδξεπζεο πεξηιακβάλνπλ : 
     α) Ρελ  απνμήισζε ησλ δηθηχσλ ζεξκνχ θαη θξχνπ λεξνχ ζηα απνδπηήξηα θαη ηηο 
ληνπδηέξεο πνπ είλαη πξνο αλαθαηαζθεπή. 
     β) ηελ αλαθαηαζθεπή ησλ παξαπάλσ δηθηχσλ. 
     γ) ηελ θαηαζθεπή εγθαηαζηάζεσλ ζεξκνχ – θξχνπ λεξνχ ζε λένπο ρψξνπο πνπ 
πξνβιέπνληαη απφ ηελ αξρηηεθηνληθή κειέηε  
Ζ απνμήισζε ησλ δηθηχσλ χδξεπζεο ζε θάζε WC ζα γίλεηαη απφ ηελ αξρή ησλ 
δηθηχσλ ζε θάζε WC θαη εθεί ζα γίλεηαη ε ζχλδεζε κε ην ππάξρνλ θεληξηθφ δίθηπν, ελψ 
φπνπ ππάξρεη πξφβιεκα έλσζεο παιηνχ θαη λένπ δηθηχνπ ζα γίλεηαη ζχλδεζε ζην 
δίθηπν ζε ζεκείν πνπ απηφ είλαη εθηθηφ.            
Ρα   δίθηπα   χδξεπζεο   ζε   φινπο ηνπο ρψξνπο πνπ είλαη πξνο αλαθαηαζθεπή ζα  
γίλνπλ   κε  ζσιήλα   Ξνιππξνππιελίνπ  PP - R80  άξηζηεο  πνηφηεηαο ζχκθσλα κε 
φζα αλαθέξνληαη παξαπάλσ, ε δε  εγθαηάζηαζε  θαίλεηαη  ζηα  ζρέδηα. 
Ζ  εγθαηάζηαζε  ηνπ   πην  πάλσ  δηθηχνπ  ζα  ηνπνζεηεζεί  εληφο  ηεο  ηνηρνπνηίαο  
θαη  εληφο  ηνπ  δαπέδνπ. 
Πσιήλεο πνιππξνππιελίνπ ΟΛ20 3εο  γεληάο 
Ν ζσιήλαο ζα είλαη απφ πνιππξνππιέλην πςεινχ κνξηαθνχ βάξνπο, θαηάιιεινο γηα  
εγθαηαζηάζεηο χδξεπζεο, θξχν θαη δεζηφ λεξφ.  

Ν ζσιήλαο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνο ζε ηξία ζηξψκαηα σο εμήο: 
πξψην ζηξψκα: απφ πνιππξνππιέλην Fusiolen PP – R 80 

- δεχηεξν ζηξψκα:  κείγκα απφ πνιππξνππιέλην Fusiolen ΟΟ – R 80 θαη εηδηθφ 
ζπλζεηηθφ παιψδεο πιηθφ, ή ηζνδχλακν 

- ηξίην ζηξψκα : απφ πνιππξνππιέλην Fusiolen PP – R 80 ή ηζνδχλακν 
- ΟΛ 20 bar θαηά DIN 8077/78 ή ηζνδχλακν 
- Ξηζηνπνηεκέλνο θαηά SKZ, DVGW ή ηζνδχλακα. 
Ν ζσιήλαο ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεη κηθξέο απψιεηεο πηέζεσο θαη ζεξκφηεηαο, 
κείσζε ηνπ ζνξχβνπ ξνήο θαη κεγάιε κεραληθή αληνρή θαη δηάξθεηα δσήο θαηά 
πηζηνπνίεζε ηνπ θαηαζθεπαζηή πνπ ζα εμαζθαιίδεη επίζεο ηελ παξνρή φισλ ησλ 
απαξαίηεησλ εμαξηεκάησλ γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ δηθηχνπ, εθ’ φζνλ απηφ 
απαηηείηαη. 

 
Γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ δηθηχνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ εμαξηήκαηα, θακπχιεο, γσλίεο, 
ηαθ θιπ. πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ησλ ζσιήλσλ θαη νη ζπλδέζεηο ησλ 
ζσιελψζεσλ ζα γίλνπλ κε ηα θαηάιιεια κεραλήκαηα ζεξκνζπγθφιιεζεο φπσο 
πξνβιέπεη ν θαηαζθεπαζηήο. 
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ΧΛΗΝΑ ΡΡ 3εο ΓΔΝΙΑ 20 PN 

ΟΝΟΜ. ΓΙΑΜ 
Mm 

ΔΞΧΣ. 
ΓΙΑΜ 
mm 

ΠΑΥΟ ΣΟΙΥ 
mm 

ΔΧΣ. 
ΓΙΑΜ mm 

ΠΔΡΙEK. 
ΝΔΡΟ 
Lt./m 

BAΡΟ 
Kg/m 

20 20 3.4 13.2 0.163 0.156 

25 25 4.2 16.6 0.254 0.237 

32 32 5.4 21.2 0.423 0.379 

40 40 5.5 29 0.660 0.607 

50 50 6.9 36.2 1.029 0.901 

63 63 8.6 45.8 1.647 1.440 

75 75 10.3 54.4 2.324 2.090 

90 90 12.3 65.4 3.359 2.983 

110 110 15.1 79.8 5.001 4.386 

125 125 17.1 90.8 6.475 5.530 

 
ΤΝΓΔΔΙ  ΜΔ  ΙΓΗΡΟΧΛΗΝΔ 
Ζ  ζχλδεζε  ζηδεξνζσιήλσλ ( παιαηφ δίθηπν)  κε  ηνπο  ζσιήλεο πνιππξνππιελίνπ ζα  
γίλεηαη  κέρξη  2 ins  κε  θνριησηά  εμαξηήκαηα  σο  εμήο : 

- Θαηαζθεπή  αξζεληθνχ  ζπεηξψκαηνο  ζην  ζηδεξνζσιήλα 
- Κνχθα  κε  ζπείξσκα  ζειπθφ 
- Καζηφο κε  ζπείξσκα  αξζεληθφ 
- Πσιήλεο πνιππξνππιελίνπ  κε  εμάξηεκα ζεξκνζπγθνιιεηφ  κε ζειπθφ  

ζπείξσκα. 
Ζ  ζχλδεζε  ζηδεξνζσιήλσλ ( παιαηφ δίθηπν )  κε  ηνπο  ζσιήλεο πνιππξνππιελίνπ 
ζα  γίλεηαη κε   κεγαιχηεξεο  δηαηνκέο  κε  θιάληδεο  σο  εμήο : 

- Ππγθφιιεζε  θιάληδαο  ζην  ζηδεξνζσιήλα 
- Ππγθφιιεζε  θιάληδαο  ζε  ζηδεξναζηφ  κε  ζπείξσκα  αξζεληθφ 
- Πσιήλεο πνιππξνππιελίνπ  κε  εμάξηεκα ζεξκνζπγθνιιεηφ  κε ζειπθφ   

ζπείξσκα . 
 
ΔΞΑΡΣΗΜΑΣΑ ΓΙΚΣΤΟΤ ΤΓΡΔΤΗ 
Όια ηα εμαξηήκαηα δηαθνπήο ηεο ξνήο νπνπδήπνηε θαη αλ ρξεζηκνπνηεζνχλ ηέηνηα ζα 
είλαη ηχπνπ BALL - VALVE κέρξη θαη δηαηνκήο 2". Ρν ζψκα θαη ε θεθαιή ησλ δηθιείδσλ 
θξνπλψλ ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ θσζθνξνχρν νξείραιθν αληνρήο ζε εθειθπζκφ 
άλσ ησλ 2.000 kg/cm2. H έδξαζε ζα είλαη απφ teflon. Νη δηθιείδεο απηέο ζα 
εμαζθαιίδνπλ ηέιεηα θαη πδαηνζηεγή δηαθνπή γηα δηαθνξά πίεζεο λεξνχ εθαηέξσζελ 
απηψλ 10 Atm. Ζ πίεζε δνθηκήο ζα είλαη 25 Atm.  
 
Γηαθφπηεο 
Ρνπνζεηνχληαη ζε δίθηπα θξχνπ θαη δεζηνχ λεξνχ κέρξη δηάκεηξν 1΄΄. Ρν ζψκα θαη ε 
θεθαιή ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ θσζθνξνχρν νξείραιθν αληνρήο ζε εθειθπζκφ 
άλσ ησλ 2.000 kg/cm2. Ξίεζε ιεηηνπξγίαο 10Atm. Νη δηαθφπηεο ζα ζπλνδεχνληαη απφ 
ηνπο θξνπλνχο ησλ ππνδνρέσλ, ζα είλαη γσληαθνχ ηχπνπ, επηρξσκησκέλνη. 
 
Κπαηαξίεο θξχνπ δεζηνχ λεξνχ. 
Έρνπλ νλνκαζηηθή δηάκεηξν ½’’ γηα παξνρή λεξνχ κε ζηξεθφκελν ξάκθνο θαη εηδηθφ 
ζηφκην γηα ηελ ζπγθξάηεζε ησλ ζηεξεψλ νπζηψλ θαη ηελ νκαιή ξνή ηνπ λεξνχ, ζα 
θέξεη ρεηξνιαβέο κεγάινπ κεγέζνπο γηα ηελ ξχζκηζε πνπ ζα έρνπλ έλδεημε ςπρξνχ 
ζεξκνχ λεξνχ, ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνο απφ ρπηφ νξείραιθν θαη επηρξσκησκέλνο 
εμσηεξηθά θαη εζσηεξηθά. Ρα ηεκάρηα είλαη γηα λα θαιχςνπλ ηνπο ρψξνπο ληνπδ θαη 
ληπηήξσλ πνπ θαίλνληαη ζηα ζρέδηα 
 
Σπηνζηδεξά ηεκάρηα 
Ν ρπηνζίδεξνο ζα είλαη άξηζηεο πνηφηεηαο κε ηνκή ζξαχζεο θαηά, ιεπηφθνθθν θαη 
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νκνηφκνξθε, ζχκθσλα κε DIN 1000. 
Θάζε θάιπκκα ή ζράξα θξεαηίνπ, θαζψο θαη θάζε πιαίζην ζα αλαγξάθεη ην ζήκα ή ην 
φλνκα ηνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο θαη ηνλ ρξφλν ρχηεπζεο. 
Όια ηα θαιχκκαηα θαη νη ζράξεο ζα είλαη βαξέσο ηχπνπ. 
Νη επηθάλεηεο έδξαζεο ησλ ζραξψλ θαη θαιπκκάησλ επί ησλ πιαηζίσλ ζα είλαη επίπεδεο 
ζε ηξφπν πνπ λα εμαζθαιίδεηαη έδξαζε ζε φιε ηελ επηθάλεηα θαη λα κελ ππάξρεη 
ηαιάληεπζε. 
 
Γνθηκέο 
Θάζε ηκήκα ηνπ  δηθηχνπ παξνρήο λεξνχ πνπ αλαθαηαζθεπάδεηαη,  πξηλ θαιπθζνχλ ηα 
κε νξαηά ηκήκαηά ηνπ, ζα ηεζεί γηα έλα 24σξν ζε πίεζε 10 Atm, γηα ηνλ έιεγρν ηεο 
ζηεγαλφηεηάο ηνπ. Ρν δίθηπν απνρέηεπζεο θαηά ηκήκαηα ζα γεκίζεη λεξφ, αθνχ 
θιείζνπλ φια ηα αλνίγκαηα, εθηφο εθείλνπ πνπ βξίζθεηαη ζε ζην ςειφηεξν ζεκείν θαη 
ζα παξακείλεη γεκάην επί κηζή ψξα γηα ηνλ έιεγρν ηεο ζηεγαλφηεηαο. Ζ δνθηκή ζα γίλεη 
πξηλ θαιπθζνχλ ηα κε νξαηά ηκήκαηα ηνπ δηθηχνπ απνρέηεπζεο. Γηα φιεο ηηο 
παξαπάλσ δνθηκέο ζα ζπληαρζνχλ πξσηφθνιια δνθηκψλ θαη ζα ππνγξαθνχλ απφ ηελ 
ππεξεζία θαη ηνλ Aλάδνρν. 
 
 
7.2 ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ – ΟΜΒΡΙΑ  
Νη   εγθαηαζηάζεηο    απνρέηεπζεο   πεξηιακβάλνπλ : 
α) Ρελ  απνμήισζε ηνπ  δηθηχνπ απνρέηεπζεο  ζηνπο  ππφ αλαθαηαζθεπή ρψξνπο 
πγηεηλήο  θαη   ηελ  πιήξε  αλαθαηαζθεπή  ηνπ  ( ζσιελψζεηο, πδξαπιηθνί ππνδνρείο).  
β) Ρελ  εγθαηάζηαζε  ησλ  εηδψλ  γηεηλήο , δηακφξθσζε ρψξσλ απνδπηεξίσλ θαη 
ληνπδηεξψλ ζχκθσλα κε ην ζπλεκκέλν ζρέδην. 
 
Θαλνληζκνί 
Νη εγθαηαζηάζεηο απνρέηεπζεο ζα γίλνπλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξαθάησ 
θαλνληζκψλ: 
 α. Διιεληθψλ Θαλνληζκψλ “Ξεξί εζσηεξηθψλ πδξαπιηθψλ εγθαηαζηάζεσλ”  
ΦΔΘ 210/Α/23.1.36 θαη ηεο εξκελεπηηθήο ηνπο εγθπθιίνπ Αξ. 61800/20.11.37/ π. 
Ππγθνηλσληψλ. 
 β. Γεξκαληθψλ Θαλνληζκψλ, Ακεξηθαληθψλ Θαλνληζκψλ “NATIONAL 
PUMPING CODE” 
 γ. ΡΝΡΔΔ  2412 / 86 
 
Ζ ηππνπνίεζε ησλ εηδψλ πγηεηλήο σο πξνο ηηο δηαζηάζεηο ζχλδεζεο θαη πιηθψλ -κνξθήο 
ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλε κε ηνπο παξαθάησ θαλνληζκνχο: 
 α. Ιεθάλεο απνρσξεηεξίσλ θαηά ΔΙΝΡ ΔΛ 33/1982, ΔΙΝΡ ΔΛ 37/1982, 
ΔΙΝΡ 34, ΔΙΝΡ 38 θαη ΔΙΝΡ 808 
 β. Ληπηήξεο θαηά ΔΙΝΡ ΔΛ 31, ΔΙΝΡ ΔΛ 32, ΔΙΝΡ ΔΛ 111θαη ΔΙΝΡ 837 
 γ. Λεξνρχηεο θαηά BS 1206, 1244, 4135 
 
Ξιαζηηθνί ζσιήλεο απνρέηεπζεο 
Νη πιαζηηθνί ζσιήλεο απνρέηεπζεο απφ πιαζηηθφ PVC ζα έρνπλ αληνρή ζε πίεζε 6 
αηκνζθαηξψλ. Γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ δηθηχνπ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη εηδηθά ηεκάρηα 
επίζεο απφ ζθιεξφ PVC πνπ ζα έρνπλ ππνδνρή ζηελ νπνία ζα εηζάγεηαη ν πξνο 
ζχλδεζε ζσιήλαο ή ηεκάρην. Ζ ζπγθφιιεζε ησλ ζσιήλσλ θαη εηδηθψλ ηεκαρίσλ ζα 
γίλεηαη κε εηδηθή θφιια θαηάιιειε γηα PVC. 
Ζ ζηήξημε ησλ ζσιήλσλ φηαλ ηνπνζεηνχληαη νξαηνί ζα γίλεηαη κε δηκεξή ζηεξίγκαηα 
ηχπνπ σκέγα απφ ραιπβδνειάζκαηα πάρνπο 2 mm γαιβαληζκέλα θαη ζηεξηγκέλα κε 
θαηάιιειεο βίδεο. 
Πε φια ηα ηκήκαηα ηνπ δηθηχνπ ζα ηνπνζεηνχληαη ηάπεο θαζαξηζκνχ ψζηε λα είλαη 
δπλαηφο ν θαζαξηζκφο θάζε ηκήκαηνο ηνπ δηθηχνπ. Δπίζεο λα ιεθζεί πξφλνηα θαηά ηε 
ζρεδίαζε ησλ δηθηχσλ ψζηε λα δίδνληαη ζηνπο ζσιήλεο νη κέγηζηεο δπλαηέο θιίζεηο θαη  
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νπσζδήπνηε λα είλαη φρη κηθξφηεξεο απφ 1%. Νη θαηαθφξπθεο ζηήιεο αεξηζκνχ ζα 
θαηαζθεπάδνληαη απφ ηνπο  ίδηνπο ζσιήλεο 
Νη ππφγεηνη ζσιήλεο απνρέηεπζεο ζα εδξάδνληαη ζε βάζε απφ ζθπξφδεκα 200 Kg. 
Κεηά ηελ ηνπνζέηεζε θαη ζπγθφιεζή ηνπο ζα θαιχπηνληαη απφ ηζρλφ ζθπξφδεκα 200 
KG ηζηκέληνπ. 
Ζ πεξηγξαθή ηνπ πιηθνχ ηνπο θαίλεηαη πην θάησ θαη ην πάρνο ησλ ηνηρσκάησλ ηνπο 
αλάινγα κε ην κέγεζνο ηεο δηακέηξνπ θαίλεηαη ζην πίλαθα πνπ αθνινπζεί: 
Δμσηεξηθή δηάκεηξνο Ξάρνο ηνηρψκαηνο Βάξνο ζσιήλα 

 
Φ 40 mm 1,8 mm 0,33 kg/m 
Φ 50 mm 1,8 mm 0,42 kg/m 
Φ 63 mm 1,9 mm 0,56 kg/m 
Φ 75 mm 2,2 mm 0,78 kg/m 
Φ 90 mm 2,7 mm 1,13 kg/m 
Φ 110 mm 3,2 mm 1,64 kg/m 
Φ 125 mm 3,7 mm 2,13 kg/m 
Φ 140 mm 4,1 mm 2,65 kg/m 
Φ 160 mm 4,7 mm 3,44 kg/m 
Φ 200 mm 5,9 mm 5,37 kg/m 
 
  Ξεξηγξαθή πιηθνχ 
 

 ιηθφ : ρισξηνχρν πνιπβηλχιην PVC  ρσξίο πιαζηηθνπνηεηά θαη 
αδξαλή πιηθά 

Ξνηφηεηα πιηθνχ : Θαηά DIN 8061/8062 
Σεκηθή αληνρή : Θαηά DIN 16929  

Πχκθσλα κε ην DIN 4102 ην U P.V.C. αλαθιέγεηαη 
δχζθνια θαη δελ ζπληεξεί ηε θιφγα. 

Γηαζηαηηθά κεγέζε : ISO / DIN 3633 (Ππκθσλία θαη κε DIN 19531θαη NHS 9)      
Σξψκα :φπσο ζηνπο πίλαθεο 

Γηαζηάζεηο : φπσο ζηνπο πίλαθεο 
 

Ξεδίν εθαξκνγήο : φπσο ζηνπο πίλαθεο 
Πχλδεζε : Κε ελζσκαησκέλν κηθηνχ ηχπνπ ζχλδεζκν επηδερφκελνπ 

ζχλδεζε είηε κε ειαζηηθφ δαθηχιην είηε κε ζπγθφιιεζε , 
ζχκθσλα κε ην DIN 16930 
Νη ζσιήλεο ζα είλαη ηειείσο θπιηλδξηθνί ζηαζεξνχ πάρνπο 
(ηζνπαρείο) κε αλνρέο φπσο ζην DIN 8062. 

 
Ρα εηδηθά ηεκάρηα (ΡΑ, ΖΚΗΡΑ, ΘΑΚΞΙΔΠ, ΚΝΦΔΠ, ΘΙΞ) ζα    είλαη απφ ην ίδην 
πιηθφ ησλ ζσιήλσλ θαη ε αθξίβεηα θαηαζθεπήο ηνπο αλάινγε κε ηνπο ζσιήλεο. 
Γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ηνπ ζπζηήκαηνο απνρέηεπζεο  ζα έρνπλ 
πξνβιεθζεί ζηφκηα ή εηδηθέο δηαηάμεηο θαζαξηζκνχ.  
Πηα ηέξκαηα θεληξηθψλ ζσιελψζεσλ απνρεηεχζεσο αθαζάξησλ ππνγείσλ ή εληφο 
ςεπδνξνθήο , πξνβιέπνληαη ηάπεο θαζαξηζκνχ, ηνπνζεηνχκελεο κέζα ζηελ ηειεησκέλε 
επηθάλεηα ηνπ δαπέδνπ θαη ζπλδεδεκέλεο πξνο ηε ζσιήλσζε απνρεηεχζεσο κέζσ δχν 
γσληψλ 45°. Θαηά δηαζηήκαηα ζηηο θεληξηθέο ζσιελψζεηο απνρέηεπζεο αθαζάξησλ, 
ηνπνζεηνχληαη εηδηθά εμαξηήκαηα πνπ απνηεινχληαη απφ ηκήκα ζσιήλα πνπ πεξηέρεη 
ζην αλψηεξν ηκήκα ηνπ νξζνγψληα βηδσηή ηάπα  θαζαξηζκνχ. 
Πηνλ πφδα θάζε θαηαθφξπθεο ζηήιεο απνρεηεχζεσο πξνβιέπεηαη εηδηθφ εμάξηεκα κε 
ελζσκαησκέλε ηάπα βηδσηή θαζαξηζκνχ, πνπ ζα ηνπνζεηείηαη ζε χςνο 0.5 - 0.8 Κ απφ 
ην νξηδφληην δίθηπν. Ζ ζηήιε ζα ζπλδέεηαη κε ην νξηδφληην δίθηπν κέζσ γσληψλ 45° θαη 
επζχγξακκνπ κήθνπο 25 CM θαη φρη κε θακπχιε. 
Νη ζπλδέζεηο ζην νξηδφληην επίπεδν ησλ θαηαθφξπθσλ ζηειψλ κε ην νξηδφληην δίθηπν, 
ζα γίλνληαη ζε απφζηαζε ηνπιάρηζηνλ 1 Κ απφ  ηνλ πφδα ηεο ζηήιεο. Ρα θξεάηηα 
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επηζεσξήζεσο νξηδνληίσλ ζσιελψζεσλ δελ πξέπεη λα απέρνπλ κεηαμχ ηνπο 
πεξηζζφηεξν απφ είθνζη (20) κέηξα. 
Νη απνιήμεηο ησλ θαηαθνξχθσλ ζηειψλ αεξηζκνχ ή ησλ πξνεθηάζεσλ ησλ ζηειψλ 
απνρέηεπζεο πάλσ απφ ην δψκα, ζα πξνζηαηεχνληαη κε θεθαιή απφ πιέγκα 
γαιβαληζκέλνπ ζχξκαηνο. Δπίζεο ε θαηαζθεπή ησλ  απνιήμεσλ αεξηζκνχ ζηα δψκαηα, 
ζα γίλεη θαηά ηξφπν πνπ λα  απνθιείεη ηελ είζνδν βξφρηλσλ λεξψλ ζην θηίξην. 
 
Πηθψληα δαπέδνπ – Κεραλνζίθσλαο - Κίθα  
Λα είλαη πξνθαηαζθεπαζκέλα απφ πνιππξνππιέλην θαη λα δηαζέηνπλ ηνλ θαηάιιειν 
αξηζκφ εηζφδσλ θαη κία έμνδν. Πην επάλσ κέξνο λα θέξνπλ αλνμείδσηεο ζράξεο 
θπθιηθέο (Φ 100) ή νξζνγσληθέο (100 Σ 100 mm)  
Ν κεραλνζίθσλαο ή γεληθή νζκνπαγίδα (απφ ζθιεξφ PVC 4 Atm) ζα ηνπνζεηείηαη 
κεηαμχ θεληξηθνχ ζπιιεθηεξίνπ αγσγνχ ζχλδεζεο κε ζθνπφ ηελ παξεκπφδηζε εηζφδνπ 
αεξίσλ απφ ην δίθηπν ππνλφκσλ πξνο ηελ εγθαηάζηαζε απνρέηεπζεο ηνπ θηηξίνπ. 
Ξξέπεη λα ηνπνζεηείηαη ζε θξεάηην θιεηζηνχ ηχπνπ θαη λα θέξεη ζηφκην κε πψκα γηα 
ηελ επηζεψξεζε θαη ηνλ θαζαξηζκφ ηνπ. 
Ζ απηφκαηε δηθιείδα αεξηζκνχ (κίθα) ζπλδέεηαη ζηνλ θεληξηθφ ζπιιεθηήξην αγσγφ ζε 
απφζηαζε ην πνιχ 1m πξηλ απφ ηελ είζνδν ηνπ κεραλνζίθσλα. 
Πθνπφο ηεο είλαη λα επηηξέπεη ηελ εηζαγσγή ηνπ αέξα αεξηζκνχ ζηελ εγθαηάζηαζε. Ζ 
θεθαιή ηεο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλε απφ ρπηνζίδεξν, ζα έρεη δηάκεηξν ζηνκίνπ 10 cm 
θαη πάρνο ηνηρσκάησλ ηνπιάρηζηνλ 2 mm. 
Ζ ειεχζεξε ζπλνιηθή επηθάλεηα ηεο ζπξίδαο πξέπεη λα κελ είλαη κηθξφηεξε ησλ 36 
cm2. Ρν θχιιν ηεο κηαο πξέπεη λα θαιχπηεη ηελ ζπξίδα θαη λα θηλείηαη ειεχζεξα. 
 
Πσιελνζηφκηα 
Λα είλαη ηππνπνηεκέλα ηεκάρηα απφ ζθιεξφ PVC 6 Atm γηα ηελ επίζθεςε ησλ ηκεκάησλ 
ηνπ δηθηχνπ. Λα απνηεινχληαη απφ ηκήκα  ζσιήλσζεο πνπ θέξεη άλνηγκα ην νπνίν λα 
θξάζζεηαη αεξνζηεγψο κε  θάιπκκα πνπ ζα θέξεη ειαζηηθφ ζηεγαλσηηθφ δαθηχιην θαη 
λα αζθαιίδεηαη απφ κεραληζκφ κε κνριφ γηα ηνλ ρεηξηζκφ ηνπ ρσξίο ηελ ρξήζε  
εξγαιείνπ. 
 
Πηφκηα θαζαξηζκνχ 
Θα ηνπνζεηνχληαη ζε θαηάιιειεο ζέζεηο ηνπ νξηδνληίνπ δηθηχνπ θαη ζηνπο πφδεο ησλ 
θαηαθφξπθσλ ζηειψλ. Λα έρνπλ ηελ ίδηα νλνκαζηηθή δηάκεηξν κε ηνλ ζσιήλα πνπ 
εμππεξεηνχλ, λα είλαη θακπχιεο 90° ή 45° ή εκηηάθ θαη λα πξνεθηείλνληαη κέρξη ζεκείν 
εχθνια επηζθέςηκν. Ρν επηζθέςηκν άθξν ηνπο λα θέξεη θνριίσζε θαη πψκα. 
 
Ληπηήξεο 
Ζ πνζφηεηα ηνπο είλαη ζχκθσλα κε ηα επηζπλαπηφκελα ζρέδηα. 
Νη ληπηήξεο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη απφ παιψδε ιεπθή πνξζειάλε, εγρψξηαο ή 
επξσπατθήο θαηαζθεπήο θαη αξίζηεο πνηφηεηαο. 
Θάζε ληπηήξαο ζα έρεη δηάηαμε ππεξρείιηζεο, δηακνξθσκέλεο ζέζεηο γηα ηελ 
ηνπνζέηεζε ζαπνπληνχ θαη νπή γηα ηελ πξνζαξκνγή  νξεηράιθηλεο επηρξσκησκέλεο 
βαιβίδαο εθθέλσζεο , δηακέηξνπ Φ 1 1/4" . 
Ν ληπηήξαο ζα ζπλνδεχεηαη απφ : 
Ρν ειαζηηθφ πψκα κε αιπζίδα  
Ρν ζχζηεκα ηαπψκαηνο. 
Ρελ παγίδα ( ζίθσλαο ) κε βαιβίδα εθθέλσζεο δηακέηξνπ Φ 1 1/4" γηα ζχλδεζε ηνπ 
ληπηήξα κε ηελ απνρέηεπζε, νξεηράιθηλε επηρξσκησκέλε. Ρν ζηθψλη θαηά ηε ζχλδεζή 
ηνπ κε ηελ απνρέηεπζε θαη πξηλ απφ  ηελ επηθάλεηα ηνπ ηνίρνπ, ζα είλαη εθνδηαζκέλν 
κε ξνδέηα (επηρξσκησκέλε) ξπζκηδφκελεο ζέζεο. 
 
Ιεθάλε W.C. Δπξσπατθνχ  ηχπνπ . 
Ζ πνζφηεηα ηνπο είλαη ζχκθσλα κε ηα επηζπλαπηφκελα ζρέδηα. Απηή ζα είλαη 
θαηαζθεπαζκέλε απφ ιεπθή παιψδε πνξζειάλε κε ελζσκαησκέλε παγίδα (ζηθψλη) 
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δηαζηάζεσλ: 46 Σ 36 χςνπο 35 cm θαη ζα ζπλνδεχεηαη απφ ηα εμήο: 
 1. απφ πιαζηηθφ θάζηζκα ρξψκαηνο άζπξνπ, κε θάιπκκα 
 2. απφ εηδηθφ εμάξηεκα γηα πξνζαξκνγή ηεο ιεθάλεο κε ην ζσιήλα ηνπ λεξνχ 
πιχζεο. 
 
Ληπηήξεο 
Ζ πνζφηεηα ηνπο είλαη ζχκθσλα κε ηα επηζπλαπηφκελα ζρέδηα 
Θα είλαη απφ ιεπθή παιψδε πνξζειάλε  ρσξεηηθφηεηαο 12 ιίηξσλ φπσο θαη ε 
αληίζηνηρε ιεθάλε ιεπθνχ ρξψκαηνο κε θαπάθη επίζεο απφ ην ίδην πιηθφ. 
Θάζε ληπηήξαο ζα θέξεη κπαηαξία θαηάιιειε γηα ζηήξημε πάλσ ζηελ αλνμείδσηε 
επηθάλεηα, επηρξσκησκέλε, βαξέσο ηχπνπ. Δπηρξσκησκέλεο βαιβίδεο κε αιπζίδα θαη 
πψκα. 
Ρεκάρηα ζσιελψζεσλ ζπηξάι ρξσκέ , ζχλδεζεο κε ξαθφξ ρξσκέ θαη γσληαθνχο 
δηαθφπηεο ρξσκέ , βαξέσο ηχπνπ. 
 
Σαξηνζήθεο 
Ζ πνζφηεηα ηνπο είλαη ζπκθσλα κε ηα επηζπλαπηφκελα ζρέδηα φπνπ ππάξρεη ιεθάλε. 
Νη ραξηνζήθεο ζα είλαη απφ ιεπθή παιψδε πνξζειάλε 15Σ15CM. 
 
Δηαδέξεο 
Ζ πνζφηεηα ηνπο είλαη ζπκθσλα κε ηα επηζπλαπηφκελα ζρέδηα νπνχ ππάξρεη ληπηήξαο 
Νη εηαδέξεο ζα είλαη θηηαγκέλεο απφ ιεπθή, παιψδε πνξζειάλε θαη ζα έρνπλ 
νλνκαζηηθέο δηαζηάζεηο πεξίπνπ 600 x 120 mm. Απηέο ζα δηαζέηνπλ φιεο ηηο δηαηάμεηο 
ζηεξέσζεο θαη φιεο ηηο βίδεο πνπ ζα είλαη επηρξσκησκέλεο. 
Νη θαζξέθηεο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη απφ ηδάκη πάρνπο 4 mm ηχπνπ κπηδνπηέ θαη ζα 
έρνπλ άξηζηε επαξγχξσζε ρσξίο θπζαιίδεο ή ζηεξίγκαηα. Ζ ζηήξημε ησλ θαζξεθηψλ 
κε επηρξσκησκέλνπο θνριίεο πνπ ζα ζηεξεσζνχλ ζηνλ ηνίρν κε βχζκαηα θαη θνριίεο 
ησλ 6 mm νη νπνίνη θαη ζα έρνπλ δηαθνζκεηηθή θεθαιή 
 
7.3      ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ  ΚΔΝΣΡΙΚΗ  ΘΔΡΜΑΝΗ 
Ξξνβιέπεηαη ε  απνμήισζε ησλ ζεξκαληηθψλ ζσκάησλ εληφο ησλ ππφ αλαθαζθεπή 
ρψξσλ, θαη ε ηνπνζέηεζε φζσλ θξίλνληαη θαηάιιεια γηα επαλαιεηηνπξγία, ή  ε 
αληηθαηάζηαζή ησλ κε λέα ζεξκαληηθά ζψκαηα ηδίσλ δηαζηάζεσλ. Ππγθεθξηκέλα ζα 
ηνπνζεηεζνχλ απφ 2 ζψκαηα ζε θάζε ρψξν απνδπηεξίσλ ή ληνπδηέξσλ. 
 
7.3.1.    ΘΔΡΜΑΝΣΙΚΑ   ΧΜΑΣΑ 
Ρα  ζεξκαληηθά  ζψκαηα  ζα  είλαη  ραιχβδηλα  εγρψξηα ή εηζαγσγήο κε πηζηνπνηεηηθά 
πνπ ζα δηαζθαιίδνπλ ηελ πνηφηεηά ηνπο  . 
Θα  ζηεξίδνληαη   πάλσ  ζηνπο   ηνίρνπο  κε   εηδηθά   ζηεξίγκαηα . 
Γηα  ηνλ  εμαεξηζκφ  ησλ   ζεξκαληηθψλ  ζσκάησλ  ζα  ηνπνζεηεζνχλ βαιβίδεο  
εμαεξηζκνχ   1/4  INS. 
Ρα  ζεξκαληηθά   ζψκαηα  ζα   ζπλδένληαη   πξνο   ην   δίθηπν  κε ζσιήλεο  αλαιφγνπ  
δηακέηξνπ. 
Θα  θέξνπλ  βαιβίδα  ( δηαθφπηε )  εμσηεξηθνχ  βξφγρνπ, δηακέηξνπ  Φ 1/2  INS . 
 
7.3.2.    ΓΙΚΣΤΟ   ΧΛΗΝΧΔΧΝ 
Ρν δίθηπν, ζε ζεκεία πνπ είλαη αλαγθαία ε απνμήισζή ηνπ ιφγσ παιαηφηεηαο ζα 
αλαθαζθεπαζηεί κε πιαζηηθφ ζσιήλα πνιππξνππιελίνπ PPR-80 ελδ. ηχπνπ FASER, κε 
ζεξκηθή απηνζπγθφιιεζε θαηάιιειν γηα εγθαηαζηάζεηο ζέξκαλζεο δηαηνκψλ σο ηα 
ζρέδηα. 
Ρα  νξηδφληηα  θαη  θαηαθφξπθα  ηκήκαηα  ηνπ  δηθηχνπ  ζσιελψζεσλ ζα  ζηεξεσζνχλ  
απφ  ηνπο  ηνίρνπο  ή  ηελ  νξνθή   κε  κεηαιιηθά  ζηεξίγκαηα  πνπ  ζα  επηηξέπνπλ  
ηελ  νιίζζεζε  θαηά  ηελ  έλλνηα  ηνπ  κήθνπο . 
Θαηά  ηελ  δηέιεπζε  ζσιήλσλ  εληφο   δνκηθψλ   ζηνηρείσλ  πξέπεη λα  πεξηβάιινληαη  
κε  αληίζηνηρν ζσιήλα  ηχπνπ ARMAFLEX . 
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Νη  ζσιελψζεηο  ζα έρνπλ  ηελ  αλαγθαία  θιίζε  γηα ηελ  επίηεπμε αζθαινχο  
εμαεξηζκνχ  θαη  δπλαηφηεηα  εθθέλσζεο . 
Νη  ζπλδέζεηο  κεηαμχ  ζσιήλσλ ζα γίλνληαη  κφλνλ  κε  εηδηθά πηζηνπνηεκέλα  
εμαξηήκαηα.    
 
ΤΝΓΔΔΙ  ΜΔ  ΙΓΗΡΟΧΛΗΝΔ 
Ζ  ζχλδεζε ζηδεξνζσιήλσλ ( παιαηφ δίθηπν )  κε  ηνπο  ζσιήλεο πνιππξνππιελίνπ ζα  
γίλνληαη  κέρξη  2 ins  κε  θνριησηά  εμαξηήκαηα  σο  εμήο : 

- Θαηαζθεπή  αξζεληθνχ  ζπεηξψκαηνο  ζην  ζηδεξνζσιήλα 
- Κνχθα  κε  ζπείξσκα  ζπιεθφ 
- Καζηφο κε  ζπείξσκα  αξζεληθφ 
- Πσιήλεο πνιππξνππιελίνπ  κε  εμάξηεκα ζεξκνζπγθνιιεηφ  κε ζειπθφ 
- ζπείξσκα . 

Ζ  ζχλδεζε ζηδεξνζσιήλσλ ( παιαηφ δίθηπν )  κε  ηνπο  ζσιήλεο πνιππξνππιελίνπ ζα  
γίλεηαη γηα κεγαιχηεξεο  δηαηνκέο  κε  θιάληδεο  σο  εμήο : 

- Ππγθφιιεζε  θιάληδαο  ζην  ζηδεξνζσιήλα 
- Ππγθφιιεζε  θιάληδαο  ζε  ζηδεξναζηφ  κε  ζπείξσκα  αξζεληθφ 
- Πσιήλεο πνιππξνππιελίνπ  κε  εμάξηεκα ζεξκνζπγθνιιεηφ  κε ζειπθφ 

ζπείξσκα . 
 
7.3.3.    ΓΟΚΙΜΔ   ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ 
Κεηά  ηελ  αλαθαηαζθεπή  ηεο  εγθαηάζηαζεο  ζα  πξέπεη  λα  γίλνπλ  νη  παξαθάησ  
δνθηκέο : 
Γνθηκή  ζηεγαλφηεηαο  ππφ  πίεζε  10  atm  επί  ηξείο  ψξεο. 
Γνθηκή  ζηεγαλφηεηαο   ζηηο   δηαθπκάλζεηο   ζεξκνθξαζίαο   αθνχ ηεζεί  ζε  ιεηηνπξγία  
ε   εγθαηάζηαζε  έσο  βξαζκνχ  ηνπ  λεξνχ θαη  κέρξη  λα  ςπρζεί,  επαλαιακβάλνληάο  
ην  ηξείο  θνξέο . 
Γνθηκή  ηθαλφηεηαο  θπθινθνξίαο  ηεο  εγθαηάζηαζεο  αθνχ  αλεβεί ε  ζεξκνθξαζία  
ηνπ  λεξνχ  ζηνλ  ιέβεηα  ζηνπο  95νC . 
 
 
7.3.4.    ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΦΘΟΡΧΝ 
Ν  εξγνιάβνο   ππνρξενχηαη  φπσο   επαλαθέξεη  θάζε   θζνξά  πνπ ζα  πξνθιεζεί  
θαηά  ηελ  θαηαζθεπή  ή  ηηο  δνθηκέο . 
 
 
8.      ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ   ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ 
Αθνξνχλ  ηηο  εγθαηαζηάζεηο  Ηζρπξψλ  &  Αζζελψλ  Οεπκάησλ  ζε ρψξνπο πνπ ζα 
γίλνπλ εξγαζίεο αλαθαηαζθεπήο αιιά θαη ζε λένπο ρψξνπο πνπ ζα δεκηνπξγεζνχλ 
απνδπηήξηα θαη ληνπδηέξεο.  
 
8.1.    ΓΔΝΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ 
Νη  εγθαηαζηάζεηο   ζα   γίλνπλ  ζχκθσλα   κε   ηνπο   ηζρχνληεο  θαλνληζκνχο  ηνπ  
Διιεληθνχ  Θξάηνπο,  ηεο  Γ.Δ.Ζ  θαη  ζχκθσλα  κε  ηηο  επί  ηφπνπ  νδεγίεο  ηεο  
επίβιεςεο . 
Έηζη  ζα  ηζρχνπλ  νη  πην  θάησ   θαλνληζκνί  θαη  ηππνπνηήζεηο  κε  ηηο  ηπρφλ   
ηξνπνπνηήζεηο   θαηά  ην   δηάζηεκα   εθηέιεζεο  ηνπ  έξγνπ : 
Θαλνληζκνί  Δζσηεξηθψλ  Ζιεθηξηθψλ   Δγθαηαζηάζεσλ   ( Δθεκεξίδα  ηεο  
Θπβέξλεζεο  θχιιν  59 ,  ηεχρνο  β'  11 / 4 / 1955 ) . 
 Γηάηαγκα  "Ξεξί Θαηαζθεπήο θαη  Ιεηηνπξγίαο   Ζιεθηξηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ  ελ  γέλεη" 
( Φ.Δ.Θ.  Β'  11 / 4 / 1955 ) . 
Ρππνπνηήζεηο  VDE ,  DIN ,  BS ,  NEMA . 
Θαλνληζκνί  ηνπ   Ν.Ρ.Δ   πεξί   "  Δζσηεξηθψλ   Ρειεθσληθψλ Δγθαηαζηάζεσλ  " . 
 
Γεληθά   νη    επίζεκνη    ηζρχνληεο    θαλνληζκνί   ηεο   ρψξαο πξνέιεπζεο  ησλ   
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ζπζθεπψλ,   νξγάλσλ  θαη  πιηθψλ  φηαλ  είλαη  μέλεο  πξνέιεπζεο  θαη  εθφζνλ  δελ  
αληίθεηηαη  ζηνπο  παξαπάλσ θαλνληζκνχο . 
 
8.2.    ΣΤΠΟΙ ΑΓΧΓΧΝ - ΧΛΗΝΧΔΧΝ 
Νη  αγσγνί  Λ  Α  κε  ζεξκνπιαζηηθή  κφλσζε ,  ζχκθσλα  κε  ηνλ  πίλαθα  ΗΗΗ ,  
άξζξν  135 ,   Φ.Δ.Θ  59 Β / 55 ,  θαηεγνξίαο  1α  θαη  V D E  0250 ,  0283  ( DIN  
47702 ) . 
Θαιψδηα  Λ  Κ   πνιππνιηθά ,   αδηάβξνρα ,   κε   ζεξκνπιαζηηθή  επέλδπζε ,  
ζχκθσλα  κε  ηνλ   πίλαθα  ΗΗΗ ,   άξζξν  134  Φ.Δ.Θ  59 Β / 55 ,   θαηεγνξίαο  ΗΗΗ α  
θαη   V D E  0250 , 0283 , 0293        ( DIN  47705 ) . 
Θαιψδηα  Λ     θαηάιιεια  θαη   γηα   ππφγεηα   ηνπνζέηεζε  κε  ζεξκνπιαζηηθή  
κφλσζε  θαη  ζεξκνπιαζηθφ  καλδχα , ζχκθσλα  κε  ην   V D E   0271 . 
Αγσγνί  θπθισκάησλ  αζζελψλ  ξεπκάησλ  κε  ζεξκνπιαζηηθή  κφλσζε . 
Πηδεξνζσιήλεο  γαιβαληζκέλνη  κε  ξαθή  θαηά  DIN  2440  . 
 
8.3.    ΧΛΗΝΧΔΙ 
Ν  ηχπνο   θάζε   ζσιήλα   θαη   ε   δηάκεηξφο   ηνπ   πξνθχπηεη ζχκθσλα  κε  ηνπο  
θαλνληζκνχο   θαη  απ' ηνλ  αξηζκφ  θαη  ην είδνο  αγσγψλ  ή  θαισδίσλ  κέζα  ζηνλ  
ζσιήλα . 
Ζ  κηθξφηεξε  επηηξεπφκελε  δηάκεηξνο  ζσιήλα  είλαη  Φ  16 mm . 
Νη  εληνηρηζκέλνη   ζσιήλεο   ηνπνζεηνχληαη   χζηεξα   απφ   ηελ μήξαλζε  ηεο  
δεχηεξεο   ζηξψζεο  ησλ   επηρξηζκάησλ  θαη   έηζη  ψζηε  νη  κελ  ζσιήλεο  λα  
βξίζθνληαη  ηνπιάρηζηνλ   6 mm  θάησ  απφ  ηελ  ηειηθή  επηθάλεηα ,  ηα  δε  θνπηηά  
δηαθιαδψζεσλ  θαη δηαθνπηψλ  κε   ηα  ρείιε  ζην   ίδην   επίπεδν  κε  ηελ  ηειηθή 
επηθάλεηα. 
Ρα  απιάθηα  γηα  ηελ  εληνίρηζε  ησλ ζσιελψζεσλ  ζα  αλνίγνληαη  κε  πνιχ   
επηκέιεηα   ψζηε   λα   πεξηνξίδνληαη  ζην   ειάρηζην  νη θζνξέο  θνληακάησλ  θαη  
ηνίρσλ. 
Απαγνξεχεηαη  ε  δηάλνημε   ησλ   απιαθηψλ   ζην   ζθειεηφ   ηνπ  ζθπξνδέκαηνο  ρσξίο  
ηελ  άδεηα  ηνπ  επηβιέπνληα. 
Πηε  πεξίπησζε  απηή  ηα  απιάθηα  ζα  ηξέρνπλ  θαηά  ην  δπλαηφ  παξάιιεια  κε   
ηνλ   νπιηζκφ   ηνπ   νπνίνπ   ε   θνπή   θαη  ε παξακφξθσζε  απαγνξεχεηαη  απζηεξά. 
Ζ  ζηεξέσζε  ησλ  εληνηρηζκέλσλ  ζσιήλσλ  ζα  γίλεηαη   κφλν  κε  ηζηκεληνθνλία.  Ζ  
έμνδνο  ησλ   εληνηρηζκέλσλ   ζσιήλσλ  θάζεηα  απ' ηελ  νηθνδνκηθή  θαηαζθεπή  ζα  
έρεη  πξνζηφκην . 
Νη  νξαηέο  ζσιελψζεηο ζα   ηξέρνπλ   παξάιιεια  θαη  θάζεηα  κε  ηελ   νηθνδνκηθή   
θαηαζθεπή  θαη  ζα   ζηεξίδνληαη  ζε   δηκεξή ζηεξίγκαηα  ζε  απνζηάζεηο   πεξίπνπ  
1,0  m . 
Νη  ζπλδέζεηο  εληνηρηζκέλσλ  ζσιήλσλ  απαγνξεχεηαη . 
 
Νη  ζσιελψζεηο  ζα   ζπλδένληαη  πάληα  κε  θνπηηά   δηαθιάδσζεο θαη  ζα  νδεχνπλ  
πάληα  κε  θιίζε  πξνο  ηα  θνπηηά  έηζη  ψζηε λα  απνθεχγεηαη  ν  θίλδπλνο  λα  
καδεπηεί  λεξφ  κέζα  ηνπο . 
 
 
8.4.    ΚΟΤΣΙΑ ΓΙΑΚΛΑΓΧΗ 
Ρα  θνπηηά   δηαθιάδσζεο  πνπ  ζα   ρξεζηκνπνηεζνχλ   ζα   είλαη  θπθιηθά,  ηεηξάγσλα   
ή   νξζνγσληθά  θαη   θαηάιιεια  γηα  ηνλ  ηχπν  ηνπ   ζσιήλα  ή  ηνπ  θαισδίνπ . 
Ζ  ζχλδεζε  θνριηνηνκεκέλσλ  ζσιήλσλ  κε  θνπηηά   ζα  γίλεη  κε  θνριίσζε  ηνπ   
ζσιήλα   ζην   θνπηί,  ην  δε   άλνηγκα   ζηηο ηξχπεο  ησλ  θνπηηψλ  Κπέξγθκαλ  ζα  
γίλεηαη   πάληα  κε  θνξεηή πξέζζα  θαη  φρη  κε  ηέκλνλ  εξγαιείν . 
Πηελ  πεξίπησζε  ησλ  θαισδίσλ  ρσξίο  ζσιήλα  ε  ηξχπα  εηζφδνπ ηνπ  εζσηεξηθνχ  
ησλ  θνπηηψλ  ζα  ζηεγαλνπνηείηαη  κε  θαηάιιειν  ζηππηνζιίπηε. 
Θπθιηθά   θνπηηά   δηαθιάδσζεο  ζα   ρξεζηκνπνηνχληαη   ην  πνιχ  κέρξη   4   
δηεπζχλζεσλ.   Γελ  ζα  ρξεζηκνπνηεζνχλ  ζε  θακκηά πεξίπησζε  θνπηηά  δηαθιάδσζεο  
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κηθξφηεξα  απφ   Φ 70  mm . 
 
8.5.    ΣΤΠΟΙ ΑΓΧΓΧΝ - ΧΛΗΝΧΔΧΝ 
Ν  ηχπνο ,  ε  δηαηνκή  θαη   ν  αξηζκφο   ησλ  αγσγψλ  ζε  θάζε θχθισκα  θαίλεηαη  
ζηα  ζρέδηα . 
Νη  αγσγνί  δηαηνκήο  έσο   4 mm  ζα  είλαη  κνλφθισλνη  θαη  νη  κεγαιχηεξεο  
δηαηνκήο  πνιχθισλνη . 
Νη  αγσγνί   ζα   έρνπλ   ηνπο   ραξαθηεξηζηηθνχο   ρξσκαηηζκνχο  θάζεσλ,  
νπδεηέξνπ  θαη  γείσζεο . 
Νη  αγσγνί  νπδεηέξνπ   θαη   γείσζεο   ζα   έρνπλ   ηελ   ίδηα δηαηνκή   θαη  κφλσζε   
κε  ηνπο   ξεπκαηνδφηεο  ηνπο ,   εθηφο  θαη  αλ  ζεκεηψλεηαη  αιιηψο  ζηα  ζρέδηα. 
Θάζε  θχθισκα  ζα  αζθαιίδεηαη  κε  αζθάιεηα  νλνκαζη.  έληαζεο  ίζεο  κε   ηελ   
επηηξεπφκελε   έληαζε   ξνήο  ζην   αγσγφ  ηνπ  θπθιψκαηνο  κε  ηελ  κηθξφηεξε  
δηαηνκή . 
Πχλδεζε  ησλ  αγσγψλ  ηνπ  θπθιψκαηνο  ζα  γίλεηαη  πάληα  κέζα ζε  θνπηηά  
δηαθιάδσζεο  κέζσ  δηαθιαδσηήξσλ. 
Απαγνξεχεηαη  ε  ζχλδεζε  ησλ  αγσγψλ  κε  ζπζηξνθή  ησλ  άθξσλ . 
Αγσγνί   πνιχθισλνη  ζα   ζπλδένληαη   πάληνηε   κε   παξεκβνιή  αθξνπεδίισλ  
(Θσο). 
Θαιψδηα  ρσξίο  ζσιήλα  πξνζηαζίαο, λα ηνπνζεηνχληαη   ζηεξεσκέλα ζε  δηκεξή  
πιαζηηθά   ζηεξίγκαηα  ζε  απφζηαζε  0.30 m  κεηαμχ ηνπο  
Νη  δηαθιαδψζεηο  ησλ   ηνπνζεηεκέλσλ   θαισδίσλ   ζα   γίλνληαη κέζα  ζε  πιαζηηθά  
θνπηηά  θαη  κε  δηαθιαδσηήξεο . 
 
8.6.    ΓΙΑΚΟΠΣΔ - ΡΔΤΜΑΣΟΓΟΣΔ 
Ν  κεραληζκφο  απφηνκεο  δηαθνπήο  ησλ   δηαθνπηψλ   πξέπεη  λα  έρεη  ειαηήξηα  
αξθεηά  ηζρπξά  απφ   εηδηθφ  θξάκκα ,  πνπ  λα  εγγπψληαη  κεγάιε  δηάξθεηα  δσήο  κε  
κεγάιν  αξηζκφ  ρξήζεσλ . 
Ηζρπξά  πξέπεη  λα  είλαη  θαη  ηα  ειάζκαηα  ησλ  βπζκαηνδφρσλ  επαθψλ  ησλ  
ξεπκαηνδνηψλ . 
Νη  αθξνδέθηεο  ηφζν  ησλ  δηαθνπηψλ,  φζν  θαη  ησλ  ξεπκ/ηψλ  ζα  είλαη  
επηληθεισκέλνη. 
Νη  ζηεγαλνί  ξεπκαηνδφηεο  ζα  έρνπλ  θάιπκκα  πνπ  ζα  θιίλεη  απηφκαηα  θαη  
ζηεγαλά  κε  ηε  βνήζεηα  ειαηεξίνπ . 
Νη  ρσλεπηνί  δηαθφπηεο  θαη  ξεπκαηνδφηεο  ζα έρνπλ  κεραληζκφ γηα  ηελ  επρεξή  θαη  
ρσξίο  θζνξά  ηνπ  επηρξίζκαηνο αθαίξεζε ηνπ  θαιχκκαηνο  θαη  ηνπ  εζσηεξηθνχ  
κεραληζκνχ  ηνπο . 
 
8.7.    ΟΡΓΑΝΑ ΠΙΝΑΚΧΝ 
Νη  αζθάιεηεο  θαη  νη  βάζεηο   ηνπο   ζα  είλαη   γηα  εληάζεηο  κέρξη  80 Α   απφ  
πνξζειάλε , ζπληεθηηθέο , θνριησηήο  βάζεο  θαη        πψκαηνο , ηζρχνο   δηαθφπηε  70 
ΘΑ . Νη  αζθάιεηεο  ησλ  6 - 60 Α  ζα   είλαη   γξήγνξεο    ηήμεο    εθηφο    θαη   εάλ   
αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά . Νη αζθάιεηεο  100 Α  θαη άλσ  ζα  είλαη  καραηξσηέο κε 
αθαηξνχκελε  ιαβή , κε  ηξηπνιηθή  ππνδνρή ,  βξαδείαο   ηήμεο , 
ηζρχνο  δηαθφπηε  100 ΘΑ  ηνπιάρηζηνλ . 
Νινη  νη  δηαθφπηεο  έσο  100 Α   ζα  είλαη  άξηζηεο  πνηφηεηαο , ηχπνπ  " κνριίζθνπ "  , 
έληαζεο  ζπλερνχο   ξνήο  φπσο   δείρλνπλ ηα  ζρέδηα , ηζρχνο  δεχμεο  θαη  απφδεπμεο  
ηνπιάρηζηνλ  ίζε  κε         ηελ αληίζηνηρε  ζηελ  νλνκαζηηθή  έληαζε  ζπλερνχο  ξνήο  
κε ηάζε 220/380  V , κε αξηζκφ  ρεηξηζκψλ  ηνπιάρηζηνλ  40,000  θαηά  VDE. 
 Νη  δηαθφπηεο  ησλ  100 Α  θαη  άλσ  ζα  είλαη  καραηξσηνί , θαηά VDE  0660 , ηάζεσο  
500 V , κε   κνριφ  ρεηξηζκνχ .  Δθφζνλ  κεηά  ηνλ  καραηξσηφ  δηαθφπηε   δελ  
ππάξρεη  απηφκαηνο  δηαθφπηεο , ν        καραηξσηφο  ζα  είλαη εθνδηαζκέλνο  κε  
ζάιακν  ζβέζεο  ηφμνπ , ε δε ηθαλφηεηα  δεχμεο   θαη  απφδεπμήο  ηνπο  κε  ζπλθ  =  
0.7  ζα είλαη  ίζε  κε ηελ  έληαζε  ζπλερνχο  ξνήο  ζε  ηάζε  220/380  V . 
Δθφζνλ   κεηά   ηνλ    καραηξσηφ   δηαθφπηε   ππάξρεη   απηφκαηνο δηαθφπηεο, ν  
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καραηξσηφο  είλαη  κφλν  δηαθφπηεο  απνκφλσζεο  θαη ζα  έρεη  καλδάισζε  κε  ηνλ  
απηφκαην, ψζηε  λα  είλαη  αδχλαηνο        ν  ρεηξηζκφο   ηνπ   καραηξσηνχ  δηαθφπηε , 
εθφζνλ  ν   απηφκαηνοείλαη  θιεηζηφο . 
Ζ  επηηξεπφκελε  έληαζε  βξαρπθχθισζεο  απφ  ηνλ  δηαθφπηε πξέπεη λα  είλαη  60 ΘΑ  
ηνπιάρηζηνλ . 
Κηθξναπηφκαηνη 
Απηνί  ζα  έρνπλ  ηα  εμήο  ραξαθηεξηζηηθά : 
        -  Ράζε  380  V . 
        -  Κε  ζεξκηθή  πξνζηαζία . 
        -  Κε   ζηηγκηαίν   ειεθηξνκαγλεηηθφ   ζηνηρείν   πξνζηαζίαο   ζε  βξαρπθχθισζε     
δηεγεηξφκελν     
           ζε  ηηκέο   ξεχκαηνο  ίζεο  πξνο 4 - 6  θνξέο  ηελ  νλνκαζηηθή  έληαζε  ηνπ  
δηαθφπηε . 
        -  Πχκθσλνη  κε ηνπο  θαλνληζκνχο  VDE  0641 . 
        -  Ηζρχ  δηαθφπηε  ηνπιάρηζηνλ  ίζε  κε  1,500  Α . 
        -  Δγθεθξηκέλνη  ζαλ   δηαθφπηεο   θαη   λα   έρνπλ  θαη   κνριφ  ρεηξηζκνχ . 
 
8.8.    ΦΧΣΙΣΙΚΑ ΧΜΑΣΑ 
Ρα  Φ.Π   θζνξηζκνχ   ζα  είλαη   ηχπνπ   νξνθήο   ή   ςεπδνξνθήο πιήξε  κε  
ιακπηήξεο ,  πελίν ,  ππθλσηή ,  εθθηλεηή  θ.η.ι . 
Θα  θέξνπλ  ιπρληνιαβέο  βαξηάο   θαηαζθεπήο ,  ηχπνπ   αζθαιείαο  γηα  πξνζηαζία  
ησλ  ιακπηήξσλ  απφ  πηψζε . 
Νη  επαθέο  ησλ  ιπρληνιαβψλ   ζα  είλαη   επαξγπξσκέλεο  θαη  ην  ζηξαγγαιηζηηθφ  
πελίν  ζα  είλαη  αζφξπβν . 
Δηδηθά  νη  δηαηάμεηο  βειηίσζεο  ηνπ  ζπλθ  ζα  έρνπλ  ειάρηζηεο απψιεηεο  θαη  ζα  
επηηπγράλεηαη  ηηκή  ζπλθ  ηνπιάρηζηνλ  0.90 . 
Νια  ηα  κεηαιιηθά  κέξε  ησλ  Φ.Π  ζα  γεηψλνληαη . 
Ρα  Φ.Π   ππξάθησζεο  ζα  είλαη  πιήξε  κε  ιακπηήξεο  νηθνλνκία  20 W . 
Νπνπ  ππάξρνπλ  κεηαιιηθά  κέξε  ζηα  Φ.Π  ζα  γεηψλνληαη . 
 
8.9   ΓΙΚΣΤΟ  ΓΔΙΧΔΧΝ 
Νια  ηα  κεηαιιηθά  κέξε  ηεο   εγθαηάζηαζεο   ζα   ζπλδεζνχλ  κε ην ππάξρνλ  
ζχζηεκα  γείσζεο. 
 
9.        ΔΡΜΑΡΙΑ 
Γηα ηα ζπξφθπιια, ηνλ ππζκέλα, ηελ νξνθή, ηα πιατλά, ηα εζσηεξηθά ρσξίζκαηα θαη 
ηα ξάθηα ησλ εξκάξησλ είλαη ζπλεζέζηεξε ε ρξήζε ησλ αθφινπζσλ πιηθψλ.  
- µνξηνζαλίδαο MDF µε επέλδπζε µειαµίλεο 
- πιαθάδ µε επέλδπζε ή φρη θνξµάηθαο (πάρνπο 0,8 mm)  
- λνβνπάλ µε επέλδπζε µειαµίλεο 
 Γηα ηνπο πάγθνπο εξγαζίαο ρξεζηµνπνηείηαη ζπλήζσο µνξηνζαλίδα πςειήο αληνρήο, 
πηέζεσο θαη ζθιεξφηεηαο ηχπνπ DUROPAL ή ηζνδχλακνπ ειάρηζηνπ πάρνπο 2 cm 
 
ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

1. Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ιακβάλεη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα αζθαιείαο θαζ’ 
φιε ηελ δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ θαη είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα ηελ 
εθαξκνγή ηνπο. 

2. Νη κεηαθνξέο ησλ επίπισλ πνπ ππάξρνπλ ζηνπο ρψξνπο ζα γίλνπλ κε επζχλε ηνπ 
αλαδφρνπ. Ζ πξνζθφκηζε πιηθψλ θαη ε απνθνκηδή κπαδψλ, ζα πξέπεη λα γίλεηαη ρσξίο 
λα πξνθαιείηαη νπδεκία φριεζε. Δπίζεο φιεο νη απνμειψζεηο ζα γίλνπλ κε πξνζνρή 
ψζηε λα κελ πξνθιεζνχλ δεκηέο. Πηελ πεξίπησζε, ηπρφλ, πξφθιεζεο νησλδήπνηε 
δεκηψλ ν αλάδνρνο ζα θέξεη ηελ απφιπηε θαη απνθιεηζηηθή επζχλε γηα ηελ πιήξε 
απνθαηάζηαζή ηνπο. 
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3. Ζ ζπγθέληξσζε, απνθνκηδή θαη απφξξηςε φισλ ησλ αρξήζησλ πιηθψλ πνπ ζα 
πξνθχςνπλ απφ ηηο εθηεινχκελεο εξγαζίεο ζα γίλεηαη κφλνλ ζε ρψξνπο πνπ επηηξέπεηαη 
απφ ηηο αξρέο, κε επζχλε θαη δαπάλεο ηνπ αλαδφρνπ.  

4. Κεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ θαη πξηλ ηελ παξαιαβή ζα γίλεη πιήξεο θαζαξηζκφο 
ησλ ρψξσλ απφ εηδηθεπκέλν ζπλεξγείν κε ηελ ρξήζε θαη εηδηθψλ κεραλεκάησλ, εθφζνλ 
απηφ απαηηείηαη, ψζηε φινη νη ρψξνη ηεο εξγνιαβίαο λα παξαδνζνχλ ειεχζεξνη απφ 
θάζε άρξεζην πιηθφ, θαζαξνί θαη έηνηκνη πξνο ρξήζε. 

5. Υο ρξφλνο εγγχεζεο ησλ εξγαζηψλ νξίδεηαη ην δηάζηεκα ησλ δεθαπέληε  (15) 
κελψλ απφ ηελ παξαιαβή ηνπο. 

6. Ν αλάδνρνο ζα πξνζθέξεη θαη’ απνθνπή ηίκεκα. Πην θαη’ απνθνπή ηίκεκα ζα 
πεξηιακβάλνληαη φιεο νη εξγαζίεο θαη ηα πιηθά πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξαπάλσ 
ηερληθή πεξηγξαθή, αιιά θαη φιεο νη απαηηνχκελεο κηθξνεξγαζίεο γηα ηελ νινθιήξσζή 
ηνπο, έζησ θη αλ απηέο δελ αλαθέξνληαη ξεηά. 

7. Δπηζεκαίλεηαη φηη ην θαη' απνθνπή ηίκεκα πνπ ζα πξνζθέξνπλ νη ελδηαθεξφκελνη 
ππφθεηηαη ζηηο λφκηκεο θξαηήζεηο. Ν Φ.Ξ.Α., 23% επί ηνπ θαη’ απνθνπή ηηκήκαηνο. ε 
πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ηελ ζύκβαζε εληόο 
ηνπ νξηδνκέλνπ από ηελ απόθαζε αλάζεζεο ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο, ζα 
θεξύζζεηαη απηνκάησο έθπησηνο θαη ζα πθίζηαηαη όιεο ηηο πξνβιεπόκελεο 
λόκηκεο  θπξώζεηο.  

8. Σν εξγαηνηερληθό πξνζσπηθό πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη ν αλάδνρνο ζα 
πξέπεη λα είλαη έκπεηξν, λα έρεη ηηο απαξαίηεηεο άδεηεο εξγαζίαο από ηηο 
αξκόδηεο αξρέο θαη λα ηεξνύληαη νη απαηηήζεηο αζθάιηζεο ζηνλ αληίζηνηρν 
αζθαιηζηηθό θνξέα.  

Ζ πιεξσκή ηεο δαπάλεο ζα γίλεη εθάπαμ, κεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ θαη αθνχ 

πξψηα παξαιεθζεί απφ ηελ Δπηηξνπή Ξαξαθνινχζεζεο θαη Ξαξαιαβήο πνπ ζα νξηζζεί 

γηα ηελ παξαιαβή ηνπ. Δπίζεο, κε ηελ πεξαίσζε ησλ εξγαζηψλ ζα πξνζθνκηζζεί 

βεβαίσζε πιεξσκήο νθεηιψλ γηα ην ΗΘΑ. 

4. ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΡΟΜΔΣΡΗΗ 

 

Δίδνο εξγαζίαο Μνλάδα κέηξεζεο Πνζόηεηα 

Απνμήισζε δξνκηθήο ηνηρνπνηίαο m2 150 

Απνμήισζε W.C. Ρεκάρην 8 

Απνθνκηδή πξντφλησλ θαζαηξέζεσλ m3 50 

Θαηαζθεπή γπςνζαλίδαο αλζπγξήο 2+2 κε 
κφλσζε 12,5cm, κε γαιβαληζκέλν ζθειεηφ 

m2 260 

Θαηαζθεπή ςεπδνξνθήο  m2 81 

Θχξεο πιήξεηο MDF Ρεκάρην 19 

Σψξνη ληνπδηέξσλ κε W.C. πιήξεηο κε 
ειεθηξνινγηθά, πδξαπιηθά, θεξακηθά πιαθίδηα, 
είδε πγηεηλήο θαη εμνπιηζκφ 

Ρεκάρην 4 

Σψξνη απνδπηεξίσλ πιήξεηο κε ειεθηξνινγηθά, 
πδξαπιηθά, θεξακηθά πιαθίδηα, εξκάξηα θαη 
εμνπιηζκφ 

Ρεκάρην 2 
 

Σψξνη πγηεηλήο πξνζσπηθνχ πιήξεηο κε 
ειεθηξνινγηθά, πδξαπιηθά, θεξακηθά πιαθίδηα, 
είδε πγηεηλήο θαη εμνπιηζκφ 

Ρεκάρην 4 

Δξκάξηα MDF m2 72 

Αθξπιηθά ρξψκαηα θαη βαθή m2 2500 

Mηθξννηθνδνκηθέο παξεκβάζεηο Ρεκάρην 1 
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5. ΥΡΟΝΟΓΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΡΓΟΤ - ΠΑΡΑΓΟΗ 

 

Υο ρξφλνο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ νξίδνληαη νη  60 εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ ηελ 
ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.  Οη ώξεο θαη νη εκέξεο ηεο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηώλ ζα 
θαζνξίδνληαη πάληα κεηά από ζπλελλόεζε κε ηελ Δπηηξνπή Παξαθνινύζεζεο 
θαη Παξαιαβήο ηνπ έξγνπ.  Πε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο πεξάησζεο ησλ εξγαζηψλ 
θαη παξάδνζεο ηνπ έξγνπ κπνξεί ζε αληηθεηκεληθά δηθαηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο  ν 
ρξφλνο παξάδνζεο λα παξαηείλεηαη κέρξη θαη ην ¼ απηνχ, χζηεξα απφ ζρεηηθφ αίηεκα 
ηνπ πξνκεζεπηή πνπ ππνβάιιεηαη ππνρξεσηηθά πξηλ απφ ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ 
ρξφλνπ. Δάλ ιήμεη ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο ηνπ έξγνπ ρσξίο λα ππνβιεζεί 
εγθαίξσο αίηεκα παξάηαζεο ή εάλ ιήμεη ν παξαηαζείο θαηά ηα αλσηέξσ ρξφλνο ρσξίο 
λα παξαδνζεί ην έξγν ν πξνκεζεπηήο θεξχζζεηαη έθπησηνο. Δπηπξφζζεηα, επηβάιιεηαη 
πξφζηηκν ζηνλ αλάδνρν πνπ ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Άξζξν 32 ηνπ 
Ξ.Γ. 118/2007. 
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ΜΔΡΟ Γ. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι: ΥΔΓΙΟ ΚΑΣΟΦΗ ΥΧΡΟΤ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ II: ΤΠΟΓΔΙΓΜΑΣΑ ΔΓΓΤΗΔΧΝ 

 

 

ΞΝΓΔΗΓΚΑ 1 - ΠΣΔΓΗΝ ΔΓΓΖΡΗΘΖΠ ΔΞΗΠΡΝΙΖΠ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ 

Νλνκαζία Ρξάπεδαο: ...................  

Θαηάζηεκα: ....  

(Γ/λζε νδφο- αξηζκφο Ρ.Θ. - FAX)  

Ζκεξνκελία Έθδνζεο: ................  

Ξξνο ην: ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ (ΘΔΔΙΞΛΝ), Αγξάθσλ 3-5, Καξνχζη 

 

ΔΓΓΖΡΗΘΖ ΔΞΗΠΡΝΙΖ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ Ξ' ΑΟΗΘΚΝΛ .... ΓΗΑ ............... ΔΟΥ. 

 

Κε ηελ παξνχζα εγγπφκαζηε, αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο 

δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο, ππέξ 

{Πε πεξίπησζε κεκνλσκέλεο εηαηξίαο: ηεο Δηαηξίαο ....... νδφο .............. αξηζκφο ... ΡΘ ,} 

{ή ζε πεξίπησζε Έλσζεο ή Θνηλνπξαμίαο: ησλ Δηαηξηψλ 

α) .................. νδφο ................... αξηζκφο .................... ΡΘ .................  

β) .................. νδφο ................... αξηζκφο .................... ΡΘ .................  

γ) .................. νδφο ................... αξηζκφο .................... ΡΘ .................  

κειψλ ηεο Έλσζεο ή Θνηλνπξαμίαο, αηνκηθά γηα θάζε κηα απφ απηέο θαη σο αιιειέγγπα θαη εηο 

νιφθιεξν ππφρξεσλ κεηαμχ ηνπο εθ ηεο ηδηφηεηαο ηνπο σο κειψλ ηεο Έλσζεο ή Θνηλνπξαμίαο,} 

θαη κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ επξψ……………, γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηελεξγνχκελν δηαγσληζκφ ηεο 

………….. γηα εθηέιεζε ηνπ έξγνπ «…………………..» ζπλνιηθήο αμίαο ………………, ζχκθσλα κε ηε 

κε αξηζκφ …………. Γηαθήξπμε ζαο. 

Ζ παξνχζα εγγχεζε θαιχπηεη θαζ' φιν ην ρξφλν ηζρχνο ηεο κφλν ηηο απφ ηε ζπκκεηνρή ζηνλ 

αλσηέξσ δηαγσληζκφ απνξξένπζεο ππνρξεψζεηο 

{Πε πεξίπησζε κεκνλσκέλεο εηαηξίαο: ηεο ελ ιφγσ Δηαηξίαο.} 

\ή ζε πεξίπησζε Έλσζεο ή Θνηλνπξαμίαο: ησλ Δηαηξηψλ ηεο Έλσζεο ή Θνηλνπξαμίαο αηνκηθά γηα 

θάζε κηα 

απφ απηέο θαη σο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξν ππφρξεσλ κεηαμχ ηνπο εθ ηεο ηδηφηεηαο ηνπο σο 

κειψλ ηεο 

Έλσζεο ή Θνηλνπξαμίαο.} 

Ρν αλσηέξσ πνζφ ηεο εγγχεζεο ηεξείηαη ζηε δηάζεζε ζαο, ην νπνίν θαη ππνρξενχκαζηε λα ζαο 

θαηαβάινπκε νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακία απφ κέξνπο καο αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα 

εξεπλεζεί ην 

βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζεο ζαο, κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο απφ ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζε ζαο. 

Ζ παξνχζα ηζρχεη κέρξη θαη ηελ ... (Πεκείσζε πξνο ηελ Ρξάπεδα : ν ρξφλνο ηζρχνο πξέπεη λα 

είλαη κεγαιχηεξνο ηνπιάρηζηνλ θαηά έλα (1) κήλα ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο Ξξνζθνξάο). 

Απνδερφκαζηε λα παξαηείλνπκε ηελ ηζρχ ηεο εγγχεζεο, χζηεξα έγγξαθε δήισζε ζαο, κε ηελ 

πξνυπφζεζε 

φηη ην ζρεηηθφ αίηεκα ζαο ζα καο ππνβιεζεί πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο. 

Πε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε 

ηζρχνλ πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ. 
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ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ 2 ΠΣΔΓΗΝ ΔΓΓΖΡΗΘΖΠ ΔΞΗΠΡΝΙΖΠ ΘΑΙΖΠ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ 

 

Νλνκαζία Ρξάπεδαο: _____________________________________________________  

Θαηάζηεκα: ________________________________________  

(Γ/λζε νδφο- αξηζκφο Ρ.Θ. - FAX) ____________________________  

Ζκεξνκελία Έθδνζεο: _____________________________________  

Ξξνο ην: ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ (ΘΔΔΙΞΛΝ), Αγξάθσλ 3-5, Καξνχζη 

 

ΔΓΓΖΡΗΘΖ ΔΞΗΠΡΝΙΖ ΘΑΙΖΠ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ, Ξ' ΑΟΗΘΚΝΛ .... ΓΗΑ .....................  

ΔΟΥ. 

Κε ηελ παξνχζα εγγπφκαζηε, αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο 

δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο, ππέξ 

{Πε πεξίπησζε κεκνλσκέλεο εηαηξίαο : ηεο Δηαηξίαο ........ Νδφο .............. Αξηζκφο ....... Ρ.Θ. 

 ........ } ^ 

{ή ζε πεξίπησζε Έλσζεο ή Θνηλνπξαμίαο : ησλ Δηαηξηψλ 

α) .................. νδφο ................... αξηζκφο .................... Ρ.Θ ................  

β) .................. νδφο ................... αξηζκφο .................... Ρ.Θ ................  

γ) ................... νδφο ................... αξηζκφο .................... Ρ.Θ ................  

κειψλ ηεο Έλσζεο ή Θνηλνπξαμίαο, αηνκηθά γηα θάζε κία απφ απηέο θαη σο αιιειέγγπα θαη εηο 

νιφθιεξν ππφρξεσλ κεηαμχ ηνπο εθ ηεο ηδηφηεηαο ηνπο σο κειψλ ηεο Έλσζεο ή Θνηλνπξαμίαο}, 

θαη κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ επξψ .............. , γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο κε αξηζκφ ........  

πνπ αθνξά ζην δηαγσληζκφ ηεο ................................ κε αληηθείκελν « .............. » ζπλνιηθήο 

αμίαο ……………………………………., ζχκθσλα κε ηε κε αξηζκφ .............................. Γηαθήξπμε ζαο. 

Ρν αλσηέξσ πνζφ ηεο εγγχεζεο ηεξείηαη ζηε δηάζεζε ζαο, ην νπνίν θαη ππνρξενχκαζηε λα ζαο 

θαηαβάινπκε νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακία απφ κέξνπο καο αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα 

εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζεο ζαο, κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο απφ ηελ έγγξαθε 

εηδνπνίεζε ζαο. Ζ παξνχζα ηζρχεη κέρξηο φηνπ απηή καο επηζηξαθεί ή κέρξηο φηνπ ιάβνπκε 

έγγξαθε δήισζε ζαο φηη κπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε ηελ Ρξάπεδα καο απαιιαγκέλε απφ θάζε 

ζρεηηθή ππνρξέσζε. 

Πε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε 

ηζρχνλ πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ III: ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα πξέπεη λα ζπληαρζεί κε βάζε ηνλ αθφινπζν πίλαθα: 
 
 
 

Α/Α ΔΙΓΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ 
ΜΟΝ. 

ΜΔΣΡΗΗ 
ΠΟΟΣΗΣΑ 

ΑΞΙΑ ΥΧΡΙ ΦΠΑ [€] ΦΠΑ 
23% 
[€] 

ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ κε ΦΠΑ 

[€] 
ΣΙΜΗ 

ΜΟΝΑΓΑ 
ΤΝΟΛΟ 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ Δ € (αξηζκεηηθώο)     

ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ Δ € (νινγξάθσο)    

 

 
 

Πηνηρεία πνςεθίνπ 

(Δπσλπκία, Γηεχζπλζε, Ρειέθσλα, Fax, e-mail, ΑΦΚ/ΓΝ θ.ιπ.) 

Ζκεξνκελία: 

 

πνγξαθή Λφκηκνπ Δθπξνζψπνπ / Πθξαγίδα 


