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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                    ΙΩΑΝΝΙΝΑ: 28/06/2016 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ &  

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  

                     Αριθμ.Πρωτ.: 5541 

                     ΑΡ.ΦΑΚ : 10/2016 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ 

ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

 ΑΔΑ : Ω4ΚΘ4691Ω2-Τ4Ψ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ     

ΤΜΗΜΑ:  

Ταχ.Δ/νση: 

Τ.Κ.:   

Τηλ:  

FAX:             

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

3ο χλμ Ιωαννίνων Αθηνών 

45003 

2651370306,2651370300,70313  

2651370330 

 

EMAIL:  ipiros@oaed.gr & prom.ipiros@oaed.gr 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  

 

Ο Οργανισμός  Απασχόλησης  Εργατικού  Δυναμικού προκειμένου να προβεί στην ανάδειξη 

αναδόχου με πρόχειρο διαγωνισμό  και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για το 

έργο «Προμήθεια υλικών και εκτέλεση εργασιών μεταστέγασης του ΚΠΑ2 Άρτας σε 

ιδιόκτητο κτίριο του ΟΑΕΔ», σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Υπηρεσίας,  

προϋπολογισμού «53.000,00» πλέον του ΦΠΑ, ήτοι «65.720,00» € συμπεριλαμβανομένου 

του ΦΠΑ (24% ) (Αναληφθείσες υποχρεώσεις  2130/16-05-2016 & 2451/10-06-2016) ,  καλεί 

τους ενδιαφερόμενους έως την  12-07-2016 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα  10:00 πμ, να προσέλθουν  

είτε αυτοπροσώπως είτε με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο τους , στα 

γραφεία  της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ηπείρου  προς υποβολή σφραγισμένων έγγραφων 

προσφορών στην Επιτροπή Προμηθειών της Περ/κής Δ/νσης Ηπείρου .  

Πληροφορίες για τους όρους του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού παρέχονται από το 

αρμόδιο ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, κάθε εργάσιμη ημέρα, από 8.30 π.μ – 14.30 μ.μ (τηλ. 

2651370306,70300,70313 ,Φαξ. 2651370330  email : ipiros@oaed.gr & 

prom.ipiros@oaed.gr).     

Ο  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ   ΤΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ  ΗΠΕΙΡΟΥ  

 

ΠΑΝΟΥΛΑΣ ΦΩΚΑΣ 
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  

Ο Οργανισμός  Απασχόλησης  Εργατικού  Δυναμικού προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να 

συμμετάσχουν στον πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για 

το έργο «Προμήθεια υλικών και εκτέλεση εργασιών μεταστέγασης του ΚΠΑ2 Άρτας σε 

ιδιόκτητο κτίριο του ΟΑΕΔ», σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Υπηρεσίας,  

προϋπολογισμού «53.000,00» πλέον του ΦΠΑ, ήτοι «65.720,00» € συμπεριλαμβανομένου 

του ΦΠΑ (24% ) (Αναληφθείσες υποχρεώσεις  2130/16-05-2016 & 2541/10-06-2016).  

ΤΟΠΟΣ- ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

  

ΙΩΑΝΝΙΝΑ : 28/06/2016 

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & 

 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΥΗΣ  

 Αριθμ.Πρωτ.: 5541 

ΑΡ.ΦΑΚ : 10/2016 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

 ΑΔΑ :  Ω4ΚΘ4691Ω2-Τ4Ψ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ    

ΤΜΗΜΑ:  

Ταχ.Δ/νση: 

Τ.Κ :  

Πληροφορίες  

Τηλ:    

FAX:   

Email 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

3οχλμ Ιωαννίνων Αθηνών 

45003.  

Στολάκη Ελένη 

2651370306,2651370300,70313 

2651370330 

ipiros@oaed.gr 

prom.ipiros@oaed.gr  

 

 

    ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΗΜΕΡΑ   ΩΡΑ 

     ΟΑΕΔ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ  

3ο χλμ Ιωαννίνων Αθηνών-ΙΩΑΝΝΙΝΑ  

   

 

      12-07-2016 

 

   ΤΡΙΤΗ 

 

    10:00 πμ 
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A. Όροι συμμετοχής στο Διαγωνισμό 

1. Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν τις προσφορές τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στην παρούσα Διακήρυξη το αργότερο μέχρι την 12/07/2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πμ  

είτε αυτοπροσώπως, είτε με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο τους,  στα 

γραφεία της Περιφερειακής Δ/νσης Ηπείρου (3ο χλμ Ιωαννίνων Αθηνών-ΙΩΑΝΝΙΝΑ ), στην 

Επιτροπή Προμηθειών .  

Σφραγισμένες έγγραφες προσφορές μπορούν επίσης να αποσταλούν ταχυδρομικά με 

συστημένη επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι 

αυτές θα περιέλθουν στην έδρα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ηπείρου (3ο χλμ Ιωαννίνων 

Αθηνών στα ΙΩΑΝΝΙΝΑ)  έως την 12/07/2016 και ώρα 10:00 π.μ 

Προσφορές που θα κατατεθούν ή θα αποσταλούν μετά την  παραπάνω ημερομηνία  και 

ώρα , δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες.  

Η Αναθέτουσα Αρχή ουδεμία ευθύνη φέρει για τη μη εμπρόθεσμη παραλαβή της Προσφοράς 

ή για το περιεχόμενο των φακέλων που τη συνοδεύουν. 

Επί ποινή αποκλεισμού η προσφορά υποβάλλεται στην  Ελληνική Γλώσσα μέσα σε ενιαίο 

σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος  θα πρέπει να περιέχει δύο (2) επί μέρους ανεξάρτητους 

υποφακέλους, υποφάκελος Τεχνικής Προσφοράς & υποφάκελος Οικονομικής Προσφοράς, 

αμφότεροι σε δύο αντίγραφα. Στον κυρίως φάκελο της Προσφοράς τοποθετούνται όλα τα 

απαιτούμενα κατά το στάδιο αυτό δικαιολογητικά και στοιχεία. 

Οι προσφορές δεν χαρτοσημαίνονται. 

2. Η ανάθεση του έργου αφορά σε ένα ενιαίο σύνολο και ως τέτοιο θα αξιολογηθεί. 

Γίνονται αποδεκτές  μόνο προσφορές που αναφέρονται στο σύνολο του έργου.  

 

3. Η σύγκριση των προσφορών θα γίνει στη συνολική τιμή του έργου .  

4. Οι τιμές θα είναι σταθερές για όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης  και αποκλείεται 

οποιαδήποτε αναπροσαρμογή αυτών.  

5. Ο ανάδοχος στον οποίο  θα γίνει η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση 

καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5 % 
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της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς τον ΦΠΑ. Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την 

υπογραφή της σύμβασης.  

6. Η διάρκεια του έργου αφορά σε  διάστημα τριών (3) μηνών από την υπογραφή της 

σύμβασης .  

7.  Αντιπροσφορές και εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.  

8. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ορίζεται σε εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες 

προσμετρούμενες από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. Η ισχύς των 

προσφορών δύναται να παραταθεί εφόσον τούτο ζητηθεί από τον Οργανισμό προ της λήξης 

τους ,  κατ΄ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα εκατόν είκοσι  (120) ημερών.    

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του ανωτέρω,  απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

9. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν οι αναφερόμενοι κατωτέρω, εφόσον 

ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο του έργου και πληρούν τους όρους και τις 

προϋποθέσεις της Πρόσκλησης.  

α) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή αλλοδαπής  

β) Ενώσεις φυσικών ή και νομικών προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά.  

γ) Συνεταιρισμοί  

δ) Κοινοπραξίες  

Οι Ενώσεις και οι Κοινοπραξίες δεν υποχρεούται να λάβουν ορισμένη  νομική μορφή 

προκειμένου να υποβάλλουν προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση η κοινοπραξία υποχρεούται 

να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση και εντός είκοσι (20) ημερών από την 

κατακύρωση.  

Απαγορεύεται επί ποινή αποκλεισμού η συμμετοχή  στο διαγωνισμό ενός νομικού η 

φυσικού προσώπου σε περισσότερες από μία συμμετοχές.  

  10. Με την υποβολή της Προσφοράς θεωρείται ότι ο Διαγωνιζόμενος αποδέχεται 

ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας. Επίσης, σε περίπτωση νομικών προσώπων, 

θεωρείται ότι η υποβολή της Προσφοράς και η συμμετοχή στο Διαγωνισμό έχουν εγκριθεί 

από το αρμόδιο όργανο του συμμετέχοντος νομικού προσώπου. 

 

Β.  Νομικό Πλαίσιο 

Ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις : 

1. του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
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όργανα» (ΦΕΚ Α΄98) 

2. του Β.Δ. 405/1971 «Οργάνωση, συγκρότηση και λειτουργία των Υπηρεσιών του 

Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού» (ΦΕΚ Α’ 123) 

3. της υπ’ αριθ. 190789/3.6.02 απόφαση του Υπ. Απασχόλησης & Κοινωνικής   Προστασίας 

(ΦΕΚ 754/B/19.6.02,«Παράλληλη άσκηση αρμοδιοτήτων» όπως τροποποιήθηκε με την 

αριθμό. 191041/24-07-2003 Υ.Α του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.  

4. του Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»(ΦΕΚ 194/Α/22-11-

2010) 

5. του Ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση ΟΑΕΔ και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄258), όπως ισχύει 

6. του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» 

(ΦΕΚ Α΄19), όπως ισχύει 

7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 166/2003 «Προσαρμογή της Ελληνικής   Νομοθεσίας στην Οδηγία 

2000/35 της 29-06-2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις 

εμπορικές συναλλαγές» (ΦΕΚ Α΄138). 

8. Του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/10-07-2007), «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» 

9. του Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 

2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, 

προμηθειών και υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της 

Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005» (ΦΕΚ Α’ 64)   

10.  τις διατάξεις του Π.Δ. 346/98 (ΦΕΚ Α΄230) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας για 

τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών προς τις διατάξεις της Οδηγίας 92/50/ΕΟΚ/ του 

Συμβουλίου της 18ης Ιουλίου 1992, άρθρο 35 παρ. 1 και άρθρο 36 που διατηρούνται σε 

ισχύ, σύμφωνα με το άρθρο 77 του Π.Δ. 60/2007 

11. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 

νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 

διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α’ 112/13 Ιουλίου 2010), 

όπως αυτός τροποποιήθηκε από τον Ν.4210/2013 (ΦΕΚ 254 Α΄/2013, άρθρο 23) .  

12. τις διατάξεις του Ν. 3886/Α/30-09-2010 ΦΕΚ 173/Α/30-09-2010 «Δικαστική Προστασία 

κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημοσίων –Εναρμόνιση της 

ελληνικής νομοθεσίας με την οδηγία 89/665/ΕΟΚ» (ΦΕΚ Α΄ 178),του Συμβουλίου της 
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21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης 

Φεβρουαρίου 1992 (L76) όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007(L335), όπως 

τροποποιήθηκε με Πράξη Νομοθετικού περιεχομένου την 05-12-2012 ΦΕΚ 237/Α/05-12-

2012 κεφάλαιο Β΄ άρθρο 11, (Τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του Ν 3886/2010 με την 

προσθήκη των εδαφίων β, γ & δ της Πράξης),   

13. τις διατάξεις του άρθρου 35 N.4144/2013 (ΦΕΚ Α/88/18-04-2013), με τις οποίες ο ΟΑΕΔ 

κατέστη καθολικός διάδοχος των καταργηθέντων Ν.Π.Δ.Δ. ΟΕΕ & ΟΕΚ  

14. Τις διατάξεις του Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ Α΄/120/29-05-2013) «Εθνικό Σύστημα 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις»  

15. Τις διατάξεις του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/26-3-2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις –

Καταργήσεις Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων  και Υπηρεσιών του Δημοσίων-

Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» 

16. τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204 Α) 15-9-2011, 

“Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού 

Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων, η οποία επιβάλλει κράτηση ύψους 0,10% επί της 

καθαρής αξίας της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης, από την 

αναθέτουσα αρχή»  

17. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/27-10-2011) περί 

συγκρότησης επιτροπών της διοίκησης.  

18. Της διατάξεις του Ν. 4270/2014(ΦΕΚ 143/28-06-2014)  « Αρχές δημοσιονομικής 

διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό 

και άλλες διατάξεις»   

19. Τις διατάξεις του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α/8-8-2014) « Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης 

της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου οικονομικών και άλλες 

διατάξεις», κατά το μέρος που ισχύει. 

20. Τα με αριθμό 4054/16-05-2016 και 5026/10-06-2016 πρωτογενή αιτήματα της 

υπηρεσίας (ΑΔΑΜ: 16REQ004388012 & 16REQ004564932) 

21. τις αριθμ. 2130/16-05-2016 & 2451/10-06-2016 αποφάσεις ανάληψης δέσμευσης 

πίστωσης (ΑΔΑ : 6ΡΥΟ4691Ω2-ΚΧΘ & ΩΙ7Α4691Ω2-06Μ ) 
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22. Τις υπ’ αριθμ. 1346/24/17-05-2016  και 1626/31/14-06-2-16 αποφάσεις του ΔΣ του 

Οργανισμού με τις οποίες εγκρίθηκε η διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο 

κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για το έργο «Προμήθεια υλικών και εκτέλεση 

εργασιών μετεστέγασης του ΚΠΑ2 Άρτας σε ιδιόκτητο κτίριο του ΟΑΕΔ» .  

 

Γ. Παροχή Διευκρινίσεων – Συμπληρωματικές πληροφορίες  

Συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας 

Διακήρυξης μπορούν να ζητούνται μέχρι και οκτώ (8) ημέρες πριν από την εκπνοή της 

προθεσμίας άσκησης της ένστασης του άρθρου 15 παρ. 2 περ. α του Π.Δ. 118/2007 και 

παρέχονται το αργότερο τρεις (3) ημέρες πριν από την εκπνοή της ως άνω προθεσμίας. 

Σε κάθε άλλη περίπτωση που ζητούνται από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές οι ως άνω 

συμπληρωματικές πληροφορίες, αυτές δίδονται το αργότερο εντός έξι (6) ημερών πριν από 

την ημερομηνία υποβολής των προσφορών, χωρίς ο προσφέρων να έχει δικαίωμα ένστασης 

δυνάμει του άρθρου 15 παρ. 2 περ. α του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών 

Δημοσίου». 

Οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων θα πρέπει να απευθύνονται στην έδρα της Αναθέτουσας 

Αρχής. Κανένας Υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί 

προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής. Οι απαντήσεις της Αναθέτουσας 

Αρχής επί των αιτήσεων παροχής διευκρινίσεων δίδονται μόνο γραπτώς με επιστολή της 

Αναθέτουσας Αρχής μέσα στην προθεσμία που ορίζεται ανωτέρω. 

Προς διευκόλυνση της διαδικασίας, η υποβολή των ερωτήσεων μπορεί να γίνει και 

με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) προς τη διεύθυνση:  ipiros@oaed.gr και 

prom.ipiros@oaed.gr ή με την υποβολή των ερωτημάτων και γραπτώς (με επιστολή ή 

τηλεομοιοτυπία), μέσα στην προθεσμία που ορίζεται ως άνω.  

Αιτήματα παροχής πληροφοριών που υποβάλλονται εκτός των ανωτέρω προθεσμιών δεν 

εξετάζονται. 

Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας 

διακήρυξης καθώς και τα παραρτήματα που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν 

αναπόσπαστο μέρος αυτής.  

ΜΕΡΟΣ Α: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

ΜΕΡΟΣ Β: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ –ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

ΜΕΡΟΣ Γ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  
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ΜΕΡΟΣ Δ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

 

Δ. Παραλαβή τεύχους  

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να παραλάβει το τεύχος της διακήρυξης  του διαγωνισμού 

από τα γραφεία της Περιφερειακής Δ/νσης Ηπείρου-Τμήμα Προμηθειών, 3ο  χλμ Ιωαννίνων 

–Αθηνών , Ιωάννινα.  

Επίσης το πλήρες κείμενο της θα διατίθεται μέσω του Διαδικτύου στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση www.oaed.gr και σε ηλεκτρονική μορφή.   

Πληροφορίες γα τους όρους του πρόχειρου διαγωνισμού παρέχονται από το αρμόδιο 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ κάθε εργάσιμη ημέρα από 8:30 π.μ – 14:30 μ.μ (τηλ 2651370306 

,70300,70313 φαξ : 2651370330 email: ipiros@oaed.gr και prom.ipiros@ oaed.gr  

Πληροφορίες για Τεχνικά θέματα : Ι. Δημητρακόπουλος – 210/9989429. e-mail: 

i.dimitrakopoulos@oaed.gr. 
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ   

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ  «Προμήθεια υλικών και εκτέλεση εργασιών 

μεταστέγασης του ΚΠΑ2 Άρτας σε ιδιόκτητο κτήριο 

του ΟΑΕΔ»   

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΙΔΟΥΣ CPV 45262700-8 «Εργασίες μετατροπής κτιρίου»  

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  Πρόχειρος διαγωνισμός  

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  Χαμηλότερη τιμή  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ  

53.000,00 πλέον ΦΠΑ 24% , ήτοι  

65.720,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 

(Αναληφθείσες υποχρεώσεις   2130/16-05-2016 & 

2451/10-06-2016   

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΕΙ  Προϋπολογισμός ΟΑΕΔ - Οικονομικού έτους 2016-   

ΚΑΕ 9725«Επισκευή & Συντήρηση κτιρίων» 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  Το χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών από την 

υπογραφή της σύμβασης .   

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Η Υπηρεσία (ΚΠΑ 2) ΑΡΤΑΣ  

 Επί τη συμβολή των οδών Μακρυγιάννη και 

Αμβρακίας, στην πλατεία Εβραίων Μαρτύρων 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Εντός τριών (3) μηνών από την υπογραφή της 

σύμβασης  

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΟΥ  Εντός τριάντα (30) ημερών από την οριστική και 

ποιοτική παράδοση του έργου.  
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ΜΕΡΟΣ Α΄: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

A. 1.1 Αντικείμενο του Διαγωνισμού   

Αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης είναι : το έργο που αφορά την υλοποίηση της 

προμήθειας υλικών και εκτέλεσης των αναγκαίων εργασιών για την μεταστέγαση του ΚΠΑ2 

Άρτας σε ιδιόκτητο κτίριο του ΟΑΕΔ, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο Μέρος Β ΄ « 

Τεχνικές Προδιαγραφές –Ειδικοί Όροι»  της παρούσας, με κριτήριο κατακύρωσης τη 

χαμηλότερη τιμή. 

  

A. 1.2 Διάρκεια  

Η διάρκεια του έργου ορίζεται στο χρονικό διάστημα των τριών (3) μηνών από την 

υπογραφή της σύμβασης.  

 

A. 1.3 Προϋπολογισμός  

Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη για υλοποίηση του έργου ανέρχεται στο συνολικό 

ποσό των 53.000,00€ πλέον του ΦΠΑ 24%, ήτοι 65.720,00€ συμπεριλαμβανομένου του 

ΦΠΑ. 

Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 9725 «Επισκευή & Συντήρηση κτιρίων» του προϋπολογισμού  

οικονομικού έτους 2016 .  

 

Α.1.4 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), Περιφερειακή Δ/νση Ηπείρου  

Διεύθυνση Περιφερειακής Δ/νσης Ηπείρου της Αναθέτουσας Αρχής : 3ο  χλμ  Ιωαννίνων 

Αθηνών –ΤΚ 45003 Ιωάννινα. 

Τηλέφωνο : 2651370300,2651370306,2651370313. 

Iστοσελίδα: www.oaed.gr  

 

Α. 1.5  Πλαίσιο του Διαγωνισμού   
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      Νομικό Πλαίσιο 

Ο διαγωνισμός διέπεται από τις διατάξεις που αναφέρονται στο προοίμιο της παρούσας 

Διακήρυξης, όπως ισχύουν κατά το χρόνο δημοσίευσης της παρούσας.  

       Γλώσσα   

Επίσημη γλώσσα της διαδικασίας είναι η ελληνική. Κάθε έγγραφο ή απόφαση τα οποία θα 

εκδίδονται από την Αναθέτουσα Αρχή θα συντάσσεται στην ελληνική γλώσσα.  

Κάθε συνεννόηση μεταξύ της αναθέτουσας αρχής και των ενδιαφερόμενων , των 

διαγωνιζόμενων και του Προμηθευτή/Αναδόχου, καθώς και κάθε ένσταση ή υπόμνημα των 

εν λόγω προσώπων που απευθύνονται στην Αναθέτουσα Αρχή θα υποβάλλονται στην 

ελληνική γλώσσα.  

 

Α. 1.6 Δημοσιότητα  

Η Διακήρυξη του διαγωνισμού  θα αναρτηθεί :   

α) στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). 

β) το πλήρες σώμα της διακήρυξης θα είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στην 

ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) .     

  

Α. 1.7 Υποβολή Δικαιολογητικών Σύμφωνα με το Ν.4250/2014. 

Επισημαίνεται ότι όσον αφορά την υποβολή δικαιολογητικών συμμετοχής και κατακύρωσης 

στην Αναθέτουσα Αρχή έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 

Α' 74), με τις οποίες τροποποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 1 και των παρ. 3 και 4 του 

άρθρου 11 του Ν.2690/1999 (ΦΕΚ Α' 45). 

Ειδικότερα: 

1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων 

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών 

αντιγράφων των δημοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους 

φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν.4250/2014. Σημειωτέον ότι η 

παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, 

ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής 

κεκυρωμένων αντιγράφων. 

2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων 
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Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν 

εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι τα τελευταία είναι νομίμως 

επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013). 

Σημειώνεται ότι δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι απαιτήσεις υποβολής 

δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση (APOSTILLE), οι οποίες απορρέουν από 

διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες. 

3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων 

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών 

εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 

36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013), καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από 

τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της 

περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014. 

4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα 

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των 

δικαιολογητικών εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους. 
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Α. 2 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ –ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  

Α. 2.1 Δικαίωμα Συμμετοχής  

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν οι αναφερόμενοι κατωτέρω, εφόσον ασκούν 

δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο του έργου και πληρούν του όρους  και τις 

προϋποθέσεις της Διακήρυξης:   

Α. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, και σε περίπτωση ενώσεων 

τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε Κράτος -Μέλος της ΕΕ ή του Ευρωπαϊκού 

Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), καθώς και σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη 

Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του ΠΟΕ, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν. 

2513/1997 (ΦΕΚ Α΄139) ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει συμφωνίες σύνδεσης με την 

Ε.Ε.  

Β. Ενώσεις ή Συμπράξεις των ανωτέρω υπό (Α) που υποβάλλουν κοινή Προσφορά.  

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι Ενώσεις φυσικών ή νομικών προσώπων που υποβάλλουν 

κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους προσφέροντες 

που αποτελούν την Ένωση είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με 

συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η 

έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της Ένωσης.   

Οι Ενώσεις φυσικών ή νομικών προσώπων δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισμένη νομική 

μορφή για την υποβολή της προσφοράς τους. Ωστόσο, σε περίπτωση που το 

προκηρυσσόμενο με την παρούσα Έργο κατακυρωθεί σε Ένωση φυσικών ή νομικών 

προσώπων, η Ένωση υποχρεούται, χωρίς ειδοποίηση της Αναθέτουσας Αρχής να συστήσει 

Κοινοπραξία εντός 20 ημερών από την κατακύρωση και να προσκομίσει το σχετικό 

Κοινοπρακτικό στον ΟΑΕΔ. Με την υποβολή της προσφοράς, κάθε μέλος της Ένωσης 

ευθύνεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης, η ευθύνη αυτή 

εξακολουθεί να υφίσταται μέχρι πλήρους εκτέλεσης της Σύμβασης. Στο Κοινοπρακτικό, 

πρέπει να ορίζεται κοινός εκπρόσωπος της Κοινοπραξίας και των Μελών της για την 

εκπροσώπηση της Κοινοπραξίας και των Μελών της έναντι της Αναθέτουσας Αρχής. Ο 
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κοινός αυτός εκπρόσωπος της Κοινοπραξίας και των Μελών της θα εκδίδει τα σχετικά 

παραστατικά και θα μεριμνά για την καταβολή των αντίστοιχων ποσών στα υπόλοιπα Μέλη, 

κατά το λόγο συμμετοχής εκάστου στο υλοποιηθέν τμήμα του Έργου. Η Αναθέτουσα Αρχή 

δεν υπέχει καμία ευθύνη για την προσήκουσα καταβολή στα Μέλη της Κοινοπραξίας και δεν 

εμπλέκεται εν γένει, κατά οποιονδήποτε τρόπο, σε ζητήματα που αναφέρονται στις 

εσωτερικές σχέσεις μεταξύ των Μελών της Κοινοπραξίας. 

 Απαγορεύεται επί ποινή αποκλεισμού η συμμετοχή στο Διαγωνισμό ενός νομικού ή 

φυσικού προσώπου σε περισσότερες από μία συμμετοχές και με οποιαδήποτε μορφή 

συνεργασίας, της υπεργολαβίας συμπεριλαμβανομένης.  

 

Νομικά πρόσωπα που συμμετέχουν στον Διαγωνισμό οφείλουν επί ποινή αποκλεισμού 

τους να ορίζουν στην προσφορά τους φυσικό πρόσωπο το οποίο θα είναι υπεύθυνο του 

Έργου καθώς και αναπληρωτή αυτού με τα ίδια προσόντα. Την αυτή υποχρέωση έχουν 

και τα φυσικά πρόσωπα που δεν θα εκτελέσουν αυτοπροσώπως το Έργο.  

 

Σε περίπτωση που ο Προσφέρων προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους, υπό μορφή 

υπεργολαβίας, τμήμα της σύμβασης, τότε ο Προσφέρων υποχρεούται να αναφέρει στην 

προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή 

υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει. Στην περίπτωση 

ανάθεσης τμήματος της σύμβασης σε τρίτους ως υπεργολάβους δεν αίρεται η ευθύνη του 

Προσφέροντα. Για τον έλεγχο της συμμόρφωσης του αναδόχου που θα επιλεγεί με τις 

διατάξεις της ασφαλιστικής και φορολογικής νομοθεσίας, καθώς και κάθε άλλης απαίτησης 

που τίθεται στην παρούσα, η αναθέτουσα αρχή δύναται να ελέγχει τα αντίστοιχα 

δικαιολογητικά (φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα) και των υπεργολάβων που 

έχουν δηλωθεί ότι εκτελούν τμήμα της σύμβασης.  

 

Α. 2.2  Αποκλεισμός Συμμετοχής  

Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό, ο υποψήφιος ή ο προσφέρων:  

1. Εις βάρος του οποίου, και σε περίπτωση νομικού προσώπου εις βάρος των νομικών 

εκπροσώπων αυτού, υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση, γνωστή στην 

Αναθέτουσα Αρχή, για έναν ή περισσότερους από τους λόγους που απαριθμούνται 

κατωτέρω: 
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• συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 

της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου, 

• δωροδοκία, όπως ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης 

Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3, παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του 

Συμβουλίου, 

• απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της Σύμβασης σχετικά με την προστασία των 

οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 

• νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της 

οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη 

χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από 

παράνομες δραστηριότητες. 

• Αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής τους 

δραστηριότητας 

• Υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδορκία, δωροδοκία και δόλια 

χρεωκοπία 

2. Όταν ο υποψήφιος ή ο προσφέρων (και σε περίπτωση νομικού προσώπου το ίδιο το 

νομικό πρόσωπο): 

•  τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση, 

πτωχευτικό συμβιβασμό ή σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από 

παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις εθνικές, νομοθετικές και κανονιστικές 

διατάξεις,  

• έχει κινηθεί εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής 

διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία 

προβλεπόμενη από τις εθνικές, νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, 

• έχει καταδικαστεί βάσει δικαστικής απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου, σύμφωνα με 

τις νομοθετικές διατάξεις της χώρας όπου εκδόθηκε η απόφαση και η οποία διαπιστώνει 

αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική του διαγωγή, έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό 

παράπτωμα, συναφές με το αντικείμενο του Διαγωνισμού ή την επαγγελματική του 

ιδιότητα, το οποίο αποδεδειγμένα διαπιστώθηκε με οποιοδήποτε μέσο ενδέχεται να 

διαθέτει η αναθέτουσα αρχή 

• δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή των εισφορών 
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κοινωνικής ασφάλισης σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις της χώρας όπου είναι 

εγκατεστημένος ή με τις νομοθετικές διατάξεις της χώρας της Αναθέτουσας Αρχής, 

• δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή των φόρων και τελών 

σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή με τις 

νομοθετικές διατάξεις της χώρας της Αναθέτουσας Αρχής, 

• είναι ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 

απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του παρόντος τμήματος ή όταν δεν έχει παράσχει τις 

πληροφορίες αυτές 

• έχει αποκλεισθεί τελεσίδικα από Δημόσια Υπηρεσία ή Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου 

γιατί δεν εκπλήρωσε τις συμβατικές υποχρεώσεις του. 

• Τα ανωτέρω αναφερόμενα ισχύουν και για τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα της 

αλλοδαπής, εάν έχουν προβεί σε ίδιες ή αντίστοιχες πράξεις ή παραλείψεις, έχουν υποπέσει 

στα ίδια ή αντίστοιχα παραπτώματα ή έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω 

κυρώσεις, σύμφωνα με τις κατά περίπτωση εφαρμοζόμενες για αυτά νομοθετικές και 

κανονιστικές διατάξεις. 

 

 

1.2.  Δικαιολογητικά συμμετοχής 

Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό υποχρεούνται να υποβάλουν, μαζί με την προσφορά 

τους και τα νομιμοποιητικά έγγραφά τους (καταστατικά, ΦΕΚ, κ.λπ. σε περίπτωση νομικών 

προσώπων) σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στις διατάξεις του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 

Α/74/26-03-2014) σε συνδυασμό με την από 16-01-2015 εγκύκλιο του Υπουργείου 

Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (ΑΔΑ : 6Κ02Φ-Θ95) και συγκεκριμένα : 

Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε και Ε.Π.Ε:  

1.  ΦΕΚ σύστασης,  

2.  Επικυρωμένο αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού με τα ΦΕΚ, στα οποία έχουν 

δημοσιευτεί όλες οι μέχρι σήμερα τροποποιήσεις αυτού και μετά την κατάργηση της 

υποχρέωσης δημοσίευσης στο ΦΕΚ τις ανακοινώσεις ΓΕΜΗ ,  

3.  ΦΕΚ, ή ανακοίνωση ΓΕΜΗ, στο οποίο έχει δημοσιευτεί το πρακτικό Δ.Σ. ή απόφαση 

των εταίρων περί εκπροσώπησης του νομικού προσώπου,  
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4.  Πρακτικό Δ.Σ περί έγκρισης συμμετοχής στο διαγωνισμό, στο οποίο μπορεί να 

περιέχεται και εξουσιοδότηση (εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό του 

υποψηφίου αναδόχου) για υπογραφή και υποβολή Προσφοράς σε περίπτωση που δεν 

υπογράφει ο ίδιος ο νόμιμος εκπρόσωπος του φορέα την Προσφορά και τα λοιπά 

απαιτούμενα έγγραφα του διαγωνισμού και ορίζεται συγκεκριμένα άτομο ως αντίκλητος 

5.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί τροποποιήσεων του 

καταστατικού / μη λύσης της εταιρείας, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρείς (3) 

μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής Προσφορών.  

6. Αποδεικτικά καταχώρισης μεταβολών και στοιχείων στο Γ.Ε.ΜΗ., όπου προβλέπεται από 

την κείμενη νομοθεσία. 

Εάν ο προσφέρων είναι Ι.Κ.Ε.:  

1.  Αντίγραφο της ιδρυτικής πράξης της εταιρίας καθώς και όλες τις έως την ημέρα 

υποβολής της προσφοράς τροποποιήσεις καθώς και τα αντίστοιχα αποδεικτικά 

δημοσιεύσεως των ανωτέρω στο Γ.Ε.ΜΗ.  

2.  Πράξη του αρμοδίου Διοικούντος Οργάνου  (διαχειριστή) περί έγκρισης συμμετοχής 

στο διαγωνισμό, στην οποία μπορεί να περιέχεται και εξουσιοδότηση (εφόσον αυτό 

προβλέπεται από το καταστατικό του υποψηφίου αναδόχου) για υπογραφή και υποβολή 

Προσφοράς σε περίπτωση που δεν υπογράφει ο ίδιος ο νόμιμος εκπρόσωπος του φορέα την 

Προσφορά και τα λοιπά απαιτούμενα έγγραφα του διαγωνισμού και ορίζεται συγκεκριμένα 

άτομο ως αντίκλητος, 

 Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε,  Ε.Ε:  

1.     Αντίγραφο του καταστατικού με όλα τα μέχρι σήμερα τροποποιητικά,  

2.  Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί των τροποποιήσεων 

του καταστατικού.  

3.  Αποδεικτικά καταχώρισης μεταβολών και στοιχείων στο Γ.Ε.ΜΗ., όπου προβλέπεται 

από την κείμενη νομοθεσία.  

4.  Πράξη του αρμοδίου Διοικούντος Οργάνου  (διαχειριστή) περί έγκρισης συμμετοχής 

στο διαγωνισμό, στην οποία μπορεί να περιέχεται και εξουσιοδότηση (εφόσον αυτό 

προβλέπεται από το καταστατικό του υποψηφίου αναδόχου) για υπογραφή και υποβολή 

Προσφοράς σε περίπτωση που δεν υπογράφει ο ίδιος ο νόμιμος εκπρόσωπος του φορέα την 

Προσφορά και τα λοιπά απαιτούμενα έγγραφα του διαγωνισμού και ορίζεται συγκεκριμένα 

άτομο ως αντίκλητος. 
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Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά σύστασής τους 

εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένα, από την 

οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. Γενικά, τα νομικά πρόσωπα κάθε είδους πλην 

των προαναφερομένων θα πρέπει να προσκομίσουν όλα τα εκ του νόμου προβλεπόμενα 

νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασής τους και τροποποιήσεις αυτών, καθώς και το 

νομιμοποιητικό έγγραφο όπου ορίζεται ο νόμιμος εκπρόσωπός τους.  

Εάν ο προσφέρων είναι Φυσικό Πρόσωπο, οφείλει να καταθέσει:  

Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις μεταβολές 

του. 

Εάν ο προσφέρων είναι ένωση ή κοινοπραξία, οφείλει επιπλέον να καταθέσει:  

1. Για κάθε μέλος της Ένωσης/Κοινοπραξίας όλα τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής, ανάλογα με 

την περίπτωση (ημεδαπό/ αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο, ημεδαπό/ αλλοδαπό νομικό 

πρόσωπο, συνεταιρισμός).  

2. Πράξη του αρμόδιου οργάνου κάθε Μέλους της Ένωσης/ Κοινοπραξίας από το οποίο να 

προκύπτει η έγκριση του για τη συμμετοχή του Μέλους στην Ένωση/ Κοινοπραξία, και στο 

Διαγωνισμό,  

και τα εξής: 

α)   Υπεύθυνη δήλωση, των συμμετεχόντων και σε περίπτωση νομικού προσώπου των 

νόμιμων εκπροσώπων αυτών κατά τα οριζόμενα κατωτέρω υπό «Διευκρινίσεις», του Ν. 

1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, με ημερομηνία εντός των τριάντα (30) ημερολογιακών 

ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της προσφοράς (χωρίς να είναι 

απαραίτητη η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής και συμπεριλαμβανομένης και της 

ημερομηνίας υποβολής της προσφοράς) στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία του 

Διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν,  καθώς επίσης να δηλώνουν ότι : 

1. Μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους :  

i. δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα 

αδικήματα του αρθρ. 6 του Π.Δ. 118/2007, δηλ. της συμμετοχής σε εγκληματική 

οργάνωση, της δωροδοκίας, της απάτης και της νομιμοποίησης εσόδων από 

παράνομες δραστηριότητες, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού 

Κώδικα σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, ή για 

κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της 
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πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας 

ii. Δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. 

iii. Είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης (κύριας και επικουρικής ) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.  

iv. Δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει ή 

ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ανάλογες καταστάσεις 

(μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία 

έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή 

υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα). 

v. Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο κατά την ημέρα διενέργειας του 

Διαγωνισμού 

vi. Δεν τελούν σε αποκλεισμό από διαγωνισμούς με βάση αμετάκλητη απόφαση του 

Υπουργού Ανάπτυξης, σύμφωνα με το Π.Δ. 118/2007. 

vii. Δεν τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση ή από άλλη ανάλογη διαδικασία. 

2. Αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση όλων των 

δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 και σύμφωνα με τους 

όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του Π.Δ. 118/2007. 

3. Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης  της 

οποίας έλαβαν γνώση και ότι αποδέχονται ανεπιφύλαχτα τους όρους της. Σε αντίθετη 

περίπτωση πρέπει να αναφέρουν ρητά τα σημεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν 

αποδέχονται. 

Διευκρινίσεις 

•••• Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο την υπεύθυνη δήλωση περί μη 

καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της Ενότητας 1.2.β της 

παρούσας υποβάλλουν: 

α)  οι Διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε., Ε. Ε , Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε. 

β) ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και ο Διευθύνων Σύμβουλος όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε. 

γ) σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του.  

Όταν ο προσφέρων είναι Συνεταιρισμός η ως άνω υπεύθυνη δήλωση της Ενότητας  1.2.β 

16PROC004667020 2016-06-28



 20 

της παρούσας υποβάλλεται από τον Πρόεδρο του Συνεταιρισμού. 

Όταν ο προσφέρων είναι ένωση προμηθευτών – κοινοπραξία, η ως άνω δήλωση της 

Ενότητας 1.2.β  της παρούσας αφορά, σύμφωνα με τα ανωτέρω, κάθε μέλος που συμμετέχει 

στην Ένωση ή Κοινοπραξία. 

•••• Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο Διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους, 

υποβάλλουν μαζί με την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης. 

•••• Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, μαζί με 

την προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε 

προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία. 

 

Α. 3 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ & ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Α.3.1 Τρόπος , Τόπος και χρόνος υποβολής προσφορών  

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό  πρέπει να υποβάλουν τις Προσφορές τους, σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στην παρούσα Διακήρυξη το αργότερο μέχρι τις 12/07/2016 και ώρα 10:00 π.μ 

, στην έδρα της Περιφερειακής Δ/νσης Ηπείρου της Αναθέτουσας Αρχής , 3ο χλμ Ιωαννίνων –

Αθηνών , Ιωάννινα ΤΚ 45003.  

 Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα , δεν 

αποσφραγίζονται αλλά επιστέφονται ως εκπρόθεσμες.  

Με την υποβολή της Προσφοράς θεωρείται ότι ο Διαγωνιζόμενος αποδέχεται ανεπιφύλακτα 

του όρους της Διακήρυξης. Επίσης, σε περίπτωση νομικών προσώπων, θεωρείται ότι η 

υποβολή της προφοράς και η συμμετοχή στο Διαγωνισμό έχουν εγκριθεί από το αρμόδιο 

όργανο του συμμετέχοντος νομικού προσώπου. Οι διαγωνιζόμενοι υποβάλλουν την 

Προσφορά τους είτε καταθέτοντας την αυτοπροσώπως  ή με ειδικά προς τούτο 

εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο τους, είτε αποστέλλοντας την ταχυδρομικά με συστημένη 

επιστολή ή με ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής .  

Δεν θα ληφθούν υπόψη Προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά από την καθορισμένη 

ημερομηνία και ώρα είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν στην Αναθέτουσα 

Αρχή έγκαιρα.  

Η Αναθέτουσα Αρχή ουδεμία ευθύνη φέρει για τη μη εμπρόθεσμη παραλαβή της 

Προσφοράς ή για το περιεχόμενο των φακέλων που τη συνοδεύουν.  
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A. 3.2 Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς  

 Οι προσφορές συντάσσονται, επί ποινή αποκλεισμού, σύμφωνα με τους όρους της 

παρούσας Διακήρυξης.   

Οι προσφορές κατατίθενται μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο Φάκελο σε δύο αντίτυπα 

δακτυλογραφημένες στην Ελληνική γλώσσα, που θα πρέπει να περιλαμβάνει όλα όσα 

καθορίζονται στην παρούσα Διακήρυξη.  

 

Ο ενιαίος σφραγισμένος  Φάκελος («Φάκελος προσφοράς»)  , θα φέρει την ένδειξη :  

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ » 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

 «Προμήθεια Υλικών και εκτέλεση εργασιών μεταστέγασης  του ΚΠΑ2 Άρτας σε ιδιόκτητο 

κτίριο του ΟΑΕΔ  »  

«  10/2016» 

AΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: «12/07/2016» 

(Να μην ανοιχτεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή το πρωτόκολλο)  

 

και θα πρέπει να περιέχει δύο (2) επί μέρους,  ανεξάρτητους, σφραγισμένους  φακέλους 

(Τεχνική και Οικονομική Προσφορά).  

 

 Εντός του κυρίως φακέλου της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την 

προσφορά στοιχεία και συγκεκριμένα τα ζητούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής (σε 2 

αντίγραφα).  

 

 Τα Τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, με μονογραφή του νόμιμου εκπροσώπου, 

τοποθετούνται στον υπό φάκελο που φέρει την ένδειξη   «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» , ο οποίος 

θα πρέπει να περιέχει :  

 α. φύλλο συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσας 

(Μέρος  Β΄-Τεχνική Περιγραφή και Τεχνικές Προδιαγραφές), ήτοι το φύλλο συσχετισμού της 

προσφοράς προς της απαιτήσεις της Πρόσκλησης  όπου θα δίδονται απαντήσεις σε όλα τα 

σημεία  των Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσας . 
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β. τα απαραίτητα στοιχεία που θα τεκμηριώνουν την υλοποίηση του έργου σύμφωνα με τις 

τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας .   

 

Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, τοποθετημένα, επί ποινή απόρριψης, σε 

χωριστό σφραγισμένο υποφάκελο  που φέρει την ένδειξη « ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»  ως 

εξής :  

Προσφερόμενη Τιμή  

 Η Οικονομική Προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει, ολογράφως και αριθμητικώς, σε 

Ευρώ, την  προσφερόμενη τιμή, όπως ορίζεται κατωτέρω καθώς και το συνολικό ποσό σε  

Ευρώ, έναντι του οποίου προτίθεται ο υποψήφιος  να εκτελέσει το Έργο, τόσο μη 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, όσο και συμπεριλαμβανομένου του ισχύοντος ΦΠΑ . 

Τιμές Προσφορών –Νόμισμα  

1. Οι τιμές των Προσφορών  θα εκφράζονται σε Ευρώ (€). Στις τιμές θα 

περιλαμβάνονται όλες οι υπέρ τρίτων κρατήσεων, κρατήσεων σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 

3 του Ν. 4013/Α΄/ 15-09-2011 (κράτηση για τις λειτουργικές δαπάνες της Ενιαίας 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων) , ως και κάθε είδους δαπανών για την παράδοση 

του έργου  σε πλήρη και κανονική λειτουργία,   σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο  Μέρος Β΄ 

της παρούσας. 

2. Προσφορές που δεν δίνουν τιμές σε Ευρώ ή που καθορίζουν σχέση Ευρώ  προς 

ξένο νόμισμα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

3. Η αναγραφή της τιμή σε Ευρώ θα γίνει μέχρι και δύο δεκαδικά ψηφία. Το γενικό 

στρογγυλοποιείται σε δύο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι 

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

μικρότερο του πέντε.  

4. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή για 

το σύνολο του έργου, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

5.  Οι τιμές που θα δοθούν με την προσφορά είναι σταθερές για όλη τη διάρκεια του 

Έργου και αποκλείεται οποιαδήποτε αναπροσαρμογή αυτών. Προσφορές που θέτουν όρο 

αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες, αποκλείεται δε η υποβολή νέας 

προσφοράς ή η τροποποίηση της υποβληθείσας.  

6. Το έντυπο της οικονομικής προσφοράς θα υπογράφεται από τον νόμιμο 
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εκπρόσωπο του υποψηφίου αναδόχου.  

 

 

 7. Οι τιμές θα δίδονται ως εξής :  

i. Τιμή σε ευρώ για τις εργασίες, τιμή σε ευρώ για το υλικά και τιμή για το σύνολο του 

έργου συμπεριλαμβανομένου των υπέρ τρίτων κρατήσεων και κάθε είδους δαπανών 

του έργου  σε πλήρη και κανονική λειτουργία.  

ii. Ποσοστό ισχύοντος Φ.Π.Α. επί τοις εκατό στο οποίο υπάγονται τα υπό προμήθεια 

υλικά  και οι εργασίες  (Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος ο Φ.Π.Α αυτός θα 

διορθώνεται από την Υπηρεσία) .  

iii. Για τη διαμόρφωση της συγκριτικής τιμής θα ληφθεί υπόψη η τιμή της προσφοράς 

για το σύνολο του έργου.    

 

 Κριτήριο αξιολόγησης των προσφορών για το διαγωνισμό είναι η χαμηλότερη τιμή.  

  Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες 

στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση του ευλόγου ή μη των προσφερομένων τιμών, οι 

δε συμμετέχοντες υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. 

Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι υπερβολικά χαμηλές, θα εξετάζονται 

λεπτομερώς οι προσφορές πριν την έκδοση της απόφασης κατακύρωσης. Για το σκοπό 

αυτό, θα ζητηθούν από τον Προσφέροντα να παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες 

διευκρινίσεις σχετικά με τον οικονομικό χαρακτήρα της μεθόδου κατασκευής των  

προϊόντων ή τις τεχνικές λύσεις που έχουν επιλεγεί ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές  συνθήκες που 

διαθέτει ο Προσφέρων για την προμήθεια των ειδών ή την πρωτοτυπία των προτεινόμενων 

προμηθειών, τις οποίες επαληθεύει πριν την απόρριψη της προσφοράς .  

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία 

απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών, οι δε συμμετέχοντες 

υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.   

Για την επιλογή της προσφοράς αξιολογούνται μόνον οι προσφορές που έχουν κριθεί 

τεχνικά αποδεκτές και είναι σύμφωνες με τους λοιπούς όρους της διακήρυξης. Προσφορά 

που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, 

μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμοδίου για την αξιολόγηση των 

αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου.  Αποκλίσεις από όρους της διακήρυξης ή από 
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σημεία των τεχνικών προδιαγραφών που έχουν χαρακτηριστεί στη διακήρυξη ως όροι 

υποχρεωτικοί ή απαράβατοι, θεωρούνται οπωσδήποτε ουσιώδεις και συνεπάγονται την 

απόρριψη των προσφορών .    

 

Διευκρινίσεις  

 

 Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της Διακήρυξης  ή  της 

προσφοράς . Η επιτροπή όμως έχει το δικαίωμα και αφού το κρίνει αναγκαίο, να ζητήσει 

από τους προσφέροντες την παροχή διευκρινίσεων σχετικά με το περιεχόμενο της 

προσφοράς του. Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον 

προσφέροντα και δεν θεωρείται αντιπροσφορά. 

Οι διευκρινίσεις αυτές πρέπει να στέλνονται στην Επιτροπή  μέσα σε χρονικό διάστημα 

τριών (3) ημερών.  

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό οφείλουν να δώσουν πληροφορίες, που δεν καλύπτονται 

από τους όρους ή τις τεχνικές προδιαγραφές της που περιέχονται στην πρόσκληση αυτή και 

που κατά την εκτίμηση τους κρίνονται ουσιώδεις.  

Διευκρινίσεις δίνονται όταν ζητηθούν από την επιτροπή του διαγωνισμού είτε ενώπιον της 

είτε ύστερα από έγγραφο της επιτροπής ή της Υπηρεσίας μετά από σχετική γνωμοδότηση 

της επιτροπής.  

 Σημειώνεται ότι από τις διευκρινίσεις που δίνονται σύμφωνα με τα παραπάνω, 

λαμβάνονται υπόψη μόνον εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.    

 

A. 3.3 Χρόνος ισχύος των προσφορών  

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους Προσφέροντες επί εκατόν (120) ημερολογιακές 

ημέρες, προσμετρούμενες από την επομένη της ημέρας διενέργειας του Διαγωνισμού. 

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του ανωτέρω, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

Η ισχύς των προσφορών δύναται να παραταθεί με έγγραφη δήλωση του προμηθευτή, 

ύστερα από σχετικό αίτημα της Υπηρεσίας διενέργειας του Διαγωνισμού, πριν τη λήξη της, 

κατ΄ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα επιπλέον εκατόν είκοσι  ( 120)  ημερολογιακές 

ημέρες,  σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 13 του Π.Δ. 118/07. 
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Σε περίπτωση που η κατακύρωση του Διαγωνισμού ανακοινωθεί μετά τη λήξη του χρόνου 

ισχύος της Προσφοράς ή μετά τη λήξη τυχόν παράτασης της, η κατακύρωση δεσμεύει τον 

υποψήφιο Ανάδοχο μόνον εφόσον αυτός την αποδεχτεί.  

 

Α. 3.4 Εναλλακτικές Προσφορές –Αντιπροσφορές  

Εναλλακτικές Προσφορές και αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες. Εφόσον υποβληθούν τυχόν εναλλακτικές προσφορές και αντιπροσφορές, δεν 

θα ληφθούν υπόψη. Ο προσφέρον ο οποίος θα περιλαμβάνει τέτοιας φύσης προτάσεις στην 

προσφορά του, δεν δικαιούται σε καμία περίπτωση να διαμαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί 

λόγους προσφυγής κατά της απόρριψης της προσφοράς του. 

 

Α. 4  ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

Α.4. 1 Αποσφράγιση Προσφορών  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Διαγωνισμού (ΕΑΑΔ) προβαίνει στην έναρξη 

της διαδικασίας αποσφράγισης των Προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από 

την παρούσα Πρόσκληση .  

Προσφορές που υποβάλλονται μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης, δεν 

αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες.  

Η διαδικασία διενέργειας του διαγωνισμού που ολοκληρώνεται με την αποσφράγιση , την 

εξέταση των τυπικών στοιχείων και την αξιολόγηση των προσφορών (Τεχνικών και 

Οικονομικών),  διενεργείται  ως εξής :  

• Αποσφραγίζεται, παρουσία των προσφέροντων ή των νομίμων εκπροσώπων τους ή 

των νομίμως εξουσιοδοτημένων προσώπων, ο κυρίως φάκελος  της προσφοράς στον 

οποίο περιέχονται τα δικαιολογητικά συμμετοχής και ο  υποφάκελος της Τεχνικής 

Προσφοράς. Μονογράφονται από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά και η Τεχνική 

Προσφορά κατά φύλλο.  

• Ο υποφάκελος της Οικονομικής Προσφοράς μονογράφεται από την Επιτροπή και 

αποσφραγίζεται μετά τον έλεγχο των Δικαιολογητικών και των Τεχνικών Προσφορών 

του κάθε συμμετέχοντα.  
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Α. 4.2 Έλεγχος Δικαιολογητικών - Αξιολόγηση τεχνικών &  Οικονομικών  Προσφορών   

 
Μετά την αποσφράγιση των φακέλων των Προσφορών, η Επιτροπή Αξιολόγησης 

Αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού (Ε.Α.Α.Δ) ελέγχει την ορθότητα και την πληρότητα των 

δικαιολογητικών συμμετοχής που έχουν υποβληθεί σύμφωνα με την ενότητα 1.2 του  

Μέρους Α της διακήρυξης .  

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου των δικαιολογητικών, η  Ε.Α.Α.Δ θα 

προβεί στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών των υποψηφίων 

αναδόχων των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές κατά το προηγούμενο στάδιο. 

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου των δικαιολογητικών , η ΕΑΑΔ 

παραπέμπει το φάκελο της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, σε Εμπειρογνώμονες. Οι 

Εμπειρογνώμονες θα οριστούν με απόφαση της Διοικήτριας του ΟΑΕΔ και είναι 

συμβουλευτικά όργανα της Ε.Α.Α.Δ. Έχουν ως έργο την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών 

των διαγωνιζόμενων που παραλαμβάνουν από την ΕΑΑΔ, συντάσσουν σχετικό πρακτικό, το 

οποίο στη συνέχεια διαβιβάζουν στην ΕΑΑΔ, προκειμένου να αποφανθεί για την πληρότητα 

των τεχνικών προσφορών.    

 

 Η  απόφαση της ΕΑΑΔ εγκρίνεται από το Δ.Σ του Οργανισμού και ανακοινώνεται μέσω 

της Υπηρεσίας στους προσφέροντες, εγγράφως ή σε δημόσια συνεδρίαση της . Η ως άνω 

ανακοίνωση αναφέρει και τους προσφέροντες που αποκλείονται από την περαιτέρω 

διαδικασία.  

Οι φάκελοι των Οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν 

αποδεκτές κατά το στάδιο του ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής και των Τεχνικών 

Προσφορών, δεν αποσφραγίζονται και επιστρέφονται από την Υπηρεσία  στους 

Προσφέροντες μετά την  ολοκλήρωση του Διαγωνισμού.   

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου δικαιολογητικών και αξιολόγησης 

των τεχνικών προσφορών η Επιτροπή του Διαγωνισμού θα προβεί στην αποσφράγιση των 

φακέλων των οικονομικών προσφορών των συμμετεχόντων και εν συνεχεία θα προχωρήσει 

στην κατάταξη των Οικονομικών Προσφορών,  βάσει της προσφερόμενης τιμής και θα 

καταχωρήσει τα αποτελέσματα στο πρακτικό, με το οποίο εισηγείται προς την Αναθέτουσα 

Αρχή την επιλογή του Αναδόχου με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, από τους 

συμμετέχοντες των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί αποδεκτές 
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Α. 4.3  Απόρριψη προσφορών 

Προσφορά για την οποία συντρέχει μία ή περισσότερες των προϋποθέσεων απόρριψης που 

περιλαμβάνονται σε άλλες Ενότητες της παρούσας , απορρίπτεται ως απαράδεκτη.   

Επίσης απορρίπτεται ως απαράδεκτη και Προσφορά για την οποία συντρέχει μία ή 

περισσότερες των κάτωθι περιπτώσεων:  

1. η προσφορά δεν καλύπτει πλήρως τους όρους της Διακήρυξης,  οι όροι της οποίας 

θεωρούνται όλοι ουσιώδεις και απαράβατοι. 

2. ο χρόνος ισχύος της Προσφοράς είναι μικρότερος από τον οριζόμενο. 

3. ο περιλαμβανόμενος στην προσφορά χρόνος παράδοσης του έργου είναι 

μεγαλύτερος από τον προβλεπόμενο. 

4. η Προσφορά περιλαμβάνει αναφορές – ενδείξεις του προσφερομένου τιμήματος σε 

άλλο μέρος, πλην των αντιτύπων της Οικονομικής Προσφοράς. 

5. η Προσφορά είναι αόριστη, ασαφής ή ανεπίδεκτης εκτίμησης, περιέχει ελλιπή ή 

ανακριβή στοιχεία ή και αιρέσεις.  

6. αποτελεί αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την 

κρίση της Αναθέτουσας Αρχής εξομοιώνεται με αντιπροσφορά. 

7. είναι εναλλακτική προσφορά στο σύνολο της.  

 

Α. 5 . ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ –ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ  

Α.5.1 Δικαιολογητικά κατακύρωσης  

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 20 του Π.Δ. 118/2007, ο προσφέρων 

στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών, από 

την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν, με βεβαίωση παραλαβής, 

οφείλει να υποβάλει, σε σφραγισμένο φάκελο, τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά 

(σύμφωνα με την παρ.2 άρθρο 6 του ΠΔ 118/2007), λαμβάνοντας υπόψη τις ακόλουθες 

επεξηγήσεις / οδηγίες:  

Στη Στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ» περιγράφονται τα αντίστοιχα Δικαιολογητικά. 
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Στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ», όπου έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», σημαίνει ότι το αντίστοιχο 

Δικαιολογητικό πρέπει να υποβληθεί υποχρεωτικά. 

Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του Προσφέροντος που έχει τη μορφή 

ΝΑΙ/ΟΧΙ, ανάλογα με το εάν το αντίστοιχο Δικαιολογητικό υποβάλλεται ή όχι. 

Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» καταγράφεται από τον Προσφέροντα η ενότητα του «Φακέλου 

Δικαιολογητικών», στην οποία περιλαμβάνεται το απαιτούμενο Δικαιολογητικό. 

α) Οι Έλληνες Πολίτες 

Α/Α         ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

  1 

Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου από το οποίο 

να προκύπτει ότι ο Προσφέρων δεν έχει 

καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική 

απόφαση για αδίκημα σχετικό με την άσκηση 

της επαγγελματικής του δραστηριότητας για τα 

αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 43 

παρ. 1 του Π.Δ. 60/2007, δηλ. συμμετοχής σε  

εγκληματική  οργάνωση, της δωροδοκίας, της 

απάτης και της νομιμοποίησης εσόδων από 

παράνομες δραστηριότητες. Επίσης δεν έχουν 

καταδικαστεί για αδικήματα του Αγορανομικού 

Κώδικα σχετικά με την άσκηση της 

επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή για 

κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της 

απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της 

ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας 

χρεοκοπίας. 

Το απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το 

πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την κοινοποίηση 

της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης . 

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το 

απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει 

καταδικαστικές αποφάσεις, οι συμμετέχοντες 

θα πρέπει να επισυνάπτουν τις αναφερόμενες 

       ΝΑΙ   
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σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις.  

2 

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή 

διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει 

ότι ο Προσφέρων δεν τελεί υπό πτώχευση και 

επίσης δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε 

πτώχευση.  

Το Πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί 

το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την κοινοποίηση 

της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 

 

     

 

 

 

    ΝΑΙ 

  

3 

Πιστοποιητικό όλων των Οργανισμών 

Κοινωνικής Ασφάλισης, από το οποίο να 

προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω 

ειδοποίησης, είναι ενήμερος ως προς τις 

υποχρεώσεις τους που αφορούν στις εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής). 

Πιστοποιητικό αρμόδιας Αρχής, από το οποίο να 

προκύπτει ότι ο Προσφέρων είναι ενήμερος ως 

προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την 

ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. 

    ΝΑΙ   

4 

Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το 

οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή του 

υποψήφιου Προσφέροντος σε αυτό και το 

ειδικό επάγγελμά του κατά την ημέρα 

διενέργειας του διαγωνισμού και αφετέρου ότι 

εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι 

μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης 

ειδοποίησης. 

Το Πιστοποιητικό ή η βεβαίωση αυτή πρέπει να 

έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την 

ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. 

      ΝΑΙ   

5 

Συμβολαιογραφικό Έγγραφο παροχής 

πληρεξουσιότητας προς το φυσικό πρόσωπο 

που υποβάλλει την Προσφορά, εφόσον είναι 

διαφορετικό από τον Προσφέροντα. 

     ΝΑΙ    
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6 

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή 

διοικητικής Αρχής, περί μη κατάθεσης αίτησης 

για συνδιαλλαγή – εξυγίανση  

Το Πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί 

το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την κοινοποίηση 

της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 

   

7. 

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή 

διοικητικής Αρχής, περί μη θέσης σε 

αναγκαστική διαχείριση. Το Πιστοποιητικό αυτό 

πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες 

πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης 

ειδοποίησης. 

   

8. 

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή 

διοικητικής Αρχής, περί μη κατάθεσης αίτησης 

για θέση σε ειδική εκκαθάριση και μη 

διορισμού/αντικατάσταση εκκαθαριστή. Το 

Πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το 

πολύ έξι (6) μήνες πριν από την κοινοποίηση της 

ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 

   

9. 

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή 

διοικητικής Αρχής, περί μη κατάθεσης σχεδίου 

αναδιοργάνωσης. Το Πιστοποιητικό αυτό πρέπει 

να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από 

την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης 

ειδοποίησης. 

   

10.  

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή 

διοικητικής Αρχής, περί μη λύσης εταιρείας. Το 

Πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το 

πολύ έξι (6) μήνες πριν από την κοινοποίηση της 

ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 

   

Διευκρινίσεις  

Σε περίπτωση που ορισμένα από τα ανωτέρω Δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν 

καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού 
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να αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του Προσφέροντος ενώπιον Συμβολαιογράφου ή 

Ειρηνοδίκη, στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι 

δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις.   

β) Τα Νομικά Πρόσωπα Ημεδαπά ή Αλλοδαπά 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1. 

Τα ως άνω δικαιολογητικά των 

περιπτώσεων για «Έλληνες πολίτες» και 

«Αλλοδαπούς πολίτες». 

ΝΑΙ   

2. 

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή 

διοικητικής Αρχής, από το οποίο να 

προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή 

εκκαθάριση του Κ.Ν. 2190/1920, όπως 

εκάστοτε ισχύει ή ειδική εκκαθάριση του Ν. 

1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, ή 

ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά 

νομικά πρόσωπα) και επίσης ότι δεν τελούν 

υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής 

ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω 

νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες 

καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά 

πρόσωπα).  

Το Πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει 

εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την 

κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης 

ειδοποίησης. 

ΝΑΙ   

3. 

Τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα πρέπει να 

προσκομίζουν για τους διαχειριστές, στις 

περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης 

ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών 

εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον 

πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο για τις 

ΝΑΙ   
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ανώνυμες εταιρίες (Α.Ε.), απόσπασμα 

ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο 

έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής 

αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το 

οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω 

πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί με 

αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για 

αδίκημα σχετικό με την άσκηση της 

επαγγελματικής του δραστηριότητας, 

καθώς και για τα αδικήματα που 

προβλέπονται στο άρθρο 43 παρ. 1 του Π.Δ. 

60/2007, δηλ. συμμετοχής σε  εγκληματική  

οργάνωση, της δωροδοκίας, της απάτης και 

της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες. Επίσης δεν έχουν 

καταδικαστεί για αδικήματα του 

Αγορανομικού Κώδικα σχετικά με την 

άσκηση της επαγγελματικής τους 

δραστηριότητας, ή για κάποιο από τα 

αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, 

της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της 

ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας 

χρεοκοπίας.  

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το 

απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει 

καταδικαστικές αποφάσεις, οι 

συμμετέχοντες θα πρέπει να επισυνάπτουν 

τις αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές 

αποφάσεις. 

 4.  

Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιριών τα 

προαναφερόμενα πιστοποιητικά της 

εκκαθάρισης της περίπτωσης  (2) του εδ. γ 

της παρ. 2 του Π.Δ. 118/2007, εκδίδονται 

ΝΑΙ   
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όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από 

την αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχιακής 

Αυτοδιοίκησης, στο Μητρώο Ανωνύμων 

Εταιριών της οποίας είναι εγγεγραμμένη η 

συμμετέχουσα στο διαγωνισμό Α.Ε., 

σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 

7α.1.ια΄ και 7β.12 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως 

εκάστοτε ισχύει, και, όσον αφορά την ειδική 

εκκαθάριση του Ν. 1892/1990, όπως 

εκάστοτε ισχύει, από το αρμόδιο Εφετείο 

της έδρας της ανωνύμου εταιρείας που 

τελεί υπό ειδική εκκαθάριση. Επί ημεδαπών 

εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και 

προσωπικών εταιριών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το 

πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται 

από το αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου 

της έδρας της συμμετέχουσας στο 

διαγωνισμό επιχείρησης. 

Διευκρινίσεις  

Σε περίπτωση που ορισμένα από τα ανωτέρω Δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν 

καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού 

να αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του Προσφέροντος ενώπιον Συμβολαιογράφου ή 

Ειρηνοδίκη, στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι 

δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις.   

γ) Οι Συνεταιρισμοί 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1. 

Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου από το 

οποίο να προκύπτει ότι ο Πρόεδρος του 

Διοικητικού του Συμβουλίου δεν έχει 

καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική 

απόφαση, για αδίκημα σχετικό με την 

ΝΑΙ   
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άσκηση της επαγγελματικής του 

δραστηριότητας για τα αδικήματα που 

προβλέπονται στο άρθρο 43 παρ. 1 του Π.Δ. 

60/2007, δηλ. συμμετοχής σε εγκληματική  

οργάνωση, της δωροδοκίας, της απάτης και 

της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες. Επίσης δεν έχουν 

καταδικαστεί για αδικήματα του 

Αγορανομικού Κώδικα σχετικά με την 

άσκηση της επαγγελματικής τους 

δραστηριότητας ή για κάποιο από τα 

αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, 

της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της 

ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της 

δόλιας χρεοκοπίας. 

Το Απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί 

το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την 

κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης 

ειδοποίησης. 

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το 

απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει 

καταδικαστικές αποφάσεις, οι 

συμμετέχοντες θα πρέπει να επισυνάπτουν 

τις αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές 

αποφάσεις. 

2. 

Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (2) και 

(3) του εδ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του 

Π.Δ. 118/2007, εφόσον πρόκειται για 

ημεδαπούς συνεταιρισμούς και της 

περίπτωσης (2) του εδ. β΄  της παρ. 2 του 

άρθρου 6, του Π.Δ. 118/2007, εφόσον 

πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισμούς, 

αντίστοιχα και της περίπτωσης (2) του εδ. γ΄ 

ΝΑΙ   
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της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007. 

3. 
Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο 

Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 
ΝΑΙ   

Διευκρινίσεις  

Σε περίπτωση που ορισμένα από τα ανωτέρω Δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν 

καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού 

να αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του Προσφέροντος ενώπιον Συμβολαιογράφου ή 

Ειρηνοδίκη, στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι 

δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις.   

Με την υποβολή της Προσφοράς κάθε Μέλος του Συνεταιρισμού ευθύνεται αλληλέγγυα και 

εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης του Έργου στον Συνεταιρισμό, η ευθύνη αυτή 

εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της Σύμβασης. 

δ) Οι Ενώσεις / Κοινοπραξίες 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1. 

Για κάθε Μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας 

πρέπει να κατατεθούν όλα τα 

Δικαιολογητικά, ανάλογα με την 

περίπτωση (ημεδαπό / αλλοδαπό φυσικό 

πρόσωπο, ημεδαπό / αλλοδαπό νομικό 

πρόσωπο, Συνεταιρισμός). 

ΝΑΙ   

2. 

Συμφωνητικό μεταξύ των Μελών της 

Ένωσης/ Κοινοπραξίας όπου: 

• συστήνεται η Ένωση / Κοινοπραξία, 

• αναγράφεται και οριοθετείται με 

σαφήνεια η ποσοτική κατανομή και 

η έκταση του μέρους του Έργου 

που αναλαμβάνει κάθε Μέλος της 

Ένωσης/ Κοινοπραξίας στο σύνολο 

της Προσφοράς, 

• δηλώνεται ένα Μέλος ως υπεύθυνο 

ΝΑΙ   
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για το συντονισμό και τη διοίκηση 

όλων των Μελών της Ένωσης / 

Κοινοπραξίας (Επικεφαλής), 

• ορίζεται κοινός εκπρόσωπος της 

Ένωσης / Κοινοπραξίας και των 

Μελών της για τη συμμετοχή της 

στο Διαγωνισμό και την 

εκπροσώπηση της Ένωσης / 

Κοινοπραξίας και των Μελών της 

έναντι της Αναθέτουσας Αρχής. 

3. 

Πράξη του αρμόδιου Οργάνου Διοίκησης κάθε 

Μέλους της Ένωσης / Κοινοπραξίας από το 

οποίο να προκύπτει η έγκρισή του για τη 

συμμετοχή του Μέλους στην Ένωση / 

Κοινοπραξία και στον Διαγωνισμό. 

ΝΑΙ   

 

Λοιπές Υποχρεώσεις / Διευκρινίσεις 

1. Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της Ελληνικής, πρέπει να 

συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη και επικυρωμένη αρμοδίως μετάφρασή τους στην 

Ελληνική γλώσσα.  

2. Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών της παρ. 1 του άρθρου 6 

Π.Δ. 118/2007 συνιστά λόγο  αποκλεισμού του προμηθευτή από τον Διαγωνισμό. 

3. Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο, Μέλος του / της 

Συνεταιρισμού / Ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του ως Μέλους του 

/ της Συνεταιρισμού / Ένωσης κατά το χρόνο εκτέλεσης της Σύμβασης, τότε, αν οι 

συμβατικοί όροι μπορούν να εκπληρωθούν από τα εναπομείναντα Μέλη του / της 

Συνεταιρισμού / Ένωσης, η Σύμβαση εξακολουθεί να υφίσταται ως έχει και να παράγει όλα 

τα έννομα αποτελέσματά της με τους ίδιους όρους. Η δυνατότητα εκπλήρωσης των 

συμβατικών όρων από τα εναπομείναντα Μέλη θα εξεταστεί από την Αναθέτουσα Αρχή, η 

οποία και θα αποφασίσει σχετικά. Εάν η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίσει ότι τα 

εναπομείναντα Μέλη δεν επαρκούν να εκπληρώσουν τους όρους της Σύμβασης, τότε αυτά 

οφείλουν να ορίσουν «αντικαταστάτη» με προσόντα αντίστοιχα του Μέλους που 
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αξιολογήθηκε κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού. O «αντικαταστάτης», ωστόσο, πρέπει να 

εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. 

4. Σε περίπτωση που ο Προσφέρων αποτελεί Ένωση, οι λόγοι αποκλεισμού συμμετοχής 

ισχύουν χωριστά για κάθε Μέλος της Ένωσης. Προσφορές Ενώσεων των οποίων τα Μέλη 

δεν διαθέτουν τα απαιτούμενα Δικαιολογητικά, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

5. Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο Διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους, 

υποβάλλουν μαζί με την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης. 

 

 

Α.5.2. Διαδικασία Ανάδειξης αναδόχου ως μειοδότη-Κατακύρωση διαγωνισμού   

 Ο διαγωνισμός γίνεται με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή. Η κατακύρωση του διαγωνισμού 

θα γίνει σε έναν από τους προσφέροντες με τη χαμηλότερη τιμή για το σύνολο του έργου, εκ 

των συμμετεχόντων των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τις 

τεχνικές προδιαγραφές και τους  όρους της Διακήρυξης.   

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την ανάδειξη του προσφέροντος στον οποίο 

πρόκειται να γίνει η κατακύρωση οφείλουν, κατά το άρθρο 20 του Π.Δ 118/2007, να 

υποβάλλουν τα έγγραφα και δικαιολογητικά της παραγράφου 2 του άρθρου 6 & 8 του Π.Δ 

118/2007 ,  σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο Α. 5.1 παρούσης. 

  Τα  έγγραφα και δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος 

παραδίδεται εντός της ως άνω προθεσμίας στην Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό. 

    Η Υπηρεσία από της παραλαβής του φακέλου, αποστέλλει ανακοίνωση στον 

προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση και στους λοιπούς 

προσφέροντες των οποίων οι οικονομικές προσφορές έχουν αποσφραγιστεί,  ορίζοντας την 

ημερομηνία, την ώρα και τον τόπο αποσφράγισης του φακέλου των δικαιολογητικών.  

 Η ΕΑΑΔ προβαίνει στην αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών σε 

ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην προαναφερόμενη έγγραφη ειδοποίηση, 

μονογράφονται δε από την Επιτροπή όλα τα στοιχεία του φακέλου ανά φύλλο. Όσοι 

δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης, λαμβάνουν γνώση των 

δικαιολογητικών που κατατέθηκαν. Η επιτροπή ελέγχει την ορθότητα και την πληρότητα 

των δικαιολογητικών και των εγγράφων που υποβλήθηκαν από τον προσφέροντα στον 

οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση.   
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 Ο διαγωνισμός ολοκληρώνεται με την έκδοση της απόφασης κατακύρωσης του 

έργου από την Αναθέτουσα Αρχή, η οποία εκδίδεται μετά την αξιολόγηση των 

δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ 118/2007 που προσφέρων έχει 

προσκομίσει στην Υπηρεσία.  

 Η  κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει με απόφαση του ΔΣ του ΟΑΕΔ μετά από 

σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Διαγωνισμών.  

 Η απόφαση κατακύρωσης της Αναθέτουσας Αρχής κοινοποιείται σε όλους τους 

διαγωνιζόμενους, ο οποίοι δεν αποκλείστηκαν από το διαγωνισμό.  

 

Αν ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση δεν προσκομίσει ένα ή 

περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παρ.  2 του 

άρθρου 6 του Π.Δ /τος 118/2007 , σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 20 

του Π.Δ/τος 118/2007, η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή που προφέρει την αμέσως 

επόμενη χαμηλότερη τιμή. Σε περίπτωση που και αυτός δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα 

από τα έγγραφα και δικαιολογητικά που προβλέπονται κατά τα ανωτέρω , η κατακύρωση 

γίνεται στον προμηθευτή με την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή και ούτω καθ΄εξής.  

Αν κανένας από τους προμηθευτές δεν προσκομίζει, σύμφωνα με τους όρους και τις 

προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και 

δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισμός ματαιώνεται.  

Η αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα κατά την αποκλειστική και ελεύθερη κρίση 

της και αζημίως γι΄αυτήν  να ματαιώσει  ή να επαναλάβει το διαγωνισμό σε οποιοδήποτε 

στάδιο της διαδικασίας και ιδίως :  

I. για παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσμα 

της διαδικασίας   

II. εάν το αποτέλεσμα κρίνεται αιτιολογημένα μη ικανοποιητικό  

III. εάν υπήρξε μεταβολή των αναγκών σε σχέση με το υπό ανάθεση έργο  

 

Α. 6  ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ –ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ   

Α. 6. 1 Κατάρτιση –Υπογραφή Σύμβασης, Εγγυήσεις  

16PROC004667020 2016-06-28



 39 

1. Μετά την γνωστοποίηση της απόφασης κατακύρωσης η Αναθέτουσα Αρχή καλεί τον 

Ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης μέσα σε δέκα πέντε (15) 

ημερολογιακές ημέρες  από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης.  

2. Η σύμβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που 

περιλαμβάνονται στην παρούσα Διακήρυξη και την προσφορά του Αναδόχου , θα διέπεται 

από το Ελληνικό δίκαιο και δε μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους  προς το περιεχόμενο 

της παρούσας . Το κείμενο της Σύμβασης με τα Παραρτήματα της κατισχύει κάθε άλλου 

κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή 

ανάθεσης , εκτός κατάδηλων σφαλμάτων η παραδρομών.  

3. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο Ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει Εγγυητική 

Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό πέντε 

τις εκατό (5%) του συμβατικού τιμήματος (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) , 

αορίστου διάρκειας , δηλ θα ισχύει μέχρι επιστροφής της στην Τράπεζα.  

Με την ανακοίνωση η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύμβασης 

που ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα. 

Η εγγυητική καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι συμπληρωμένη σύμφωνα με το συνημμένο 

υπόδειγμα του ΜΕΡΟΥΣ Γ της  παρούσας . 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 157 του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ Α΄160/08-

08-2014) και στην παράγραφο 1,2,3 του άρθρου 11 της ΥΑ Π1 2390/2013.  

 

Α. 6.2 Εγγυήσεις  

 Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που 

λειτουργούν νόμιμα στα Κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα 

ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι 

διατυπωμένα στην Ελληνική, πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση. 

 Εγγυητικές Επιστολές που εκδίδονται σε οποιοδήποτε κράτος από τα παραπάνω εκτός 

της Ελλάδας, πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα 

και επικύρωση από την Αρμόδια Αρχή. 

 

Α. 6. 3   Διοικητικές Προσφυγές  
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Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής προμηθευτή σε αυτόν και της 

διενέργειας του έως και την κατακυρωτική απόφαση επιτρέπεται ένσταση- προσφυγή για 

λόγους νομιμότητας και ουσίας (ενδικοφανής, προσφυγή), που προβλέπονται στο άρθρο 15 

του Π.Δ 118/2007 (ΦΕΚ 150/10-07-2007).  

 

 

Α. 7 ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ –ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ   

Α. 7.1 Παράδοση  

Η προμήθεια των υλικών και εκτέλεση των αναγκαίων εργασιών  για την μεταστέγαση του 

ΚΠΑ2 Άρτας σε ιδιόκτητο κτίριο του ΟΑΕΔ, θα γίνει με έξοδα και με ευθύνη του αναδόχου.   

Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει τι προβλεπόμενες εργασίες, να προμηθεύσει και να 

τοποθετήσει το σύνολο των υπό προμήθεια υλικών μέσα σε χρονικό όριο τριών (3) μηνών 

από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.   

Οποιαδήποτε υπέρβαση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με αποκλειστική ευθύνη του 

αναδόχου συνεπάγεται αυτοδίκαιη επιβολή κυρώσεων σε βάρος του, βάσει των διατάξεων 

του Π.Δ 118/2007.  

 

Α. 7.2 Μέτρα Ασφάλειας –ασφαλίσεις –ατυχήματα  

Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση, με δική του ευθύνη και σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του 

έργου, να εφαρμόζει όλες τις διατάξεις που ισχύουν και αναφέρονται στη λήψη μέτρων για 

τη προστασία (ασφάλεια, υγιεινή κλπ) των εργαζόμενων στο έργο, του κοινού, των 

γειτονικών ιδιοκτησιών και γενικά κάθε τρίτου, καθώς και τη λήψη όλων των απαραίτητων 

νόμιμων αδειών. Η εκτέλεση των εργασιών διέπεται από όλες τις γενικές και ειδικές 

διατάξεις του Ελληνικού Κράτους που ισχύουν και αναφέρονται στη φύση και την κατηγορία 

του παρόντος έργου (Νόμους, Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Κανονισμούς, Πρότυπα 

ΕΛΟΤ, Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές, Εγκυκλίους κλπ), από τις διατάξεις των σχετικών 

Ευρωκωδίκων, καθώς και από τις διατάξεις των σχετικών Κανονισμών και Προδιαγραφών 

άλλων χωρών που αναφέρονται σε πεδία που δεν καλύπτονται από τις αντίστοιχες 

Ελληνικές, ανεξάρτητα αν όλες οι παραπάνω διατάξεις μνημονεύονται ή όχι ρητά στα 

συμβατικά στοιχεία της εργολαβίας ή στο παρόν τεύχος τεχνικών προδιαγραφών.  
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Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να ασφαλίζει το εργατοτεχνικό και λοιπό 

προσωπικό του, που απασχολείται στο εργοτάξιο του έργου, στους ασφαλιστικούς 

οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης, σύμφωνα με τις σχετικές για τους 

οργανισμούς αυτούς διατάξεις. Εάν το προσωπικό του αναδόχου δεν υπάγεται στις 

διατάξεις αυτές, ο ανάδοχος υποχρεούται να το ασφαλίζει κατά ατυχημάτων σε 

ασφαλιστικές εταιρείες αναγνωρισμένες από το κράτος.  

Ο ανάδοχος είναι ποινικά και αστικά υπεύθυνος για κάθε ατύχημα που οφείλεται στη μη 

λήψη των απαραιτήτων μέτρων ασφαλείας.  

 

A. 7.3 Εποπτεία τοποθέτησης υλικών –εκτέλεσης εργασιών  

Η υπηρεσία μπορεί να απορρίπτει κάθε εργασία κακότεχνη και να επιβάλλει την άμεση 

αποσύνθεση και ανακατασκευή της. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφώνεται 

αμέσως προς τις εντολές της υπηρεσίας και να απομακρύνει από το εργοτάξιο όλα τα 

άχρηστα υλικά που θα προκύψουν από την αποσύνθεση, εκτός από τα χρήσιμα που μπορεί 

να τα χρησιμοποιήσει στο έργο μετά από έγγραφη έγκριση της υπηρεσίας. Τον ανάδοχο 

βαρύνουν όλες οι δαπάνες απομάκρυνσης των υλικών που απορρίφθηκαν ως ακατάλληλα, 

οι δαπάνες για την αποκάλυψη κρυμμένων μερών των διαφόρων τμημάτων των έτοιμων 

εργασιών, καθώς και οι δαπάνες καθαίρεσης, αποσύνθεσης και ανακατασκευής έργου στο 

οποίο διαπιστώθηκε κακοτεχνία ή χρήση ακατάλληλων υλικών. 

Όλες οι δαπάνες που χρειάζονται για προστατευτικές και εφήμερες, βοηθητικές κατασκευές 

(ικριώματα κλπ), καθώς και για την άμεση απομάκρυνσή τους μετά την περαίωση των 

εργασιών, βαρύνουν τον ανάδοχο.  

Οι εκτελεσθείσες εργασίες κάθε είδους θα προστατεύονται από τις οποιεσδήποτε φθορές 

από την εκτέλεση άλλων εργασιών από τρίτους, καθώς και από τις δυσμενείς καιρικές 

συνθήκες (βροχή, παγετό, υπερβολική ξηρασία κλπ) με την εφαρμογή εγκεκριμένων 

μεθόδων. Οι τυχόν φθαρείσες κατασκευές για τους παραπάνω λόγους θα αποκαθίστανται 

με ευθύνη και δαπάνη του αναδόχου. Κατά την εκτέλεση μίας εργασίας, όλες οι κατασκευές 

του έργου που έχουν προηγηθεί θα προστατεύονται από φθορά ή ρύπανση που τυχόν θα 

προκληθεί από την εκτέλεση της εργασίας αυτής. Οι τυχόν φθαρείσες ή ρυπανθείσες 

γειτονικές κατασκευές θα αποκαθίστανται με ευθύνη και δαπάνη του αναδόχου.  
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Τα άχρηστα υλικά (απορρίμματα, μπάζα κλπ) θα απομακρύνονται με το τέλος της κάθε 

εργασίας και δεν θα καίγονται ή ενταφιάζονται στους χώρους εργασίας. Νερά που 

περιέχουν διάφορα συνδετικά υλικά (γύψο, ασβέστη, τσιμέντο κλπ), αχρησιμοποίητα 

χρώματα (οξέα κλπ) δεν πρέπει να απορρίπτονται σε οποιεσδήποτε αποχετεύσεις 

(ακαθάρτων, δαπέδων, όμβριων κλπ). 

 

Α. 8 ΠΑΡΑΛΑΒΗ –ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ –ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ  

Α. 8.1 Παραλαβή    

 

Η παραλαβή του έργου θα γίνεται κατόπιν  ποσοτικού και ποιοτικού ελέγχου, από 

τριμελή επιτροπή που θα ορίζεται από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας . 

Η Επιτροπή κατά την παραλαβή   του έργου θα συντάσσει πρωτόκολλο, ποιοτικής και 

ποσοτικής παραλαβής το οποίο συνοδευόμενο με το σχετικό παραστατικό του προμηθευτή 

θα προωθείται στο αρμόδιο τμήμα οικονομικών υπηρεσιών για την πληρωμή του .  

 

 

  

Α. 8. 2 Τρόπος Πληρωμής –Κρατήσεις  

1. Η πληρωμή θα γίνει από τo αρμόδιο τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών της Περιφερειακής 

Δ/νσης Ηπείρου με πίστωση του τραπεζικού του λογαριασμού, κατόπιν προσκόμισης των 

νόμιμων παραστατικών (τιμολόγια ) και των απαιτούμενων δικαιολογητικών.  

Η πληρωμή δεν μπορεί να γίνει πριν από την ημερομηνία οριστικής ποσοτικής  και ποιοτικής 

παραλαβής και την έκδοση του αντίστοιχου πρωτοκόλλου από την αρμόδια επιτροπή 

παραλαβής του έργου.  

Ο ανάδοχος βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις καθώς και με τα έξοδα μεταφοράς των 

ζητούμενων υλικών στο χώρο της Υπηρεσίας (ΚΠΑ2) επί τη συμβολή των οδών Μακρυγιάννη 

και Αµβρακίας, στην Πλατεία Εβραίων Μαρτύρων. 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2198/22-03-94 άρθρο 24 (ΦΕΚ 43/33-03-1994)  θα γίνει η 

ισχύουσα παρακράτηση φόρου  επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου.  

  

Για την παρακράτηση  αυτή  θα δοθεί βεβαίωση από την υπηρεσία μας, η οποία θα 

χρησιμοποιηθεί από τον ανάδοχο κατά την υποβολή της ετήσιας φορολογικής Δήλωσής του.  
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Ποσό ύψους 0,10% επί της συμβατικής αξίας εκτός ΦΠΑ θα παρακρατηθεί από την 

αναθέτουσα αρχή κατά την πρώτη πληρωμή στο όνομα και για λογαριασμό της Ενιαίας 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημόσιων Συμβάσεων (άρθρο 4 § 3 Ν. 4013/2011). 

Από τους λογαριασμούς που είναι για εξόφληση ο ΟΑΕΔ μπορεί να παρακρατήσει κάθε 

προς αυτόν οφειλή του αναδόχου που απορρέει από τη σύμβαση. Η παράληψη επισύναψης 

των ως άνω πρωτότυπων εγγράφων έχει σαv συνέπεια την αναστολή της εξόφλησης των 

λογαριασμών μέχρι να υποβληθούν. Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση διαπίστωσης 

οποιασδήποτε άλλης έλλειψης ή όχι σωστής συμπλήρωσης ή ασυμφωνίας του 

λογαριασμού. Κάθε πληρωμή προς τον ανάδοχο θα γίνεται με την προσκόμιση από την 

πλευρά του των απαιτούμενων παραστατικών / δικαιολογητικών, όπως αυτά προβλέπονται 

από τις κείμενες διατάξεις.  Και μετά την ολική εξόφληση των λογαριασμών από τον ΟΑΕΔ 

αυτός δικαιούται να αναζητήσει από τον ανάδοχο τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντα σε 

αυτόν ποσά. Ο ΟΑΕΔ δε θα προκαταβάλλει κανένα ποσό στον ανάδοχο.  

Όσον αφορά τον τρόπο και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά  πληρωμής ισχύουν τα 

αναφερόμενα στο άρθρο 35 του Π.Δ/τος  118/07. 

Στις περιπτώσεις αποστολής χρημάτων σε προμηθευτές, τα έξοδα της Τράπεζας βαρύνουν 

τους δικαιούχους .  

 

 

Α. 9  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ-ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ  

Α. 9. 1 Υποχρεώσεις του αναδόχου  

1. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της προμήθειας, ο Ανάδοχος υποχρεούται να 

συνεργάζεται στενά με την Αναθέτουσα Αρχή και να λαμβάνει υπόψη του 

οποιεσδήποτε παρατηρήσεις τις σχετικά με την εκτέλεση του Έργου.  

2. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της 

ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό και τους 

συνεργάτες του, ενόψει της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων της Σύμβασης.  

        Η Αναθέτουσα Αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν 

ατύχημα ή από κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση του Έργου. 

Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους 

υποχρεούται μόνος ο Ανάδοχος προς αποκατάστασή της. 
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3. Ο Ανάδοχος εγγυάται ότι δεν θα απασχολήσει ή θα εκμεταλλευθεί ανήλικους κάτω των 

15 ετών (άρθρα 138 και 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας) 

4. Ο Ανάδοχος οφείλει να ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις 

ή παραλείψεις, που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο προς το συμφέρον 

της Αναθέτουσας Αρχής. 

5. Ο Ανάδοχος εγγυάται ότι το Έργο θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τους όρους και 

προϋποθέσεις της Διακήρυξης, της σύμβασης και της προσφοράς του ή όπως αυτές θα 

υποδειχθούν από την Αναθέτουσα Αρχή κατά την εκτέλεση του Έργου.  

6. Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον Ανάδοχο σε οποιονδήποτε τρίτο των υποχρεώσεων 

και δικαιωμάτων που απορρέουν από τη Σύμβαση, την οποία θα συνάψει με την 

Αναθέτουσα Αρχή, εκτός του ληξιπρόθεσμου μέρους της αμοιβής του, το οποίο μπορεί 

με έγκριση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ να εκχωρήσει σε Τράπεζα της επιλογής του. 

7. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ ολοκλήρου τον Ανάδοχο, ο 

οποίος υποχρεούται μέσα σε είκοσι (20) εργάσιμες μέρες από τότε που συνέβησαν τα 

περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και 

αιτιολογημένα προς την Αναθέτουσα Αρχή.  

 

Α. 9.2 Ποινικές ρήτρες-έκπτωση   

Σε περίπτωση υπέρβασης της συμβατικής προθεσμίας κατά την υλοποίηση του Έργου με 

υπαιτιότητα του Αναδόχου επιβάλλονται κυρώσεις σε βάρος του Αναδόχου σύμφωνα με τα 

παρακάτω :  

1. Σε περίπτωση υπέρβασης προθεσμιών παράδοσης (αρχικών ή τροποποιημένων) 

παραδοτέων, η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να επιβάλει ποινική ρήτρα σε βάρος του 

Αναδόχου για κάθε ημέρα καθυστέρησης σε ποσοστό 0,1% επί της συμβατικής αξίας των 

παραδοτέων που καθυστερούν και κατά μέγιστο σε ποσοστό 10% αυτής. 

2.Οι χρόνοι υπολογίζονται σε ημερολογιακές ημέρες, οι αξίες όπως προβλέπονται στη 

Σύμβαση (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) και οι προθεσμίες, αφού ληφθούν υπόψη 

οι χρονικές μεταβολές που ενδεχομένως έχουν προκύψει μετά από έγγραφη κοινή 

συμφωνία μεταξύ των συμβαλλομένων μερών. 

3. Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται, αν ο Ανάδοχος αποδείξει ότι η καθυστέρηση 
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οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής. 

4. Σε περίπτωση Ένωσης /Κοινοπραξίας οι ως ανωτέρω ποινικές ρήτρες επιβάλλονται 

αναλογικά για τη συμμετοχή τους στο έργο σε κάθε ένα από τα μέλη της.  

5. Η Αναθέτουσα αρχή έχει το δικαίωμα να κηρύξει, αζημίως γι΄αυτήν , έκπτωτο τον 

ανάδοχο, αν δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή 

παραβιάζει κατ΄ εξακολούθηση ουσιώδεις όρους της Σύμβασης που θα υπογραφεί, εφόσον 

μετά από δύο τουλάχιστον διαδοχικές σχετικές έγγραφες επισημάνσεις της Αναθέτουσας 

Αρχής δεν συμμορφώνεται με τις υποδείξεις της.  

6. Σε περίπτωση επανειλημμένης αντισυμβατικής συμπεριφοράς, ο ανάδοχος θα 

κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Δ.Σ του Οργανισμού και θα εκπίπτει η εγγυητική 

επιστολή καλής εκτέλεσης υπέρ του Οργανισμού. 

 

Α.10  Εμπιστευτικότητα 

Καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης, αλλά και μετά την λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος 

υποχρεούται να τηρήσει εμπιστευτικές και να μη γνωστοποιήσει σε οποιονδήποτε τρίτο, 

οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση 

των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.  

  

ΑΑ..1111   Ισχύουσα Νομοθεσία – Επίλυση Διαφορών  

Η Σύμβαση θα διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. 

Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατόν να επιλυθεί σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα, 

αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια .. 

 

 

 
 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ       28-06-2016 
 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ 
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ∆/ΝΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ   

 
 

ΠΑΝΟΥΛΑΣ ΦΩΚΑΣ 
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ΜΕΡΟΣ Β ΄ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ –ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  

ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗΣ  ΚΠΑ2 ΑΡΤΑΣ ΣΕ Ι∆ΙΟΚΤΗΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΟΑΕ∆ 
 

 

Α΄ - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Α.1 -  Αντικείµενο  

 Α.1.1. Η παρούσα   περιλαµβάνει Τεχνική Περιγραφή Οικοδοµικών  και Η/Μ εργασιών  , 

καθώς επίσης και  Τεχνικές Προδιαγραφές που τις διέπουν για υλοποίηση της 

προµήθειας υλικών και εκτέλεσης των αναγκαίων εργασιών  για την µεταστέγαση 

του ΚΠΑ2 Άρτας σε ιδιόκτητο κτίριο του ΟΑΕ∆  και θα αποτελέσει  αναπόσπαστο 

µέρος της σύµβασης που θα συναφθεί και θα δεσµεύσει τον Ανάδοχο που θα 

επιλεγεί . 

Α.1.2. Τόπος εκτέλεσης της προµήθειας υλικών και εκτέλεσης συναφών εργασιών  είναι η 

πόλη της Άρτας και συγκεκριµένα  το ιδιόκτητο   κτίριο του   ΟΑΕ∆,  στη συµβολή 

των οδών Μακρυγιάννη και Αµβρακίας, στην Πλατεία Εβραίων Μαρτύρων. 

Α.1.3. Η ως άνω εργασία  προγραµµατίστηκε να εκτελεστεί στα πλαίσια  αναβάθµισης και  

εκσυγχρονισµού των χώρων που στεγάζονται σήµερα οι Υπηρεσίες του ΟΑΕ∆, ώστε 

να βελτιωθούν οι παρεχόµενες υπηρεσίες αλλά και  οι συνθήκες πρόσβασης και 

εξυπηρέτησης των συναλλασσοµένων, καθώς και οι συνθήκες εργασίας των 

εργαζοµένων. 

Α.1.4. Η ως άνω εργασία  αφορά  εφενός την διαρύθµιση των χώρων ώστε να 

λειτουργήσουν ακωλύτως οι Υπηρεσίες του ΚΠΑ2 Αρτας και αφετέρου την κατά το 

δυνατόν βελτίωση της προσβασιµότητας του στα άτοµα µε ειδικές ανάγκες  και 

περιλαµβάνει  προµήθεια υλικά  και τις αναγκαίες οικοδοµικές και 

ηλεκτροµηχανολογικές εργασίες. 

Α.2 - Κανονισµοί κλπ 

Η εκτέλεση των εργασιών διέπεται από όλες τις γενικές και ειδικές διατάξεις του 

Ελληνικού Κράτους που ισχύουν και αναφέρονται στη φύση και την κατηγορία του 

παρόντος έργου (όπως π.χ. Νόµους, ∆ιατάγµατα, Υπουργικές Αποφάσεις, 

Κανονισµούς, Πρότυπα ΕΛΟΤ, Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές, Εγκυκλίους κλπ), 

από τις διατάξεις των σχετικών Ευρωκωδίκων, καθώς και από τις διατάξεις των 

σχετικών Κανονισµών και Προδιαγραφών άλλων χωρών που αναφέρονται σε πεδία 

που δεν καλύπτονται από τις αντίστοιχες Ελληνικές, ανεξάρτητα αν όλες οι ως άνω 

διατάξεις µνηµονεύονται ή όχι ρητά στα συµβατικά στοιχεία της εργολαβίας. 

Α.3 - Γενικά περί ποιότητας και ελέγχου των υλικών 

Α.3.1. Όλα τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν στις διάφορες εργασίες πρέπει να είναι της 

καλύτερης ποιότητας από αυτά που κυκλοφορούν στην αγορά, χωρίς βλάβες ή 

ελαττώµατα και να είναι κατάλληλα για τον σκοπό που προορίζονται σύµφωνα µε 

όσα ορίζονται στις προδιαγραφές αυτών και στις έγγραφες οδηγίες της Υπηρεσίας, 
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όσον αφορά την προέλευση, ποιότητα, διαστάσεις, σχήµα, σχέδιο, χρωµατισµό και 

τελική επεξεργασία και εµφάνιση αυτών. 

Α.3.2. Τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν υπόκεινται σε εργαστηριακούς ελέγχους 

προκειµένου να διαπιστωθεί η ποιότητά τους όπως αυτή περιγράφεται στις σχετικές 

προδιαγραφές. Οι δειγµατοληψίες, δοκιµασίες και έλεγχοι οποιουδήποτε είδους θα 

γίνονται σύµφωνα µε την απόλυτη κρίση της Υπηρεσίας, όποτε αυτή το θεωρεί 

αναγκαίο και απαραίτητο µετά από σχετική εντολή της. Ο Ανάδοχος είναι 

υποχρεωµένος να συµµορφώνεται αµέσως προς τις εντολές της Υπηρεσίας και να 

προσκοµίζει τα επίσηµα πιστοποιητικά µε τα αποτελέσµατα των ελέγχων. Οι 

εργαστηριακοί έλεγχοι θα γίνονται στα Κρατικά Εργαστήρια ∆ηµοσίων Έργων, στα 

εργαστήρια του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ή σε άλλα ανεγνωρισµένα από το 

Κράτος εργαστήρια, µετά από σχετική έγκριση της Υπηρεσίας. 

Α.3.3. Η Υπηρεσία µπορεί να απαγορεύσει την χρησιµοποίηση υλικών τα οποία κρίνει ότι 

δεν είναι κατάλληλα. Στη περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να τα 

αποµακρύνει άµεσα. 

Α.3.4. Η µη διενέργεια ελέγχου ή η τυχόν µη διάγνωση ελαττωµάτων ή και προσωρινή 

αποδοχή των υλικών που χρησιµοποιήθηκαν, δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο της 

υποχρέωσης του για την καθαίρεση και ανακατασκευή τµηµάτων του έργου, 

οποιαδήποτε χρονική στιγµή διαπιστωθεί ότι έγινε χρήση ακατάλληλων υλικών. 

Α.3.5. Γενικά ο Ανάδοχος είναι εξ ολοκλήρου µόνος υπεύθυνος για την ποιότητα και 

χρησιµοποίηση των υλικών. 

Α.4 - Γενικά περί ποιότητας και ελέγχου των εργασιών 

Α.4.1. Όλες οι εργασίες που προβλέπονται στο έργο θα εκτελεστούν σύµφωνα µε όσα 

ορίζονται στις προδιαγραφές αυτών, τους κανόνες της τέχνης, τις ειδικές έγγραφες 

εντολές της Υπηρεσίας και τις προφορικές διευκρινήσεις της Επίβλεψης του έργου, 

υπόκεινται σε εργαστηριακούς ελέγχους, σύµφωνα µε τους ίδιους  κανονισµούς και 

όρους που ισχύουν για τα υλικά. 

Α.4.2. Η Υπηρεσία µπορεί να απορρίπτει κάθε εργασία κακότεχνη ή µη σύµφωνη προς τα 

παραπάνω και να επιβάλλει την άµεση αποσύνθεση και ανακατασκευή της. Ο 

Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συµµορφώνεται αµέσως προς τις εντολές της 

Υπηρεσίας και να αποµακρύνει όλα τα άχρηστα υλικά που θα προκύψουν από την 

αποσύνθεση, εκτός από τα χρήσιµα που µπορεί να τα χρησιµοποιήσει στο έργο µόνο 

µετά από έγγραφη έγκριση της Υπηρεσίας. 

Α.4.3. Γενικά ο Ανάδοχος είναι εξ ολοκλήρου µόνος υπεύθυνος για την ποιότητα, 

αρτιότητα και αντοχή των έργων. 

Α.5 - ∆απάνες ελέγχων 

Α.5.1. Όλες οι δαπάνες των δειγµατοληψιών, δοκιµών και ελέγχων οποιασδήποτε φύσης, 

είτε επί τόπου του έργου είτε στην έδρα οποιουδήποτε εργαστηρίου κατά την 

διάρκεια εκτέλεσης του έργου ή κατά την διαδικασία παραλαβής του, βαρύνουν τον 

Ανάδοχο. 

Α.5.2. Επίσης, τον Ανάδοχο βαρύνουν όλες οι δαπάνες προµήθειας και αποµάκρυνσης των 

υλικών που απορρίφθηκαν ως ακατάλληλα , οι δαπάνες για την αποκάλυψη αφανών  

σφαλµάτων καθώς και οι δαπάνες καθαίρεσης, αποσύνθεσης και ανακατασκευής 

εργασιών στα οποία διαπιστώθηκαν κακοτεχνίες ή χρήση ακατάλληλων υλικών. 
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Α.6 - Προσωπικό 

Α.6.1. Το προσωπικό του Αναδόχου - όλων των βαθµίδων - πρέπει να είναι ειδικευµένο, 

έµπειρο και κατάλληλο για την εργασία που εκτελεί. Ο Εργοδότης δικαιούται να 

ζητεί αποδεικτικά καταλληλότητας του προσωπικού (πτυχία, εµπειρία κλπ) και 

επίσης δικαιούται να ζητά την αποµάκρυνση από το εργοτάξιο οποιουδήποτε 

ακατάλληλου ή µη συνεργάσιµου µε τον Εργοδότη προσώπου. 

Α.6.2. Το προσωπικό πρέπει να είναι ασφαλισµένο στον νόµιµο ασφαλιστικό οργανισµό. 

Α.7 - Μηχανικά µέσα 

Α.7.1. Τα µηχανικά µέσα κατασκευής πρέπει να είναι τα κατάλληλα για την κατά 

περίπτωση εργασία, άριστης ποιότητας και συντήρησης, να αντικαθίστανται από 

εφεδρικά σε περίπτωση βλαβών και οι χειριστές αυτών να είναι έµπειροι και µε το 

προβλεπόµενο νόµιµο πτυχίο. 

Α.7.2. Τα µηχανήµατα εφόσον λειτουργούν µε ηλεκτρικό ρεύµα πρέπει να έχουν την 

κατάλληλη προστασία έναντι ηλεκτροπληξίας ή κατά προτίµηση να λειτουργούν µε 

ρεύµα µη θανατηφόρο. 

Α.7.3. Ο Εργοδότης δικαιούται επίσης να απαιτεί την αντικατάσταση των ακατάλληλων 

µηχανηµάτων µε κατάλληλα. 

Α.8 - Προστασία εκτελεσθεισών  εργασιών - ∆ιάθεση αχρήστων υλικών 

Α.8.1. Οι εκτελεσθείσες εργασίες κάθε είδους θα προστατεύονται από τις οποιεσδήποτε 

φθορές από την εκτέλεση άλλων εργασιών, από τρίτους κλπ, καθώς και από τις 

δυσµενείς καιρικές συνθήκες (π.χ. βροχή, παγετό, υπερβολική ξηρασία κλπ) µε 

εφαρµογή εγκεκριµένων µεθόδων. Οι τυχόν φθαρείσες κατασκευές θα 

αποκαθίστανται. 

Α.8.2. Κατά την εκτέλεση µίας εργασίας, όλες οι κατασκευές του έργου που έχουν 

προηγηθεί θα προστατεύονται από φθορά ή ρύπανση που τυχόν θα προκληθεί από 

την εκτέλεση της εργασίας αυτής. Οι τυχόν φθαρείσες ή ρυπανθείσες γειτονικές 

κατασκευές θα αποκαθίστανται. 

Α.8.3. Τα άχρηστα υλικά, απορρίµµατα, µπάζα κλπ θα αποµακρύνονται µε το τέλος της 

κάθε εργασίας και δεν θα καίγονται ή ενταφιάζονται στους χώρους εργασίας. Νερά 

που περιέχουν διάφορα συνδετικά υλικά (όπως γύψο, ασβέστη, τσιµέντο κλπ), 

αχρησιµοποίητα χρώµατα, οξέα κλπ δεν πρέπει να χύνονται σε οποιεσδήποτε 

αποχετεύσεις (ακαθάρτων, δαπέδων, όµβριων κλπ).       

Β΄ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 

Όπως ως άνω περιγράφηκε , αντικείµενο της προµήθειας υλικών και εκτέλεσης των 

αναγκαίων εργασιών  είναι η µεταστέγαση του ΚΠΑ2 Αρτας από το χώρο που λειτουργεί 

σήµερα ,   ενα  µισθωµένο ισόγειο κτίριο στην περιφερειακή οδό Άρτας , σε ένα νέο ιδιόκτητο 

ακίνητο στη συµβολή των οδών Μακρυγιάννη και Αµβρακίας, στην Πλατεία Εβραίων 

Μαρτύρων . Πρόκειται για διώροφο κτίριο µε υπόγειο ιδιοκτησίας ΟΑΕ∆ , σε τµήµα του 

οποίου στεγάζεται σήµερα το τοπικό  Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο . Το τµήµα του κτιρίου  στο 

οποίο θα στεγασθεί το ΚΠΑ2 Άρτας  είναι ανεξάρτητο , βρίσκεται σε άριστη κατάσταση  και 

λειτουργούσε  σε αυτό από ετών ο τ. Οργανισµός Εργατικής Εστίας .  

Το κτίριο αναπτύσσεται σε τρία επίπεδα  , το υπόγειο το ισόγειο και τον πρώτο όροφο µε 

ωφέλιµες επιφάνειες 90 160 και 170 τ.µ. αντίστοιχα . 
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Στην παρούσα εργασία περιλαµβάνονται υλικά µικροϋλικά και οικοδοµικές και 

ηλεκτροµηχανολογικές εργασίες  που αφορούν , εφενός την διαρύθµιση των χώρων ώστε να 

λειτουργήσουν απρόσκοπτα οι Υπηρεσίες του ΚΠΑ2 Αρτας και αφετέρου την κατά το 

δυνατόν βελτίωση της προσβασιµότητας του κτιρίου σε άτοµα µε ειδικές ανάγκες. 

Συνοπτικά προβλέπονται, κατασκευή ράµπας πρόσβασης στο πεζοδρόµιο , εγκατάσταση 

ηλεκτροκίνητου ανελκυστήρα σκάλας µε πλατφόρµα στο εξωτερικό µέρος της κεντρικής 

εισόδου  , κατασκευή πλήρους WC ΑΜΕΑ στο ισόγειο καθώς επίσης και µικρής εκτάσεως  

καθαιρέσεις  και δοµήσεις µε γυψοσανίδα  ώστε να διαµορφωθούν  κατάλληλα 22 θέσεις 

εργασίας για την κάλυψη όλων των προσφερόµενων υπηρεσιών του ΚΠΑ2 Αρτας  ήτοι , 

χώρο υποδοχής , τους εργασιακούς συµβούλους και την υποστήριξη στο ισόγειο και την 

ασφάλιση την απαχόληση  και το γραφείο του Προϊσταµένου  στον όροφο . Προβλέπονται 

επίσης εργασίες αποκατάστασης φθορών από τις οικοδοµικές εργασίες , πλήρης έλεγχος όλων 

των ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων και αποκατάσταση βλαβών , κατασκευή εξαρχής 

εγκατάστασης δοµηµένης καλωδίωσης  για µεταφορά φωνής και δεδοµένων σε 22 θέσεις 

εργασίας καθώς επίσης και οι αναγκαίες εργασίες για την µεταφορά της υπηρεσίας ήτοι 

αποξήλωση µηχανηµάτων του παλαιού κτιρίου και επανατοποθέτηση όσων κριθεί σκόπιµο 

στο νέο ,  µεταφορά υλικών και εξοπλισµού στο νεό κτίριο και αποκατάσταση φθορών του 

παλαιού κτιρίου σε συνενόηση µε τον ιδιοκτήτη ώστε να παραδοθεί ακωλύτως καθώς επίσης 

και του αρχείου της υπηρεσίας . Το  υπόγειο του νέου κτιρίου προβλέπεται να χρησιµοποιηθεί 

ως αποθηκευτικός χώρος  και κυρίως ως χώρος εγκατάστασης του αρχείου που θα µεταφερθεί 

.Επίσης προβλέπεται η δηµιουργία χώρου υποδοχής (Reception) και χώρου εξυπηρέτησης 

κοινού .  

 

Γ΄ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
 

Γ.1 Σύνδεση οδοστρώµατος - πεζοδροµίου  

Για να εξασφαλισθεί η προσβασιµότητα της κεντρικής εισόδου του κτιρίου από ΑΜΕΑ, αλλά 

και γενικά όλα τα εµποδιζόµενα άτοµα, προβλέπεται η διαµόρφωση του ήδη υπάρχοντος 

πεζοδροµίου µε µόρφωση των απαιτούµενων ρύσεων και κατασκευή συνήθους ράµπας 

πρόσβασης για να καλυφθεί οµαλά  η υπάρχουσα µικρή υψοµετρική διαφορά .  

Γ.2 Κατασκευή WC ΑΜΕΑ στο ισόγειο . 

Προβλέπεται εξ’ αρχής κατασκευή WC ΑΜΕΑ µε όλο τον κατά νόµο προβλεπόµενο 

εξοπλισµό  σε χώρο του ισογείου διαστάσεων   3,60 χ 1,7 µ . Η δόµηση του θα γίνει δια την 

ξηράς µεθόδου δηλαδή µε ελαφρό εσωτερικό διαχωριστικό τοίχο  συνολικού πάχους 10 cm, 

µε µεταλλικό σκελετό, εσωτερική µόνωση και αµφίπλευρη επένδυση µε διπλή κοινή ή 

ανθυγρή γυψοσανίδα των 12,5 mm. Η τοποθέτηση του εξοπλισµού πρέπει σε κάθε περίπτωση 

να εξασφαλίζει ελεύθερο χώρο περιστροφής διαµέτρου 1.50µ. Η θύρα εισόδου-εξόδου  θα 

γίνει εξ’ αρχής , θα έχει άνοιγµα 0,80 µ εξασφαλίζοντας µέγιστη δύναµη που απαιτείται για το 

άνοιγµά της τα 15N. Επίσης θα τοποθετηθεί φέρουσα χειρολαβή στο θυρόφυλλο, τύπου 

µοχλού (όχι σφαιρική), κατάλληλη για χρήση από ΑΜΕΑ µε διάµετρο 0,03 – 0,04µ. και µε 

τρόπο ώστε να καλύπτει όλο το πλάτος αυτού (ευθύγραµµη ή σε σχήµα Π).  

Όλοι οι υδραυλικοί υποδοχείς συνδέονται εξ’ αρχή µε το υπάρχον υδραυλικό και 

αποχετευτικό δίκτυο , το δάπεδο καθαιρείται για να ενσωµατωθούν οι απαραίτητες 

σωληνώσεις και επανακατασκευάζεται µε επίστρωση κεραµικών πλακιδίων που θα επιλεγούν 

επιτόπου.                    Ο νέος τοίχος επικαλύπτεται µε κεραµικά πλακίδια που θα επιλεγούν 

επιτόπου. Κατωτέρω περιγράφεται αναλυτικά  ο εξοπλισµός που προβλέπεται να  

εγκατασταθεί  στο WC. 
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1. Νιπτήρας επίτοιχος, ρηχός, εργονοµικός, χωρίς κολώνα στήριξης, διαστάσεων 

περίπου 0,68*0,26*0,60µ µε αναµικτική µπαταρία, τύπου κοµµωτηρίου, µε 

χειριστήρια τύπου µοχλού (µακριά, όχι σφαιρικά). Ο νιπτήρας θα τοποθετηθεί σε ύψος 

0,80-0,85µ. από το δάπεδο, για το επάνω µέρος του, και 0,70µ. για το κάτω και θα 

συνοδεύεται από ράφι στο ίδιο µε αυτόν ύψος. Τα 0.70µ. ελεύθερος χώρος κάτω από 

τον νιπτήρα, πρέπει να εξασφαλίζονται σε κάθε περίπτωση, η δε αποχέτευση του 

νιπτήρα δεν πρέπει να ενοχλεί τα γόνατα του χρήστη αναπηρικού αµαξιδίου. Ο 

νιπτήρας θα τοποθετηθεί δίπλα στη λεκάνη, µε το εµπρόσθιο άκρο του νιπτήρα να 

βρίσκεται στην ίδια ευθεία µε την εσωτερική παρειά της λεκάνης. Η απόσταση µεταξύ 

του άκρου της λεκάνης και του νιπτήρα δεν  πρέπει να υπερβαίνει τα 0.25µ., έτσι ώστε 

να είναι δυνατή η χρήση του νιπτήρα από καθήµενο στη  λεκάνη άτοµο. Εναλλακτικά, 

εάν για κάποιο λόγο δεν καταστεί δυνατή η παραπάνω διάταξη, η λεκάνη θα 

τοποθετηθεί παράλληλα και δίπλα στον νιπτήρα (στον ίδιο τοίχο) έχοντας απόσταση 

µεταξύ τους 0.25µ. Για την αγκύρωση του νιπτήρα πρέπει να λαµβάνεται ιδιαίτερη 

µέριµνα ώστε να αντέχει σε κατακόρυφη φόρτιση στην εµπρόσθια άκρη του 

τουλάχιστον 150 Kgr.  

2. Καθρέπτης θα τοποθετηθεί επάνω από τον νιπτήρα, µε δυνατότητα ρυθµιζόµενης 

κλίσης, σε σηµείο ώστε το κάτω µέρος του να βρίσκεται σε ύψος 1,00µ. και το πάνω 

2,00µ από το δάπεδο και θα διαθέτει καζανάκι χαµηλής πίεσης µε µηχανισµό, 

ακρυλικό κάθισµα και εξωτερικό κοµβίον µηχανισµού (στο πλάι). Μπροστά και δίπλα 

από µια πλευρά της λεκάνης, πρέπει να υπάρχει αρκετός χώρος για µετωπική ή πλάγια 

προσέγγιση ατόµου σε αµαξίδιο. Όπως έχει αναφερθεί παραπάνω, η διάταξη ως προς 

την τοποθέτηση της λεκάνης και του νιπτήρα είναι η τοποθέτηση τους σε κάθετους 

µεταξύ τους τοίχους. Το ύψος της λεκάνης πρέπει να είναι 0.45-0,50µ. από την τελική 

επιφάνεια του δαπέδου, µε το εµπρόσθιο άκρο της σε απόσταση 0,75-0,80µ. από τον 

πίσω από αυτήν ευρισκόµενο τοίχο, για να διευκολύνεται η µετακίνηση του χρήστη 

από το αµαξίδιο στη λεκάνη. Η πλάτη θα έχει ύψος τουλάχιστον 0.30µ. από την 

επιφάνεια του καλύµµατος. Το καζανάκι είναι δυνατόν να την υποκαταστήσει.  

3. Εκατέρωθεν της λεκάνης θα τοποθετηθούν οριζόντιες µη ολισθηρές χειρολαβές µε 

διάµετρο 0,03–0,04µ. µήκους 0,75µ. µε το επάνω µέρος τους σε ύψος 0,70µ. από την 

τελική επιφάνεια του δαπέδου, αγκυρωµένες κατά τέτοιο τρόπο ώστε να µπορούν να 

αντέξουν φόρτιση 150Kgr τουλάχιστον. Τουλάχιστον στη µία πλευρά της λεκάνης θα 

υπάρχει ελεύθερος χώρος πλάτους 0,90m για την πλευρική προσέγγιση αµαξιδίου. Η 

χειρολαβή που θα τοποθετηθεί προς τον χώρο αυτό θα είναι ανακλινόµενη µε 

δυνατότητα ακινητοποίησης στην κατακόρυφη θέση.  

4. Η µία εκ των δύο χειρολαβών θα φέρει επ' αυτής τη θήκη χαρτιού καθαρισµού ή 

εναλλακτικά, αυτή θα τοποθετηθεί σε θέση προσιτή στο χρήστη και θα διαθέτει 

µηχανισµό παροχής χαρτιού φύλλο-φύλλο.  

5. Σύστηµα κλήσης για περίπτωση ανάγκης παροχής βοηθείας, το οποίο θα διαθέτει 

κορδόνι θα τοποθετηθεί περιµετρικά και παράλληλα µε το δάπεδο, σε ύψος περίπου 

0.15µ. - 0.20µ. από αυτό, ώστε να µπορεί να χρησιµοποιηθεί από οποιαδήποτε θέση 

µέσα στον συγκεκριµένο χώρο. 

6. Κινητός ανακλινόµενος πάγκος ειδικός για το άλλαγµα των βρεφών (µε ελάχιστες 

διαστάσεις 0,65*0,45µ., θα τοποθετηθεί σε ύψος 0,90µ. από το δάπεδο, σε σηµείο που 

δεν θα εµποδίζει την άνετη κυκλοφορία του κοινού και το οποίο θα καθοριστεί επί 

τόπου από την επίβλεψη.  
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7. Προβλέπεται η τοποθέτηση κρεµαστρών σε δύο ύψη, στο 1.20µ και 1.80µ από το 

δάπεδο, σε σηµείο που δεν θα εµποδίζει την άνετη κυκλοφορία του κοινού και το 

οποίο θα καθοριστεί επί τόπου από την επίβλεψη.  

8. Οι διακόπτες φωτισµού και οι ρευµατοδότες πρέπει να επανατοποθετηθούν σε ύψος 

0.90µ. - 1.20µ. από το δάπεδο, όπου στο χώρο του WC έχουν τοποθετηθεί 

διαφορετικά, εξασφαλίζοντας το οµοιογενές της υφής του τοίχου που είναι 

επενδεδυµένος µε κεραµικά πλακίδια, µε τρόπο που θα υποδειχθεί από τον ανάδοχο 

και θα εγκριθεί από την επίβλεψη της υπηρεσίας. 

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στον τρόπο στερέωσης των ειδών υγιεινής και των 

χειρολαβών (π.χ. πρόβλεψη κρυφού πρόσθετου µεταλλικού σκελετού, ενίσχυση ή κατασκευή 

τοίχου από µπετόν για την στήριξή του), έτσι ώστε να µπορούν να αντέχουν σε φόρτιση 

150Kg. Η παραβίαση αυτής της προδιαγραφής µπορεί να οδηγήσει σε τοπικές 

αποκολλήσεις, αποφλοιώσεις, καταστροφή της εγκατάστασης ή ατύχηµα. Το δίκτυο 

ύδρευσης και αποχέτευσης, θα πρέπει να συντονιστεί µε τον εξοπλισµό που θα τοποθετηθεί 

στις νέες θέσεις µε τρόπο τέτοιο ώστε να εξασφαλίζεται η οµαλή λειτουργία της 

εγκατάστασης. Οι συνδέσεις των ειδών υγιεινής θα εκτελεσθούν µε τα αντίστοιχα σύγχρονα 

υλικά, σύµφωνα µε τις υποδείξεις του κατασκευαστή τους και της επίβλεψης της υπηρεσίας. 

Το W.C. θα παραδοθεί έτοιµο µε όλα τα απαραίτητα ειδικά τεµάχια σύνδεσης του νιπτήρα και 

της λεκάνης και όλες τις απαραίτητες εργασίες για πλήρη και κανονική λειτουργία. Στο έργο 

περιλαµβάνονται, εκτός από τα είδη υγιεινής που περιγράφονται παραπάνω και οι εργασίες 

τοποθέτησης και σύνδεσης µε τα υπάρχοντα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης, 

συµπεριλαµβανοµένων όλων των απαραίτητων υλικών και µικροϋλικών. 

Γ.3  ∆ιαµόρφωση χώρων 

1.  Προβλέπεται  καθαίρεση  δροµικών τοίχων  συνολικού όγκου περίπου 6,00  Μ3 
 
  µε 

ιδιαίτερη  προσοχή και επιµέλεια ώστε να αποφευχθούν φθορές σε δάπεδα και 

ψευδοροφή . 

2. Προβλέπεται κατασκευή εξ’ αρχής σε χώρο το ορόφου νέου διαχωριστικού τοίχου 

διαστάσεων 5,00 χ 3,00 µ περίπου σε σχήµα Γ για την στέγαση του γραφείου του 

Προϊσταµένου . Η κατασκευή θα γίνει µε ξηρά δόµηση  συνολικού πάχους 10 cm, µε 

µεταλλικό σκελετό, εσωτερική µόνωση και αµφίπλευρη επένδυση µε διπλή κοινή ή 

ανθυγρή γυψοσανίδα των 12,5 mm. 

Οι ανωτέρω περιγραφόµενες εργασίες αλλά και όπου αναφέρονται σχετικές οικοδοµικές 

εργασίες στο παρόν τεύχος τεχνικών προδιαγραφών, θα γίνουν σύµφωνα µε τα κάτωθι:  

Όσον αφορά τις διανοίξεις οπών, καθαιρέσεις και αποξηλώσεις, απαιτείται να γίνουν µε τη 

µεγαλύτερη δυνατή προσοχή, προκειµένου να µην υπάρξουν φθορές στο κέλυφος του κτιρίου, 

ή στις ίδιες τις θύρες. Εάν υπάρξουν αυτές θα αποκατασταθούν µε ευθύνη του αναδόχου. 

Επίσης:   

1. Ο ανάδοχος πρέπει να φροντίσει για την τοποθέτηση των πάσης φύσεως 

απαιτούµενων πιστοποιηµένων ικριωµάτων και τις ενδεχόµενες προσωρινές 

αντιστηρίξεις, µε απόλυτη ασφάλεια για το σύνολο του έργου και τους 

εργαζόµενους σε αυτό. Οπωσδήποτε, για την κατασκευή των ικριωµάτων θα 

εφαρµόζονται οι διατάξεις που ισχύουν για τα µέτρα ασφαλείας κατά την εκτέλεση 

οικοδοµικών εργασιών. 

2. Στις διανοίξεις οπών, ή τις διαµορφώσεις ανοιγµάτων θύρας σε οπτοπλινθοδοµές µε 

επίχρισµα οποιουδήποτε πάχους και τύπου, σε οποιοδήποτε ύψος και θέση του 

κτιρίου, συµπεριλαµβάνονται τα πάσης φύσεως απαιτούµενα ικριώµατα ή 
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προσωρινές αντιστηρίξεις, η εργασία µόρφωσης των παρειών της οπής ή των 

παραστάδων (λαµπάδων) του ανοίγµατος και η συσσώρευση των αχρήστων 

προϊόντων στις θέσεις φορτώσεως µε απόλυτη ασφάλεια για το σύνολο του έργου 

και τους εργαζόµενους σε αυτό. 

3. Σε κάθε εργασία θα περιλαµβάνονται πάντα τα συµπληρωµατικά µερεµέτια 

οπτοπλινθοδοµής, επιχρισµάτων και στη συνέχεια χρωµατισµών οποιουδήποτε 

είδους, διαστάσεων και ποσότητας, που εκτελούνται σποραδικά ή σε 

µικροποσότητες, σε σηµεία καθαιρέσεων, αντικαταστάσεων κουφωµάτων και 

λοιπών παρεµφερών τροποποιήσεων, σε οποιοδήποτε σηµείο του έργου και σε 

οποιαδήποτε στάθµη από το έδαφος ή το δάπεδο εργασίας. Όπου χρειαστεί 

οπτοπλινθοδοµή στο εσωτερικό του κτιρίου, αυτή θα κατασκευαστεί σύµφωνα µε το 

πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 771-1: Στοιχεία τοιχοποιίας από άργιλο, µε οπτόπλινθους µε 
σήµανση CE, κατάλληλων διαστάσεων και ασβεστοτσιµεντοκονίαµα που 

παρασκευάζεται επί τόπου. Όπου χρειαστεί να γίνουν συµπληρώσεις επιχρισµάτων 

σε εσωτερικούς τοίχους, αυτά θα είναι τριπτά µε µαρµαροκονίαµα 1:2, σε τρεις 

στρώσεις, σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 03-03-01-00: Επιχρίσµατα µε κονιάµατα που 
παρασκευάζονται επί τόπου. Οι επιφάνειες εφαρµογής των επιχρισµάτων πρέπει να 

προετοιµαστούν κατάλληλα, µε αφαίρεση ρύπων (µε κατάλληλο απορρυπαντικό), 

µούχλας (µε µυκητοκτόνο διάλυµα), χαλαρών υλικών (µε βούρτσισµα) και µε την 

αποκοπή µεγάλων εξοχών της υποκείµενης στρώσης. Θα πρέπει να γίνει ύγρανση 

της επιφάνειας πριν την εφαρµογή του υλικού επιχρίσµατος καθώς και επικάλυψη 

αγωγών µε οικοδοµικό χαρτί. Η διαµόρφωση τάκων ζυγίσµατος, κατακόρυφων 

οδηγών, ξύλινων οδηγών οριοθέτησης κενών και ορίων είναι απαραίτητες στις 

εργασίες αυτές. Ειδικά για τις θύρες απαιτείται άψογη συναρµογή στις νέες θέσεις 

ώστε να εξασφαλίζεται το οµοιογενές της υφής της επιφάνειας (εξασφάλιση 

κατακορυφότητας ανοίγµατος µε εφαρµογή επιχρίσµατος, σταθερή στήριξη 

πλαισίου θύρας και οµοιόµορφος χρωµατισµός τοίχου). Όπου χρειαστεί 

χρωµατισµός επιφάνειας, αυτός θα γίνει µε προϊόντα ανεγνωρισµένων εργοστασίων 

τα οποία είναι πιστοποιηµένα κατά ISO ή ΕΛΟΤ και θα προσκοµίζονται στο 

εργοτάξιο µέσα στα σφραγισµένα δοχεία της αρχικής συσκευασίας τους, 

προκειµένου να ελεγχθεί η πιστότητα εφαρµογής των προδιαγραφών των 

εργοστασίων παραγωγής τους. Οι χρωµατισµοί θα εκτελούνται σε επιφάνειες 

καθαρές, στεγνές, απαλλαγµένες από σκόνη, λάδια, λίπη, ρητίνες και άλλες 

επιβλαβείς για τις εργασίες ουσίες. Επίσης, οι χρωµατισµοί θα εκτελούνται υπό 

ξηρές ατµοσφαιρικές συνθήκες και σε χώρους εξασφαλισµένους από σκόνη 

εξωτερικών παραγόντων. Οι τελικές επιφάνειες των χρωµατισµών θα είναι 

οµοιόµορφες, οµαλές και χωρίς λεκέδες, εξογκώµατα, φουσκώµατα, αποφλοιώσεις, 

πινελιές, τρεξίµατα και λοιπές ανωµαλίες κάθε είδους εξασφαλίζοντας ενιαία µορφή 

όταν πρόκειται για συναρµογή παλιού-νέου. Η απόχρωση, ο τόνος και η 

στιλπνότητα θα επιλεγούν από την επίβλεψη της υπηρεσίας. Ο ανάδοχος είναι 

υπεύθυνος για την σταθεροποίηση των χρωµατισµών µέχρι την οριστική παραλαβή 

του έργου. 

4. Σε κάθε εργασία θα περιλαµβάνονται πάντα οι αποκαταστάσεις των κάθε είδους 

ενσωµατωµένων δικτύων (ασθενή, ηλεκτρολογικό, δίκτυο ύδρευσης, πυρόσβεσης, 

θέρµανσης) που διέρχονται από τα τµήµατα των οικοδοµικών στοιχείων που 

αφαιρούνται, πάντα µετά τη σύµφωνη γνώµη της επίβλεψης της υπηρεσίας.   

5. Κάθε εργασία αποξήλωσης επιστρώσεων δαπέδων, ή εσωτερικών διαχωριστικών 

τοίχων, συνοδεύεται από αποκαταστάσεις δαπέδων και περιθωρίων (σουβατεπιών) 
τα οποία θα στερούνται επένδυσης µετά τις καθαιρέσεις. Προκειµένου να 
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εξασφαλίζεται οµοιοµορφία στην εµφάνιση και άρτιο αισθητικό αποτέλεσµα, θα 

τοποθετηθεί κατά µήκος των αρµών που θα προκύψουν από τις καθαιρέσεις 

εσωτερικών τοίχων µάρµαρο µονολιθικό, που θα καλύπτει όλο το πλάτος του αρµού 

που δηµιουργεί η καθαίρεση και µε το µεγαλύτερο δυνατό µήκος, τουλάχιστον 

0,80µ. Το µάρµαρο θα είναι άριστης ποιότητας, ασβεστιτικό, λευκού χρώµατος, 

γυαλισµένο, µε µεγάλη σκληρότητα και χαµηλή απορροφητικότητα (0,02 Wt %), 

ικανό για εφαρµογή σε δάπεδο και ικανό να προµηθευτεί σε ειδικές διαστάσεις. Ο 

ανάδοχος οφείλει να προσκοµίσει δείγµατα στο χώρο του εργοταξίου, προκειµένου 

να εγκριθούν από την επίβλεψη της υπηρεσίας. Εναλλακτικά, ο ανάδοχος µπορεί να 

προβεί στην τοποθέτηση κεραµικών πλακιδίων, µε προϋπόθεση την εξασφάλιση του 

ίδιου υλικού µε το παλιό και το άρτιο αισθητικό αποτέλεσµα, σύµφωνα µε τη γνώµη 

της επίβλεψης. Σε κάθε περίπτωση θα ισχύουν τα εξής:  

Η ορατή επιφάνεια των επενδύσεων θα είναι απολύτως επίπεδη, ισοσταθµισµένη, οµαλή 

και λεία, οι ακµές αυτών θα είναι ακέραιες και απόλυτα ορθογωνισµένες µε ακρίβεια. Η 

επιλογή των τύπων, του σχήµατος, των διαστάσεων, του χρώµατος και των λοιπών 

χαρακτηριστικών θα γίνει από την επίβλεψη της υπηρεσίας. Τα περιθώρια-σοβατεπιά θα 

είναι από τα ίδιο υλικό, µε τη χρήση του ίδιου υλικού τοποθέτησης. Πριν από την 

εκτέλεση των εργασιών θα γίνεται επιµελής καθαρισµός των προς επίστρωση 

επιφανειών, ώστε να αφαιρεθούν τα κονιάµατα δόµησης και επιχρισµάτων, τα άχρηστα 

υλικά, τα απορρίµµατα, τα χώµατα, λιπαρές ουσίες κλπ, έστω και αν αυτά έχουν 

προσκολληθεί στερεά επί των επιφανειών. Οι επιφάνειες που θα επιστρωθούν ή 

επενδυθούν πρέπει να µην είναι ανώµαλες ή πολύ λείες και να µην έχουν υγρασία ή 

ρωγµές ή σαθρά ή φωλιές ή λεκέδες από λάδι ξυλοτύπων ή άλλα ελαττώµατα. Στην 

αντίθετη περίπτωση η εκτέλεση των επιστρώσεων-επενδύσεων θα πραγµατοποιείται 

µετά την εξάλειψη όλων των κάθε είδους ελαττωµάτων των προς επίστρωση ή 

επένδυση επιφανειών. Στην τοποθέτηση περιλαµβάνεται και η αρµολόγηση και ο 

καθαρισµός της τελικής επιφανείας του δαπέδου καθώς επίσης και η εφαρµογή 

υποστρώµατος από τσιµεντοκονία, πάχους 2-3 cm µε µόρφωση των απαιτούµενων 

ρύσεων. Τέλος, ειδικά όσον αφορά τις επενδύσεις τοίχων περιλαµβάνεται η 

διαµόρφωση οπών για την διέλευση υδραυλικών σωληνώσεων, διακοπτών, 

ρευµατοδοτών κλπ. όπου απαιτείται και µετά τη σύµφωνη γνώµη της επίβλεψης. 

6. Το κτίριο διαθέτει ψευδοροφή σε όλους τους χώρους γραφείων και στα δυο επίπεδα, 

η οποία πρέπει να αποκατασταθεί πλήρως, όπου προβλέπονται καθαιρέσεις 

εσωτερικών διαχωριστικών τοίχων. Όπου προβλέπεται κατάργηση εσωτερικού 

τοίχου και µετατροπή του σε ελεύθερη ζώνη κυκλοφορίας κοινού (επίσης στάσης 

αµαξιδίων στον όροφο) η ψευδοροφή θα διατηρηθεί όπως είναι σήµερα, µε την 

κατάλληλη συναρµογή της στην οροφή ορόφου (συνέχισή της κατά µήκος των 

αρµών, διαµόρφωση τελειωµάτων και γενικά ό,τι προκύψει µετά την καθαίρεση 

δροµικών τοίχων τα οποία αποτελούσαν φέροντα στοιχεία για αυτή). Οι ψευδοροφές 

αποτελούνται από σύστηµα ανάρτησης, από κύριους και εγκάρσιους οδηγούς 

σχηµατίζοντας κάναβο στον οποίο εφαρµόζουν πλάκες ορυκτών ινών σε εµφανές 

περιµετρικό γαλβανισµένο τελείωµα. Οι ψευδοροφές καλύπτουν τις οδεύσεις 

αγωγών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και έχουν ειδική διαµόρφωση στις θέσεις των 

φωτιστικών σωµάτων, για την υποδοχή αυτών. Ειδική µέριµνα πρέπει να ληφθεί για 

την αποκατάστασή τους.  

7. Τα προϊόντα καθαιρέσεων, αποξηλώσεων που προκύπτουν από τις οικοδοµικές 

εργασίες και χρήζουν αποµάκρυνσης εκτός εργοταξίου, αυτή θα γίνει σε περιοχή 

όπου θα υποδειχθεί από την επίβλεψη, επιτρεπόµενη από τις αρµόδιες αρχές και σε 

οποιαδήποτε απόσταση από των οποιωνδήποτε θέσεων εξαγωγής αυτών. Υπεύθυνος 
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είναι ο ανάδοχος του έργου, ο οποίος θα πρέπει να φροντίσει για την απόλυτη 

ασφάλεια για το σύνολο του έργου και τους εργαζόµενους σε αυτό.  

 Όσον αφορά την κατασκευή των νέων διαχωριστικών τοίχων στο ισόγειο και  τον όροφο του 

κτιρίου, πρόκειται για µη φέρουσα τοιχοποιία, σε διπλό µεταλλικό σκελετό, µε διπλή στρώση 

γυψοσανίδας. Η κατασκευή θα είναι σύµφωνη το πρότυπο DIN 4103-1 και το  EN14195 όσον 

αφορά τον σκελετό, και το EN520 όσον αφορά το υλικό επίστρωσης. Θα αποτελείται από 

εσωτερικό γαλβανισµένο µεταλλικό σκελετό µε διατοµές πάχους 0,0006µ. τουλάχιστον, 

ορθοστάτες διατοµής 0,05µ. τουλάχιστον και τοποθετηµένους σε µέγιστες αξονικές 

αποστάσεις έως 0,62µ., και µε σταθερές περιµετρικές συνδέσεις. Θα φέρει αµφίπλευρη µονή 

επένδυση κοινής γυψοσανίδας πάχους 0,125µ. η κάθε µία και ενδιάµεση µόνωση µε πλάκες 

ορυκτοβάµβακα πυκνότητας 80 kg/m
3
 και πάχους 2*0,04µ. τουλάχιστον. Οι βίδες στερέωσης 

των γυψοσανίδων (γυψόβιδες) θα είναι αφανείς. Οι αρµοί των ενώσεων των γυψοσανίδων, οι 

αρµοί µεταξύ γυψοσανίδων και παρακείµενων δοµικών στοιχείων, οι  γυψόβιδες, καθώς και 

οι λοιπές ανωµαλίες και φθορές θα καλύπτονται µε υλικό αρµολογήµατος γυψοσανίδων, µε 

χρήση αυτοκόλλητης ενισχυτικής ταινίας αρµολογήµατος. Τα σοβατεπιά θα κατασκευαστούν 

όπως περιγράφονται παραπάνω. Μετά την τοποθέτηση των στοιχείων του σκελετού και πριν 

την τοποθέτηση των γυψοσανίδων θα γίνει η τοποθέτηση των απαραίτητων εγκαταστάσεων 

(ηλεκτρολογικό δίκτυο, δίκτυο θέρµανσης, ασθενή ρεύµατα κλπ ) που βρίσκονταν στο τοίχο 

που υπήρχε και εξυπηρετούσαν το χώρο γραφείου (βλ. παραπάνω). Επί των επιφανειών των 

γυψοσανίδων και εφόσον γίνει πλήρης προετοιµασία αυτών (αφαίρεση ανωµαλιών, 

µερεµέτισµα, τρίψιµο, καθαρισµός, ψιλοστοκάρισµα, τρίψιµο, καθαρισµός κλπ) θα γίνει 

σπατουλάρισµα και στη συνέχεια χρωµατισµός, σύµφωνα και µε τις προδιαγραφές των 

υλικών που θα χρησιµοποιηθούν  και τις οδηγίες της επίβλεψης.  

Τέλος στις οικοδοµικές εργασίες περιλαµβάνονται όλες οι εργασίες συντονισµού του 

ηλεκτροµηχανολογικού και του υδραυλικού δικτύου καθώς και εργασίες αναδιάταξης 

των εγκαταστάσεων, όπου κρίνεται απαραίτητο και µε τη σύµφωνη γνώµη της 

επίβλεψης της υπηρεσίας,  προκειµένου αυτές να παραδοθούν έτοιµες για χρήση.  

 

Γ.4 Αποκατάσταση τοπικής βλάβης λόγω υγρασίας 

Σε σηµείο της τοιχοδοµής υπογείου όπου εµφανίζεται πρόβληµα ανοδικής υγρασίας, θα 

πραγµατοποιηθεί καθαίρεση του παλαιού επιχρίσµατος, µεταφορά του προϊόντος καθαίρεσης 

εκτός εργοταξίου όπως περιγράφεται παραπάνω. Στη συνέχεια θα γίνει υγροµόνωση της 

εσωτερικής τοιχοποιίας µε στεγανωτικές επιστρώσεις (δυο στρώµατα) µε τσιµεντοειδές υλικό 

και χρωµατισµός όλης της επιφάνειας προκειµένου η τελική υφή της να έχει ενιαία υφή 

σύµφωνα µε τις υποδείξεις της επίβλεψης  της υπηρεσίας.  

 

Γ.5 Σήµανση (ΑΜΕΑ) 

Για τον εύκολο προσανατολισµό και την άµεση παροχή πληροφορίας σε άτοµα µε αναπηρία ή 

εµποδιζόµενα άτοµα, στο έργο περιλαµβάνεται η σήµανση µε το διεθνές σύµβολο πρόσβασης, 

το οποίο έχει καθιερωθεί για όλα τα ΑΜΕΑ, µε έµφαση στην πρόσβαση µε αναπηρικό 

αµαξίδιο. Το σύµβολο θα εγγράφεται σε πινακίδες που θα τοποθετηθούν σε καίρια σηµεία του 

κτιρίου δηλώνοντας: κατεύθυνση, θέσεις στάσης-παραµονής, είσοδο και έξοδο, χρήσεις  

αναβατόριου και χώρους υγιεινής ΑΜΕΑ.  

Η σήµανση θα γίνει µε πινακίδες αναρτηµένες στον τοίχο ή µε πινακίδες σε βάση-στύλο, από 

και προς τα καίρια σηµεία, εσωτερικά σε κάθε όροφο του κτιρίου και εξωτερικά µόνο στην 

κεντρική είσοδο. Οι πινακίδες θα είναι ενιαίας µορφής προκειµένου να µην παγιδεύουν τους 

χρήστες και θα είναι κατασκευασµένες από αλουµίνιο µε απευθείας εκτύπωση υψηλής 
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ανάλυσης. Εναλλακτικά ο ανάδοχος µπορεί να προµηθευτεί και να τοποθετήσει πλαστικό ή 

ακρυλικό υλικό άριστης ποιότητας, πολυστερίνη ή plexiglass, µε απευθείας εκτύπωση υψηλής 

ανάλυσης. Τα κείµενα και τα εικονογράµµατα θα έχουν ξεκάθαρη αντίθεση σε σχέση µε το 

φόντο. Ο τρόπος τοποθέτησης εξαρτάται από τα υλικά στερέωσης και τις προδιαγραφές του 

κάθε υλικού, θα γίνεται όµως πάντα µε τη µεγαλύτερη δυνατή προσοχή ώστε να µην 

υπάρχουν φθορές στον τοποθετούµενο εξοπλισµό ή στο κτίριο και µε τρόπο ώστε να 

εξασφαλίζεται η στερεή ανάρτηση, η κατακορυφότητα και οριζοντίωσή τους. Οι διαστάσεις 

των πινακίδων και το ακριβές σηµείο τοποθέτησής τους, θα γίνει µετά από πρόταση του 

αναδόχου µε προσκόµιση στο εργοτάξιο των ανάλογων δειγµάτων για τις πιθανές επιλογές 

και µετά τη σύµφωνη γνώµη της επίβλεψης της υπηρεσίας, προκειµένου να επιτευχθεί η 

καλύτερη δυνατή λύση, η οποία εξασφαλίζει την άµεση και µονοσήµαντη κατανοητή 

πληροφορία σε συνδυασµό µε την αισθητική αρτιότητα του αποτελέσµατος. 

Τα σηµεία που θα τοποθετηθούν οι πινακίδες είναι:  

Στην κεντρική είσοδο-έξοδο του κτιρίου δηλώνοντας είσοδο-έξοδο σε αυτό και προς τις δυο 

κατευθύνσεις και την πρόσβαση µε τη χρήση του αναβατορίου κατακόρυφης κίνησης και στα 

δυο σηµεία έναρξης και λήξης της διαδροµής (4 πινακίδες). Επίσης, οµαδική πινακίδα 

κατεύθυνσης προς τις υπηρεσίες που φιλοξενούνται σε κάθε γραφείο καθώς και της 

κατεύθυνσης για το WC ΑΜΕΑ ισογείου  Τέλος, παραπλεύρως κάθε θύρας θα αναρτηθεί 

πινακίδα µε τη χρήση που φιλοξενείται πίσω από αυτή (10 πινακίδες) .   

 

∆. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
 

Προβλέπεται να εκτελεστούν Η/Μ εργασίες  τόσο στο µισθωµένο κτίριο  που λειτουργεί 

σήµερα  το  ΚΠΑ2 Αρτας   όσο και στο νέο ιδιόκτητο κτίριο που πρόκειται να µεταστεγασθεί.  

   

  ∆.1  ΣΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΚΤΙΡΙΟ (µισθωµένο) 

 

Προκειµένου να παραδοθεί το ανωτέρω µισθωµένο κτίριο  στον ιδιοκτήτη του, θα πρέπει πριν 

την έναρξη των εργασιών να γίνει καταγραφή των υλικών που θα αποξηλωθούν από την 

παλιά υπηρεσία και στη συνέχεια να µεταφερθούν για να εγκατασταθούν στη νέα υπηρεσία ή 

να µεταφερθούν  για φύλαξη σε χώρο που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία , τηρώντας όλα τα 

απαιτούµενα µέτρα ασφαλείας. ∆ηλαδή θα πρέπει να γίνουν οι απαιτούµενες  εργασίες 

αποσυνδέσεων - αποξηλώσεων ειδών και υλικών και στη συνέχεια µεταφορά τους και 

επανεγκατάστασή τους στη νέα υπηρεσία. 

 

Αναλυτικότερα  προβλέπονται τα εξής  : 

 

∆.1.1  Αποσύνδεση, αποξήλωση και µεταφορά όλων των κλιµατιστικών συσκευών  

Στο ΚΠΑ2 υπάρχουν εγκατεστηµένες 12 κλιµατιστικές συσκευές διαιρούµενου τύπου 

(κασέτες ψευδοροφής ) και 4 κλιµατιστικές συσκευές διαιρούµενου τύπου (τοίχου),  Οι εν 

λόγω κλιµατιστικές συσκευές θα αποσυνδεθούν από τις γραµµές ηλεκτρικού ρεύµατος, θα 

αποξηλωθούν µετά προσοχής από τις θέσεις τους και θα µεταφερθούν στο νέο κτίριο για 

αποθήκευση. 

 

∆.1.2 Αποσύνδεση, αποξήλωση, συσκευασία µεταφορά και επανεγκατάσταση του 

τηλεφωνικού    

    κέντρου της Υπηρεσίας. 

Το υπάρχον τηλεφωνικό κέντρο της Υπηρεσίας θα αποσυνδεθεί από τις γραµµές Data & 

τηλεφώνων, θα αποξηλωθεί µετά προσοχής από τη θέση του, θα συσκευαστεί µαζί µε τις 
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υπάρχουσες τηλεφωνικές συσκευές της Υπηρεσίας και θα µεταφερθεί και επανεγκατασταθεί 

στο νέο κτίριο για την εξυπηρέτηση των θέσεων εργασίας που δηµιουργούνται σε αυτό . 

 

∆.1.3  Αποσύνδεση, αποξήλωση, συσκευασία, µεταφορά, και επανεγκατάσταση του 

συστήµατος  σειράς προτεραιότητας  από εξειδικευµένο συνεργείο 
Θα γίνει αποσύνδεση, αποξήλωση του εξοπλισµού του συστήµατος σειράς προτεραιότητας , 

συσκευασία του µε υλικά κατάλληλα για την ασφαλή µεταφορά του στο νέο κτίριο και 

επανεγκατάστασή του για την εξυπηρέτηση των θέσεων εργασίας που θα υποδειχθούν επί 

τόπου.  

Στην εργασία επανεγκατάστασης του συστήµατος περιλαµβάνονται: η καλωδίωση για την 

εγκατάσταση και σύνδεση του εξοπλισµού, τα απαιτούµενα υλικά (καλώδια, βάσεις στήριξης, 

κανάλια, κλπ) και ο έλεγχος της καλής λειτουργίας του συστήµατος. 

 

∆.1.4  Αποσύνδεση, αποξήλωση,  µεταφορά και επανεγκατάσταση φωτεινών   

πινακίδων. 

Οι υπάρχουσες εγκατεστηµένες φωτεινές επιγραφές του ΚΠΑ2 (µία οβάλ φωτεινή επιγραφή 

µε δύο κορδόνια στην πρόσοψη του κτιρίου και µία τύπου πυλώνα στην είσοδο του parking) 

θα αποσυνδεθούν από τις γραµµές ηλεκτρικού ρεύµατος, θα αποξηλωθούν από τις θέσεις τους 

και µόνο η οβάλ θα µεταφερθεί και τοποθετηθεί πάνω από την κεντρική είσοδο του νέου 

κτιρίου. Οι υπόλοιπες θα αποµακρυνθούν µαζί µε τα άχρηστα υλικά που θα προκύψουν από 

τις παραπάνω εργασίες (καλώδια, σωλήνες, κλπ). 

 

Μετά το πέρας των αποξηλώσεων, µεταφορών  κλπ, από το παλαιό µισθωµένο κτίριο θα 

πρέπει να γίνουν όλες οι απαιτούµενες εργασίες αποκατάστασής του (τοποθέτηση πλακών 

ψευδοροφής από τα σηµεία που λείπουν, αποξηλώσεις Η/Μ εγκαταστάσεων που δεν 

χρειάζονται πλέον κλπ εργασίες, σε συνεννόηση µε τον ιδιοκτήτη), ώστε αυτό να παραδοθεί 

στον ιδιοκτήτη του.   

  

∆.2  ΣΤΟ ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ (ιδιόκτητο) 

 

∆.2.1 Προβλέπεται γενικός έλεγχος υφιστάµενης ηλεκτρικής εγκατάστασης και έκδοση 

πιστοποιητικού επανελέγχου για να γίνει δυνατή η αλλαγή επωνυµίας του λογαριασµού της 

∆ΕΗ .  

∆.2.2  Προβλέπεται γενικός έλεγχος υδραυλικής  , αποχετευτικής και εγκατάστασης κεντρικής 

θέρµανσης. Περιλαµβάνονται καθαρισµός και συντήρηση µηχανηµάτων , αποκατάσταση 

διαρροών  καθαρισµός αποχετευτικού δικτύου και τυχόν αποφράξεις αλλά και όλες οι 

αναγκαίες δοκιµές και ρυθµίσεις ώστε όλες οι εγκαταστάσεις να λειτουργούν χωρίς 

προβλήµατα. 

 

∆.2.3  ΡΕΥΜΑΤΟ∆ΟΤΕΣ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Για την λειτουργία του ηλεκτρονικού εξοπλισµού που θα υπάρχει σε κάθε θέση εργασίας και 

κάθε θέση µηχανήµατος πληροφορικής, θα εγκατασταθούν δύο ρευµατοδότες  ανεξάρτητοι ή 

σε ενιαία βάση. Επίσης ανά δύο θέσεις εργασίας τοποθετείται ένας επί πλέον ρευµατοδότης 

για την τροφοδοσία του printer δικτύου. Οι ρευµατοδότες  αυτοί θα είναι τύπου σούκο 2Π+Γ, 

16A, 250V,  ενδεικτικού τύπου mosaic της Legrand για χωνευτή τοποθέτηση σε κανάλι DLP 

(µε τις ειδικές βάσεις που αποτελούν εξάρτηµα του καναλιού) ή τοίχο µε όλα τα απαραίτητα 

εξαρτήµατα και τους µηχανισµούς για την τοποθέτησή του και θα τροφοδοτούνται  ανά  πέντε 
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το πολύ (2 θέσεις εργασίας)  µε καλώδιο ΝΥΜ 3Χ2,5 mm
2  
µε ξεχωριστή ασφάλεια 16 Α, από 

τον Ηλεκτρικό Πίνακα του Χώρου. 

 

Οι γραµµές τροφοδοσίας των ρευµατοδοτών θα οδεύουν στην ψευδοροφή και θα 

τοποθετούνται σε κατάλληλες εσχάρες  από γαλβανισµένη λαµαρίνα πλάτους 10 cm περίπου. 

Για τη διέλευση των ορατών γραµµών θα χρησιµοποιείται πλαστικό κανάλι τµηµατικής 

συναρµολόγησης, ενδεικτικού τύπου  DLP  διατοµής 105Χ35   της Legrand  µε όλα τα 

εξαρτήµατά του γωνίες, ταύ, τέρµατα, κυτία µηχανισµών  και θα τοποθετούνται  σε αυτό οι 

αντίστοιχοι ρευµατοδότες. 

Στα κατεβάσµατα των γραµµών θα χρησιµοποιείται ίδιου τύπου πλαστικό κανάλι τµηµατικής 

εγκατάστασης που θα συνοδεύεται µε όλα τα εξαρτήµατα τοποθέτησης του καναλιού και της 

καλωδίωσής του, όπως ακραία καλύµµατα, ρυθµιζόµενες γωνίες (επίπεδες, εσωτερικές ή 

εξωτερικές), διακλαδώσεις ταύ, συνδετικά καλύµµατα βάσης ή καλύµµατος, αγκράφες 

στήριξης καλωδίων κλπ. και θα τοποθετούνται  σε αυτό οι αντίστοιχοι ρευµατοδότες ή 

διακόπτες χειρισµού. 

Οι ρευµατοδότες που υπάρχουν σε τοίχους που δεν αποξηλώνονται, παραµένουν και 

λειτουργούν σαν ρευµατοδότες γενικής χρήσεως, αφού αντικατασταθούν µε νέους του 

ίδιου τύπου µε τους καινούριους. 

 

Τεχνικά χαρακτηριστικά ρευµατοδοτών  
Περίβληµα µηχανισµού και πλακίδιο από πολυµερές ανθεκτικό υλικό. Αυτοσβέσιµο πλαστικό 

850
0
 C/5sec για τα σηµεία του µηχανισµού που έρχονται σε επαφή µε ηλεκτρική τάση, 650

0
 

C/5sec για τα υπόλοιπα µέρη του µηχανισµού. Θερµοκρασία λειτουργίας 0
0
 C µέχρι +40

0
 C. 

Προστασία IP20 – Μηχανική αντοχή ΙΚΟ3. Ακροδέκτες µε βίδες/Μέγιστη διατοµή αγωγών 

2χ2.5mm
2
 ή 1χ4mm

2
 . 

 

Οι γραµµές τροφοδοσίας των ρευµατοδοτών θα οδεύουν στην ψευδοροφή και θα 

τοποθετούνται σε κατάλληλες εσχάρες  από γαλβανισµένη λαµαρίνα πλάτους 10 cm περίπου. 

Για τη διέλευση των ορατών γραµµών θα χρησιµοποιείται πλαστικό κανάλι τµηµατικής 

συναρµολόγησης, ενδεικτικού τύπου  DLP  διατοµής 105Χ35   της Legrand  µε όλα τα 

εξαρτήµατά του γωνίες, ταύ, τέρµατα, κυτία µηχανισµών  και θα τοποθετούνται  σε αυτό οι 

αντίστοιχοι ρευµατοδότες. 

Στην τιµή του ρευµατοδότη  περιλαµβάνεται και το ποσοστό του κόστους που αφορά την 

κατασκευή της γραµµής τροφοδοσίας του από τον ηλεκτρικό  πίνακα (διατοµής 3Χ2,5 mm
2
), 

την ασφάλεια προστασίας της ηλεκτρικής γραµµής του, τα πάσης φύσεως µικροϋλικά, καθώς 

και την εργασία  για την κατασκευή και τοποθέτηση όλων των προαναφερόµενων υλικών για 

την πλήρη και κανονική  λειτουργία του.  

Ειδικά για τον κεντρικό υπολογιστή server κάθε Υπηρεσίας θα κατασκευασθεί ανεξάρτητη 

ηλεκτρική παροχή και ασφάλεια. 

Στα κατεβάσµατα των γραµµών θα χρησιµοποιείται ίδιου τύπου πλαστικό κανάλι τµηµατικής 

εγκατάστασης που θα συνοδεύεται µε όλα τα εξαρτήµατα τοποθέτησης του καναλιού και της 

καλωδίωσής του, όπως ακραία καλύµµατα, ρυθµιζόµενες γωνίες (επίπεδες, εσωτερικές ή 

εξωτερικές), διακλαδώσεις ταύ, συνδετικά καλύµµατα βάσης ή καλύµµατος, αγκράφες 

στήριξης καλωδίων κλπ. και θα τοποθετούνται  σε αυτό οι αντίστοιχοι ρευµατοδότες ή 

διακόπτες χειρισµού. 

 

Τεχνικά χαρακτηριστικά καναλιού DLP τµηµατικής συναρµολόγησης 
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Το κανάλι θα είναι λευκού χρώµατος από PVC, πλάτους 105mm, ύψους 35mm και µήκους 

2m για την προστασία τη διανοµή και τη σύνδεση σε πρίζες ηλεκτρικών αγωγών και 

καλωδίων, ασθενών και ισχυρών ρευµάτων, σε µόνιµες ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. 

Ο ενιαίος εσωτερικός χώρος, προαιρετικά, θα µπορεί να χωριστεί σε δύο ή τρία τµήµατα, το 

κάθε τµήµα µε δικό του ανεξάρτητο κάλυµµα. Στην εγκατάσταση θα χρησιµοποιηθούν τα 

εξαρτήµατα που τα συνοδεύουν ώστε να είναι σύµφωνη µε Ευρωπαϊκή προδιαγραφή και ο 

τρόπος σύνδεσης να αποκλείει τον κίνδυνο δυσµενών συνεπειών (βραχυκύκλωµα, εκδήλωση 

πυρκαϊάς κλπ) µέσα από σχισµές, κενά, και γενικά κακή εφαρµογή καναλιού και 

εξαρτηµάτων. 

Η στερέωση της βάσης θα γίνει µε ειδικές σφήνες στα προχαραγµένα σηµεία στήριξης. 

Το κανάλι θα φέρει εύκαµπτο κάλυµµα ώστε να εξασφαλίζεται η πλήρης κάλυψη και 

συνέχεια ακόµα και σε εσωτερικές ή εξωτερικές γωνίες. 

Το διακοπτικό υλικό θα στηρίζεται στο κανάλι µέσω στιβαρής βάσης, αποκλείοντας την 

απ΄ευθείας στήριξη. 

Τα εξαρτήµατα του καναλιού θα είναι έτσι κατασκευασµένα ώστε οι αγωγοί που τα 

διατρέχουν να τηρούν τις απαιτήσεις των προτύπων ISO/IEC 11801, TIA/EIA 568 cat.5e και 

cat.6 αλλά και τον συνεχή διαχωρισµό των ισχυρών µε ασθενή ακόµα και σε γωνίες. 

Υλικό κατασκευής : PVC (χλωριούχο πολυβινύλιο) µε αντοχή στη γήρανση. 

∆είκτης προστασίας από στερεά και υγρά : IP 40. 

∆είκτης αντοχής σε µηχανικές κρούσεις : IK 07 (2 joules) 

Χρώµα υλικών σύµφωνα µε την προδιαγραφή RAL 840 HR. Επιλεγµένο χρώµα: Λευκό RAL 

9010. 

Ειδική µάζα : 1,50 kg/dm
3
  

Η στήριξη του διακοπτικού υλικού πρέπει να γίνεται επάλληλα µε τα ειδικά εξαρτήµατα ώστε 

να διασφαλίζεται η συνεχής προστασία των αγωγών και η απόλυτη συγκράτηση των 

µηχανισµών στο κανάλι. 

Εκτός από τους ρευµατοδότες των θέσεων εργασίας θα υπάρχουν σε κατάλληλες θέσεις κάθε 

ορόφου και µερικοί ρευµατοδότες για γενική χρήση.  

  

Σε περιπτώσεις που δεν υπάρχει πλησίον τοίχος, για την όδευση των ισχυρών και των 

ασθενών ρευµάτων θα χρησιµοποιηθεί κολώνα DLP  µε τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

Ηλεκτρική κολώνα DLP, µε δυνατότητα: 

− τοποθέτησης διακοπτικού υλικού σε 4 πλευρές 

− ανεξάρτητης όδευσης των ισχυρών από τα ασθενή ρεύµατα µέχρι τη θέση εργασίας 

− τροφοδότηση από την οροφή η από το δάπεδο 

− ύψος ρυθµιζόµενο έως 5m ή σταθερό 0,7m (mini κολώνα) 

Η κολώνα DLP θα αποτελείται από: 

− βάση αλουµινίου 

− τηλεσκοπικός µηχανισµός για τη ρύθµιση του ύψους 

− δύο βάσης στήριξής µε προστατευτικό κάλυµµα 

− καλύµµατα από λευκό PVC 

Ενδεικτικός τύπος: DLP της LEGRAND 
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∆.2.4  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ   

      (DATA – ΤΗΛΕΦΩΝΑ – PRINTERS ∆ΙΚΤΥΟΥ)  

      ∆ΟΜΗΜΕΝΗ ΚΑΛΩ∆ΙΩΣΗ 

Οι εγκαταστάσεις ασθενών ρευµάτων ή τηλεπικοινωνιακών δικτύων θα γίνουν µε το σύστηµα 

της δοµηµένης καλωδίωσης.  

Σε κάθε θέση εργασίας  τοποθετείται µία  πρίζα  τηλεφώνου τύπου RJ45 κατηγορίας 6  

και µία πρίζα πληροφορικής (DATA) τύπου RJ45 κατηγορίας 6 (ή µία µε δύο στοιχεία 

(διπλή) 8 επαφών κατηγορίας 6). 

Επίσης ανά δύο θέσεις εργασίας τοποθετείται µία όµοια πρίζα τύπου RJ45 κατηγορίας 6, 

για την εξυπηρέτηση των printers δικτύου. 

Οι πρίζες των δεδοµένων (DATA) καθώς και των τηλεφώνων θα είναι όµοιες, τύπου πρίζα 

πληροφορικής RJ45, µε τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

Πρίζα προφορικής RJ45 κατηγορίας 6, 300MHz, για καλώδια UTP/FTP/SFTP, 8 επαφών, 

ενδεικτικού τύπου Mosaic 74280 της Legrand, κατάλληλη για χωνευτή τοποθέτηση σε 

πλαστικά κανάλια DLP η σε τοίχο. Θα συνοδεύονται απ΄ όλα τα απαραίτητα εξαρτήµατα και 

µηχανισµούς για την τοποθέτησή της. 

Θα είναι πλήρως συµβατή και πιστοποιηµένη σύµφωνα µε το πρότυπο IEC/ISO 11801 

ed.2.0,CENELEC ΕΝ 50173 και ANSI/TIA/EIA-568-B.1/B.2.1. 

Θα έχει ενιαία και στιβαρή κατασκευή µε χρωµατισµό ανάλογο της κατηγορίας 6. 

Θα εξασφαλίζει γρήγορη σύνδεση ανά ζεύγος καλωδίων χωρίς τη χρήση εργαλείου, µε 

αυτόµατη απογύµνωση και σύνδεση των ζευγών. 

Θα έχει ειδική θήκη στο πρόσθιο µέρος για την αρίθµησή της, ώστε να ταυτοποιείται 

γρήγορα. 

Θα είναι συµβατή µε τη σειρά διακοπτικού υλικού της όλης εγκατάστασης ώστε οι πρίζες στις 

θέσεις εργασίας να είναι οµοιόµορφες. Θα είναι κατάλληλη ώστε να προσαρµόζεται σε 

πλαστικό κανάλι εγκατάστασης. 

Θα έχει επαφές από χρυσό-νικέλιο για προστασία από οξειδώσεις και ειδικό κάλυµµα 

προστασίας του µηχανισµού µε αυτόµατη συρόµενη θυρίδα για την προστασία του όταν δεν 

υπάρχει φις. 

Θα υποστηρίζει και τα 2 πρότυπα συνδεσµολογίας ΕΙΑ 568 Α και ΕΙΑ 568 Β και φέρει 

διάγραµµα µε τον απαραίτητο διπλό χρωµατικό κώδικα και αρίθµηση που πρέπει να 

ακολουθηθεί κατά την συνδεσµολογία.  

 

Τα καλώδια που θα χρησιµοποιηθούν τόσο για τις πρίζες των DATA  όσον και για τις πρίζες 

τηλεφώνων θα είναι UTP κατηγορίας 6 δηλαδή τεσσάρων συνεστραµµένων  ζευγών οι δε 

πρίζες DATA και τηλεφώνων θα είναι τύπου RJ45 κατηγορίας 6, δηλαδή πρίζα πληροφορικής 

RJ 45,  300 MHz  ( σε κάθε θέση εργασίας όπου προβλέπονται δύο πρίζες µπορεί να 

τοποθετηθεί µία µε δύο στοιχεία (διπλή) 8 επαφών κατηγορίας 5e), ενδεικτικού τύπου mosaic 

της Legrand, κατάλληλη για χωνευτή τοποθέτηση σε κανάλι DLP ή σε τοίχο που θα 

συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα εξαρτήµατα και τους µηχανισµούς για την τοποθέτησή 

της. Επειδή τα καλώδια και οι πρίζες DATA και τηλεφώνων  είναι ακριβώς τα ίδια είναι 

σκόπιµο στο στάδιο κατασκευής και λειτουργίας να χαρακτηρίζονται και να αριθµούνται οι 

γραµµές και οι πρίζες των τηλεφώνων µε  τις ενδείξεις  Τ1, Τ2, Τ3 , …Τi   οι δε γραµµές και οι 

πρίζες των DATA  µε τις  ενδείξεις D1, D2, D3, ….Dn.  

Επίσης και στη θέση που θα εγκατασταθεί το SERVER και το modem N.T.U., τοποθετoύνται  

δύο  πρίζες  πληροφορικής (DATA) τύπου RJ45 κατηγορίας 6. 

Το καλώδιο της κάθε πρίζας, DATA ή τηλεφώνου, θα οδηγείται σε ένα κεντρικό κατανεµητή 

(Rack), στον οποίο θα καταλήγουν τα καλώδια των εισερχοµένων  γραµµών από το δίκτυο 
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του ΟΤΕ (για το σκοπό αυτό θα εγκατασταθεί ένα τηλεφωνικό καλώδιο 20 ζευγών από τον 

µερικό κατανεµητή του κτιρίου µέχρι το Rack : Τηλεφωνικό καλώδιο τύπου JYYE, 20x2x0.6 

mm
2
,  για την σύνδεση του Rack µε τον υπάρχοντα µερικό κατανεµητή του κτιρίου . 

   

∆.2.5  ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

∆.2.5.1 ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΚΑΤΑΝΕΜΗΤΗΣ ¨RACK¨ (περιστρεφόµενο ερµάριο Η∆Ε) 

 

∆.2.5.2 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 

Προβλέπεται η αποξήλωση, µεταφορά και εγκατάσταση του τηλεφωνικού κέντρου από την 

παλαιά Υπηρεσία στη νέα.  

 

∆.2.5.3  ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ  

Προβλέπεται η αποξήλωση και µεταφορά των δύο αντικλεπτικών συστηµάτων και η 

εγκατάσταση του ενός εξ αυτών (κατόπιν επιλογής του καλύτερου από αυτά) µε την 

προσθήκη σε αυτό όσων ανιχνευτών κίνησης µπορούν να ενσωµατωθούν από το δεύτερο. 

 Το εν λόγω σύστηµα θα εγκατασταθεί από εξειδικευµένο συνεργείο το οποίο θα 

µελετήσει τους χώρους και θα προσδιορίσει τον αριθµό των απαιτουµένων 

αισθητήρων που είναι απαραίτητοι ώστε να κατασκευαστεί και να  παραδοθεί σε 

πλήρη και κανονική λειτουργία. 

 

∆.2.5.4  ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΕΙΡΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

Για την εξυπηρέτηση του κοινού θα γίνει  από εξειδικευµένο συνεργείο η αποσύνδεση, 

αποξήλωση του εξοπλισµού του συστήµατος σειράς προτεραιότητας , συσκευασία του µε 

υλικά κατάλληλα για την ασφαλή µεταφορά του στο νέο κτίριο και επανεγκατάστασή του για 

την εξυπηρέτηση των θέσεων εργασίας που θα υποδειχθούν επί τόπου.  

Στην εργασία επανεγκατάστασης του συστήµατος περιλαµβάνονται: η καλωδίωση για την 

εγκατάσταση και σύνδεση του εξοπλισµού, τα απαιτούµενα υλικά (καλώδια, βάσεις στήριξης, 

κανάλια, κλπ) και ο έλεγχος της καλής λειτουργίας του συστήµατος. 

Η οµάδα των υλικών  αυτών, περιλαµβάνει όλες τις απαραίτητες εγκαταστάσεις, βοηθητικά 

µηχανήµατα, πρίζες RJ45, γραµµές τροφοδοσίας, µετασχηµατιστές, τροφοδοτικά, γραµµές 

σηµάτων ή DATA, επίτοιχα πλαστικά κανάλια για τη  διέλευση των καλωδίων και ότι άλλο 

είναι απαραίτητο για να εγκατασταθεί πλήρως το σύστηµα και να παραδοθεί σε πλήρη και  

κανονική λειτουργία. 

 

∆.2.5.5  ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ  ΣΚΑΛΑΣ  ΜΕ  ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ  

Για την πρόσβαση  ατόµων µε ειδικές ανάγκες στο ισόγειο του κτιρίου  προβλέπεται να 

τοποθετηθεί  στην κλίµακα κεντρικής εισόδου εξωτερικός ηλεκτρικός ανελκυστήρας µε 

πλατφόρµα   ενδεικτικού τύπου OMEGA/ DRACULIS Lift  

    

 ΓΕΝΙΚΑ 

Ο ανελκυστήρας σκάλας µε πλατφόρµα OMEGA θα διαθέτει το νέο σύστηµα κίνησης 

βαρούλκου-συρµατόσχοινου. 

Εφαρµόζει σε σκάλες ευθύγραµµης ή τεθλασµένης πορείας για εσωτερικούς ή εξωτερικούς 

χώρους. 

16PROC004667020 2016-06-28



 61 

Εξασφαλίζει την πρόσβαση σε κτίρια και κατοικίες χωρίς οικοδοµικές εργασίες ή άλλες 

πρόσθετες δαπάνες. 

Πιστοποιηµένος για χρήση ατόµων µε ή χωρίς αµαξίδιο. 

∆υνατότητα εφαρµογής και σε κλίµακες περιορισµένων διαστάσεων. 

Στιβαρή κατασκευή, ιδανική για εξωτερικές σκάλες µεγάλου µήκους. 

Ελάχιστος καταλαµβανόµενος χώρος στη θέση στάθµευσης. 

∆ιαθέσιµο φινίρισµα σε ραλ της επιλογής σας ή stainless steel. 
  

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  
 

• ΩΦΕΛΙΜΟ ΦΟΡΤΙΟ: 200-300kg 

   Κινητήριος µηχανισµός µε σύστηµα βαρούλκου  
   συρµατόσχοινου 

• ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ: 1000Χ800mm,  
   900Χ800mm Η: 750Χ700mm 

• ΠΑΡΟXΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ: Τριφασική ή  
   µονοφασική 

• ΕΥΡΟΣ ΚΛΙΣΗΣ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ: 0-72  
   µοίρες 

• ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 0,06m/sec έως - 

   0,15 m/sec 

• ΑΝΑ∆ΙΠΛΩΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ: Ηµιαυτόµατη  
   (manual) ή πλήρως αυτόµατη αναδίπλωση 

   Σύστηµα απεγκλωβισµού σε περίπτωση βλάβης  
   ή διακοπής ρεύµατος 

• ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ: Ral 7035, Ral επιλογής, Hot  
   Galvanized ή Stainless Steel 

• ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ: ανακλινόµενο  

   κάθισµα, πλαϊνή είσοδος, ενδιάµεσες στάσεις,  
   ειδικές κατασκευές  

 

∆.2.6  ΝΕΟ WC  ΑΜΕΑ  Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ (Υ∆ΡΕΥΣΗ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ) 

Στο ισόγειο του κτιρίου προβλέπεται να κατασκευασθεί νέο WC ΑΜΕΑ . Όλες οι 

εγκαταστάσεις του , ηλεκτρικά και σύνδεση υδραυλικών υποδοχέων µε δίκτυα ύδρευσης και 

αποχέτευσης θα προσαρµοσθούν  στα υπάρχοντα δίκτυα . 

 

 

Ε. ΧΩΡΟΣ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ  (RECEPTION) ΚΑΙ  ΧΩΡΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ   

Προβλέπεται η εκτέλεση των κάτωθι εργασιών:  

− Τοποθέτηση πάγκου (γκισέ) για δύο θέσεις εργασίας. 

− Κάθε θέση εργασίας θα περιλαµβάνει δύο πρίζες RJ45 για data και τηλέφωνα, µια 

πρίζα RJ45 για εκτυπωτή και δύο ρευµατοδότες σούκο. 

− Τοποθέτηση  2 γραφείων για εξυπηρέτηση κοινού. 

− Κάθε θέση κοινού θα περιλαµβάνει µία πρίζα RJ45 (data) και ένα ρευµατοδότη σούκο. 

− Τοποθέτηση σε κατάλληλη θέση πρίζας RJ45 και πρίζας σούκο για σύνδεση router wi-

fi. 

− Σήµανση 

 

ΣΤ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση, µε δική του ευθύνη και σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του 
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έργου, να εφαρµόζει όλες τις διατάξεις που ισχύουν και αναφέρονται στη λήψη µέτρων για τη 

προστασία (ασφάλεια, υγιεινή κλπ) των εργαζόµενων στο έργο, του κοινού, των γειτονικών 

ιδιοκτησιών και γενικά κάθε τρίτου, καθώς και τη λήψη όλων των απαραίτητων νόµιµων 

αδειών. Η εκτέλεση των εργασιών διέπεται από όλες τις γενικές και ειδικές διατάξεις του 

Ελληνικού Κράτους που ισχύουν και αναφέρονται στη φύση και την κατηγορία του παρόντος 

έργου (Νόµους, ∆ιατάγµατα, Υπουργικές Αποφάσεις, Κανονισµούς, Πρότυπα ΕΛΟΤ, 

Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές, Εγκυκλίους κλπ), από τις διατάξεις των σχετικών 

Ευρωκωδίκων, καθώς και από τις διατάξεις των σχετικών Κανονισµών και Προδιαγραφών 

άλλων χωρών που αναφέρονται σε πεδία που δεν καλύπτονται από τις αντίστοιχες Ελληνικές, 

ανεξάρτητα αν όλες οι παραπάνω διατάξεις µνηµονεύονται ή όχι ρητά στα συµβατικά 

στοιχεία της εργολαβίας ή στο παρόν τεύχος τεχνικών προδιαγραφών.  

Όλες οι εργασίες που προβλέπονται στο έργο θα εκτελεστούν σύµφωνα µε όσα ορίζονται στις 

προδιαγραφές αυτού του τεύχους, τους κανόνες της τέχνης, τις ειδικές έγγραφες εντολές της 

υπηρεσίας και τις προφορικές διευκρινήσεις της επίβλεψης του έργου και θα µπορούν να 

υπόκεινται σε εργαστηριακούς ελέγχους, σύµφωνα µε τους κανονισµούς και όρους που 

ισχύουν για τα υλικά. Ο ανάδοχος είναι εξολοκλήρου µόνος υπεύθυνος για την ποιότητα, 

αρτιότητα και αντοχή των έργων. 

Η υπηρεσία µπορεί να απορρίπτει κάθε εργασία κακότεχνη και να επιβάλλει την άµεση 

αποσύνθεση και ανακατασκευή της. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συµµορφώνεται 

αµέσως προς τις εντολές της υπηρεσίας και να αποµακρύνει από το εργοτάξιο όλα τα άχρηστα 

υλικά που θα προκύψουν από την αποσύνθεση, εκτός από τα χρήσιµα που µπορεί να τα 

χρησιµοποιήσει στο έργο µετά από έγγραφη έγκριση της υπηρεσίας. Τον ανάδοχο βαρύνουν 

όλες οι δαπάνες αποµάκρυνσης των υλικών που απορρίφθηκαν ως ακατάλληλα, οι δαπάνες 

για την αποκάλυψη κρυµµένων µερών των διαφόρων τµηµάτων των έτοιµων εργασιών, 

καθώς και οι δαπάνες καθαίρεσης, αποσύνθεσης και ανακατασκευής έργου στο οποίο 

διαπιστώθηκε κακοτεχνία ή χρήση ακατάλληλων υλικών. 

Όλες οι δαπάνες που χρειάζονται για προστατευτικές και εφήµερες, βοηθητικές κατασκευές 

(ικριώµατα κλπ), καθώς και για την άµεση αποµάκρυνσή τους µετά την περαίωση των 

εργασιών, βαρύνουν τον ανάδοχο.  

Οι εκτελεσθείσες εργασίες κάθε είδους θα προστατεύονται από τις οποιεσδήποτε φθορές από 

την εκτέλεση άλλων εργασιών από τρίτους, καθώς και από τις δυσµενείς καιρικές συνθήκες 

(βροχή, παγετό, υπερβολική ξηρασία κλπ) µε την εφαρµογή εγκεκριµένων µεθόδων. Οι τυχόν 

φθαρείσες κατασκευές για τους παραπάνω λόγους θα αποκαθίστανται µε ευθύνη και δαπάνη 

του αναδόχου. Κατά την εκτέλεση µίας εργασίας, όλες οι κατασκευές του έργου που έχουν 

προηγηθεί θα προστατεύονται από φθορά ή ρύπανση που τυχόν θα προκληθεί από την 

εκτέλεση της εργασίας αυτής. Οι τυχόν φθαρείσες ή ρυπανθείσες γειτονικές κατασκευές θα 

αποκαθίστανται µε ευθύνη και δαπάνη του αναδόχου.  

Τα άχρηστα υλικά (απορρίµµατα, µπάζα κλπ) θα αποµακρύνονται µε το τέλος της κάθε 

εργασίας και δεν θα καίγονται ή ενταφιάζονται στους χώρους εργασίας. Νερά που περιέχουν 

διάφορα συνδετικά υλικά (γύψο, ασβέστη, τσιµέντο κλπ), αχρησιµοποίητα χρώµατα (οξέα 

κλπ) δεν πρέπει να απορρίπτονται σε οποιεσδήποτε αποχετεύσεις (ακαθάρτων, δαπέδων, 

όµβριων κλπ). 

Το προσωπικό του αναδόχου, σε κάθε βαθµίδα, πρέπει να είναι ειδικευµένο, έµπειρο και 

κατάλληλο για την εργασία που εκτελεί. Η υπηρεσία δικαιούται να ζητεί αποδεικτικά 

καταλληλότητας του προσωπικού (πτυχία, βεβαιώσεις εµπειρίας κλπ) καθώς και την 

αποµάκρυνση από το χώρο εργασίας , οποιουδήποτε ακατάλληλου ή µη συνεργάσιµου µε την 

υπηρεσία προσώπου. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να ασφαλίζει το εργατοτεχνικό και 

λοιπό προσωπικό του, που απασχολείται στο εργοτάξιο του έργου, στους ασφαλιστικούς 
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οργανισµούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης, σύµφωνα µε τις σχετικές για τους 

οργανισµούς αυτούς διατάξεις. Εάν το προσωπικό του αναδόχου δεν υπάγεται στις διατάξεις 

αυτές, ο ανάδοχος υποχρεούται να το ασφαλίζει κατά ατυχηµάτων σε ασφαλιστικές εταιρείες 

αναγνωρισµένες από το κράτος.  

Ο ανάδοχος είναι ποινικά και αστικά υπεύθυνος για κάθε ατύχηµα που οφείλεται στη µη 

λήψη των απαραιτήτων µέτρων ασφαλείας.  

Τα µηχανικά µέσα κατασκευής που θα χρησιµοποιηθούν από τον ανάδοχο πρέπει να είναι τα 

κατάλληλα για την κατά περίπτωση εργασία, άριστης ποιότητας και συντήρησης, να 

αντικαθίστανται από εφεδρικά σε περίπτωση βλαβών και οι χειριστές αυτών να είναι έµπειροι 

και µε το προβλεπόµενο νόµιµο πτυχίο. Τα µηχανήµατα, εφόσον λειτουργούν µε ηλεκτρικό 

ρεύµα, πρέπει να έχουν την κατάλληλη προστασία έναντι ηλεκτροπληξίας ή κατά προτίµηση 

να λειτουργούν µε ρεύµα µη θανατηφόρο. Η επίβλεψη της υπηρεσίας δικαιούται επίσης να 

απαιτεί την αντικατάσταση των ακατάλληλων µηχανηµάτων µε άλλα, κατάλληλα. 

Μετά το πέρας όλων των εργασιών όλοι οι χώροι θα καθαριστούν µε µεγάλη σχολαστικότητα. 

Όλοι οι εσωτερικοί τοίχοι, τα ταβάνια, οι θύρες και τα εσωτερικά κιγκλιδώµατα θα 

καθαριστούν επιµελώς προκειµένου να αποκαλυφθούν τυχόν φθορές, ώστε στη συνέχεια να 

αποκατασταθούν. Καθαρισµός θα γίνει επίσης στην κεντρική είσοδο του κτιρίου, µετά τη 

αναπροσαρµογή της κλίµακας εισόδου και του πεζοδροµίου. Τα δάπεδα και οι υαλοπίνακες 

εσωτερικά και εξωτερικά θα πλυθούν και οι χώροι υγιεινής επίσης, προκειµένου να είναι 

έτοιµοι για χρήση. Θα γίνει χρήση συνήθων απορρυπαντικών, κατάλληλων όµως για κάθε 

επιφάνεια. Ιδιαίτερη προσοχή να δοθεί στην αποµάκρυνση υπολειµµάτων από τις εργασίες 

στο εσωτερικό του κτιρίου (σταξίµατα από βαφές, επιχρίσµατα κλπ). 

 Επισηµαίνεται στους ενδιαφερόµενους να επισκεφθούν  τους χώρους του κτιρίου   ώστε  

να λάβουν γνώση της πραγµατικής κατάστασης  και των  συνθηκών και ιδιαιτεροτήτων  

του εν λόγω  έργου. 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΣΧΕ∆ΙΑ  

 

ΣΧ.1- ΙΣΟΓΕΙΟ 

ΣΧ.2- 1
ος

 ΟΡΟΦΟΣ  

ΣΧ.3- ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ 

ΣΧ.4- ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 1
ου

 ΟΡΟΦΟΥ 

                                                                  

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16PROC004667020 2016-06-28



 64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16PROC004667020 2016-06-28



 65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16PROC004667020 2016-06-28



 66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16PROC004667020 2016-06-28



 67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16PROC004667020 2016-06-28



 68 

ΜΕΡΟΣ Γ΄ Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης 

Εκδότης : (πλήρη επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος) ………………….. 

Ημερομηνία Έκδοσης:…………………. 

Προς: (πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής) ………………….. 

Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής) …………………………………..  

Εγγύηση μας  υπ’ αριθμ. ………………….ποσού …………….. ΕΥΡΩ   

 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε δια της παρούσης επιστολής ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διηζήσεως μέχρι του ποσού 

των ευρώ  _______  υπέρ του : 

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) …………………… 

ΑΦΜ: ………………………….(διέυθυνση)…………………………………………………….., ή  

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) …………………….., ΑΦΜ 

…………………………………….(διεύθυνση) ……………………………………………………ή ,   

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

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

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

γ) (πλήρη επωνυμία) …………………………., ΑΦΜ……………..(διεύθυνση) ………………….. 

(συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης/κοινοπραξίας )  

ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους, εκ 

της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας ,  

για την καλή εκτέλεση του έργου και την πιστή εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης , 

σύμφωνα με την (αριθμό/ ημερομηνία)…………………Πρόσκλησης …………………………………της 

Αναθέτουσας Αρχής .  

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεση σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από 

μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της 

απαίτησης σας μέσα σε τρείς (3) ήμερες από την  απλή έγγραφη ειδοποίηση σας .  

Η παρούσα ισχύει μέχρι  και την ……………………………………….   

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 

τέλος χαρτοσήμου. 

 

Βεβαιώνουμε  υπεύθυνα, ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών, που έχουν δοθεί,  

συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων, που έχει 

καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 

                           

                          (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή )  

 

  

 

16PROC004667020 2016-06-28



 69 

ΜΕΡΟΣ Δ’ : ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

ΣΥΜΒΑΣΗ 

ΓΙΑ ΤΗN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΠΑ 2 

ΑΡΤΑΣ ΣΕ ΙΔΙΟΚΤΗΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ  ΟΑΕΔ»  

Νο …../1… 

Αριθμός Φακέλου ……../201… 

 Στα Ιωάννινα , σήμερα, την ……….η του μηνός ……………. έτους 201…… και μεταξύ των εξής 

συμβαλλομένων μερών: 

1. Του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), νομικού προσώπου 

δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), που εδρεύει στον Άλιμο Αττικής, οδός Εθνικής Αντιστάσεως 

αρ. 8, και εκπροσωπείται νόμιμα από την Διοικήτρια του και Πρόεδρο του Διοικητικού 

του Συμβουλίου, ……………………………………. του …………… και για την υπογραφή της 

παρούσας από τον Προϊστάμενο της Περιφερειακής Δ/νσης Ηπείρου , 

…………………………………του ………………………………,  κάτοικο ………………………………,  σύμφωνα 

με την υπ’ αριθ. 190789/3.6.2002 απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής 

Προστασίας «Παράλληλη Άσκηση Αρμοδιοτήτων» (ΦΕΚ Α’ 754) (καλούμενος στο εξής  ο 

«ΟΑΕΔ») και 

2. Της εταιρείας με την επωνυμία «……………………………………………»  που εδρεύει στην 

………………….. (ΑΦΜ………………………… – Δ.Ο.Υ. …………….), όπως εκπροσωπείται νόμιμα για 

την υπογραφή της παρούσας από ……………………………… …………………………, δυνάμει του 

αριθμ. ………………………………(εφεξής καλουμένης ο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ») 

Αφού έλαβαν υπόψη τους ότι: 

Α. Ο ΟΑΕΔ ενδιαφέρεται για την «………………………………………………………………………»,  

Β. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ  διαθέτει κατάλληλη επιχειρησιακή οργάνωση, και διαθέτει τα 

απαιτούμενα υλικά  για την  εκτέλεση του έργου της σχετικά προμήθεια υλικών και 

εκτέλεση εργασιών μεταστέγασης του ΚΠΑ2 Άρτας σε ιδιόκτητο κτίριο του ΟΑΕΔ .  

 Γ.  Ο ΟΑΕΔ με την υπ’ αριθ. ……………../……/….-…-2016 απόφαση του Διοικητικού του 

Συμβουλίου ενέκρινε την προκήρυξη πρόχειρου  Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης 

την χαμηλότερη τιμή για την  «Προμήθεια υλικών και εκτέλεση εργασιών μεταστέγασης 

του ΚΠΑ2 Άρτας σε ιδιόκτητο κτίριο  του ΟΑΕΔ», συνολικού προϋπολογισμού 

«………………….» € μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24%), ή «………………» € 
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συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24% ), και σύμφωνα με τους όρους της αριθμ.  

………/201…  Διακήρυξης . 

Δ.  Με την υπ’ αριθ. ……………./……./……-……-201… απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ 

κατακυρώθηκε στον Ανάδοχο η ανάθεση της «Προμήθειας υλικών και εκτέλεσης 

εργασιών μεταστέγασης του ΚΠΑ2 Άρτας σε ιδιόκτητο κτίριο  του ΟΑΕΔ», σύμφωνα με 

τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Υπηρεσίας σύμφωνα με τους όρους της παρούσας 

σύμβασης, της υπ’ αριθμ. ….. διακήρυξη   του ΟΑΕΔ και της Προσφοράς του Αναδόχου.  

Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω συνομολογείται μεταξύ των συμβαλλομένων τούτων 

(ΟΑΕΔ και Αναδόχου) η ακόλουθη σύμβαση η οποία διέπεται από όλους τους όρους που 

περιέχονται : 

1. Στην παρούσα Σύμβαση. 

2.  Στους όρους της υπ’ αριθμ………. Διακήρυξη   του πρόχειρου  διαγωνισμού με κριτήριο 

κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, «Προμήθειας υλικών και εκτέλεσης εργασιών 

μεταστέγασης του ΚΠΑ2 Άρτας σε ιδιόκτητο κτίριο  του ΟΑΕΔ », σύμφωνα με τις 

Τεχνικές Προδιαγραφές της Υπηρεσίας (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι)  

 3. Στην υποβληθείσα προσφορά του Αναδόχου (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ).  

Σε περίπτωση ασυμφωνίας όρων θα υπερισχύουν κατά σειρά προτεραιότητας  (1) η 

παρούσα σύμβαση, (2) η υπ’ αριθ. …./2016  Διακήρυξη και οι επ’  αυτής διευκρινίσεις και 

(3) η Προσφορά του Αναδόχου.  

Όλους τους ανωτέρω όρους δηλώνει ρητά ο Ανάδοχος ότι αποδέχεται εξ ολοκλήρου και 

ανεπιφύλακτα ως ουσιώδεις όρους της παρούσας σύμβασης.  

 

Άρθρο 1  

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Η παρούσα σύμβαση διέπεται από: 

Β.  Νομικό Πλαίσιο 

Ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις : 

1. του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 

κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α΄98) 

2. του Β.Δ. 405/1971 «Οργάνωση, συγκρότηση και λειτουργία των Υπηρεσιών του 

Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού» (ΦΕΚ Α’ 123) 
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3. της υπ’ αριθ. 190789/3.6.02 απόφαση του Υπ. Απασχόλησης & Κοινωνικής   

Προστασίας (ΦΕΚ 754/B/19.6.02,«Παράλληλη άσκηση αρμοδιοτήτων» όπως 

τροποποιήθηκε με την αριθμό. 191041/24-07-2003 Υ.Α του Υπουργού Εργασίας και 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων.  

4. του Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»(ΦΕΚ 194/Α/22-

11-2010) 

5. του Ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση ΟΑΕΔ και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄258), 

6. του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών 

θεμάτων» (ΦΕΚ Α΄19), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 του Ν. 2741/98 (ΦΕΚ 

199/Α/28-09-1999 

7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 166/2003 «Προσαρμογή της Ελληνικής   Νομοθεσίας στην 

Οδηγία 2000/35 της 29-06-2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων 

πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» (ΦΕΚ Α΄138). 

8. Του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/10-07-2007), «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» 

9. του Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της 

Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων 

συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε με την 

Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005» (ΦΕΚ Α’ 64)   

10.  τις διατάξεις του Π.Δ. 346/98 (ΦΕΚ Α΄230) «Προσαρμογή της Ελληνικής 

Νομοθεσίας για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών προς τις διατάξεις της Οδηγίας 

92/50/ΕΟΚ/ του Συμβουλίου της 18ης Ιουλίου 1992, άρθρο 35 παρ. 1 και άρθρο 36 

που διατηρούνται σε ισχύ, σύμφωνα με το άρθρο 77 του Π.Δ. 60/2007 

11. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 

οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α’ 112/13 

Ιουλίου 2010), όπως αυτός τροποποιήθηκε από τον Ν.4210/2013 (ΦΕΚ 254 Α΄/2013, 

άρθρο 23) .  

12. τις διατάξεις του Ν. 3886/Α/30-09-2010 ΦΕΚ 173/Α/30-09-2010 «Δικαστική 

Προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημοσίων –

Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την οδηγία 89/665/ΕΟΚ» (ΦΕΚ Α΄ 
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178),του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του 

Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L76) όπως τροποποιήθηκαν με την 

Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης 

Δεκεμβρίου 2007(L335), όπως τροποποιήθηκε με Πράξη Νομοθετικού 

περιεχομένου την 05-12-2012 ΦΕΚ 237/Α/05-12-2012 κεφάλαιο Β΄ άρθρο 11, 

(Τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του Ν 3886/2010 με την προσθήκη των 

εδαφίων β, γ & δ της Πράξης),   

13. τις διατάξεις του άρθρου 35 N.4144/2013 (ΦΕΚ Α/88/18-04-2013), με τις οποίες ο 

ΟΑΕΔ κατέστη καθολικός διάδοχος των καταργηθέντων Ν.Π.Δ.Δ. ΟΕΕ & ΟΕΚ  

14. Τις διατάξεις του Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ Α΄/120/29-05-2013) «Εθνικό Σύστημα 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις»  

15. Τις διατάξεις του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/26-3-2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις –

Καταργήσεις Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων  και Υπηρεσιών του Δημοσίων-

Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» 

16. τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204 Α) 15-9-2011, 

“Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού 

Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων, η οποία επιβάλλει κράτηση ύψους 0,10% επί της 

καθαρής αξίας της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης, από την 

αναθέτουσα αρχή»  

17. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/27-10-2011) περί 

συγκρότησης επιτροπών της διοίκησης.  

18. Της διατάξεις του Ν. 4270/2014(ΦΕΚ 143/28-06-2014)  « Αρχές δημοσιονομικής 

διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο 

λογιστικό και άλλες διατάξεις»   

19. Τις διατάξεις του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α/8-8-2014) « Μέτρα στήριξης και 

ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου οικονομικών 

και άλλες διατάξεις», κατά το μέρος που ισχύει. 

20. Το με αριθμό …………/…….-…….-2016 πρωτογενές αίτημα της υπηρεσίας (ΑΔΑΜ: …….) 

21. την αριθμ. …../….-….-2016 απόφαση ανάληψης δέσμευσης πίστωσης (ΑΔΑ : …………)  

΄Αρθρο 2 
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ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

 Με την παρούσα σύμβαση ο ΟΑΕΔ αναθέτει στον ΑΝΑΔΟΧΟ και ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

αναλαμβάνει, έναντι του τιμήματος που ορίζεται στο άρθρο 3 της παρούσας, την  προμήθεια 

υλικών και εκτέλεση εργασιών μεταστέγασης του ΚΠΑ2 Αρτας, σύμφωνα με τους όρους της 

υπ΄αριθμ. ………2016 πρόσκλησης  και τις επ΄αυτής διευκρινίσεις, τις Τεχνικές Προδιαγραφές  

και την προσφορά του ΑΝΑΔΟΧΟΥ που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν 

αναπόσπαστο μέρος και κύριο περιεχόμενο αυτής.  

Η αντισυμβαλλόμενη εταιρεία με την επωνυμία  «……………………………….……………..»  

όπως εκπροσωπείται νόμιμα στο παρόν καλουμένη στο εξής «ΑΝΑΔΟΧΟΣ » αναλαμβάνει την 

υποχρέωση να εκτελέσει τις προβλεπόμενες εργασίες , να προμηθεύσει και να τοποθετήσεις 

το σύνολο των απαιτούμενων υλικών για τη μεταστέγαση του ΚΠΑ2 Αρτας σε ιδιόκτητο κτίριο 

του ΟΑΕΔ, με τους παρακάτω όρους και συμφωνίες. 

΄Αρθρο 3 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Η διάρκεια του έργου ορίζεται το χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών από την  υπογραφή της 

σχετικής σύμβασης.   

Άρθρο 4 

ΤΙΜΗΜΑ 

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ αναλαμβάνει  να εκτελέσει τις προβλεπόμενες εργασίες , να προμηθεύσει και 

να τοποθετήσει το σύνολο των απαιτούμενων υλικών έναντι του τιμήματος  των 

…………………………………………………….€(πλέον ΦΠΑ …..), ήτοι  ……………..€ με το ΦΠΑ.  

Άρθρο 5 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ  

1/ Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ αναλαμβάνει την υποχρέωση για την υλοποίηση του έργου για την 

για την μεταστέγαση του ΚΠΑ2 ΑΡΤΑΣ σε ιδιόκτητο κτίριο του Οργανισμού,  επί της οδού 

Μακρυγιάννη και Αµβρακίας, στην Πλατεία Εβραίων Μαρτύρων, σύμφωνα με την 

Τεχνική Περιγραφή και τις Τεχνικές Προδιαγραφές του Μέρους Β΄ της αρ………../2016 

διακήρυξης.  

2/ Σε περίπτωση υπέρβασης προθεσμιών παράδοσης (αρχικών ή τροποποιημένων) 

παραδοτέων, η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να επιβάλει ποινική ρήτρα σε βάρος του 
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Αναδόχου για κάθε ημέρα καθυστέρησης σε ποσοστό 0,1% επί της συμβατικής αξίας των 

παραδοτέων που καθυστερούν και κατά μέγιστο σε ποσοστό 10% αυτής. 

 Οι χρόνοι υπολογίζονται σε ημερολογιακές ημέρες, οι αξίες όπως προβλέπονται στη 

Σύμβαση (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) και οι προθεσμίες, αφού ληφθούν υπόψη 

οι χρονικές μεταβολές που ενδεχομένως έχουν προκύψει μετά από έγγραφη κοινή 

συμφωνία μεταξύ των συμβαλλομένων μερών. 

 Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται, αν ο Ανάδοχος αποδείξει ότι η καθυστέρηση 

οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής. 

Σε περίπτωση επανειλημμένης αντισυμβατικής συμπεριφοράς, ο ανάδοχος θα κηρύσσεται 

έκπτωτος με απόφαση του Δ.Σ του Οργανισμού και θα εκπίπτει η εγγυητική επιστολή καλής 

εκτέλεσης υπέρ του Οργανισμού. 

Άρθρο 5 

ΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ  ΕΚΠΤΩΤΟΥ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ  

 Ο ΟΑΕΔ έχει το δικαίωμα να κηρύξει αζημίως για αυτόν, έκπτωτο τον Ανάδοχο, αν δεν 

εκπληρώνει ή εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει κατ’ 

εξακολούθηση ουσιώδεις όρους της παρούσας σύμβασης. Στο Ανάδοχο δύνανται να 

επιβληθούν αθροιστικά ή διαζευκτικά οι παρακάτω κυρώσεις: 

α) Κατάπτωση  ολική ή μερική της  εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης κατά 

περίπτωση. 

β) Προμήθεια των υλικών  σε βάρος του έκπτωτου προμηθευτή είτε από τους υπόλοιπους 

συμμετέχοντες που είχαν λάβει μέρος στο διαγωνισμό, είτε με επανάληψη του 

διαγωνισμού, είτε με διαπραγμάτευση. Κάθε άμεση ή έμμεση προκαλούμενη ζημία ή το 

τυχόν διαφέρον που θα προκύψει καταλογίζεται σε βάρος του έκπτωτου προμηθευτή. 

γ) Προσωρινός ή οριστικός αποκλεισμός του προμηθευτή από το σύνολο ή μέρος των 

προμηθειών των φορέων που αναφέρονται στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 2286/95.  

Άρθρο 6 

ΠΛΗΡΩΜΗ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Η πληρωμή θα γίνει από τo αρμόδιο τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών της Περιφερειακής 

Δ/νσης Ηπείρου, με πίστωση του τραπεζικού του λογαριασμού, με την προσκόμιση των 
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νόμιμων παραστατικών και των απαιτούμενων δικαιολογητικών.  

Η πληρωμή δεν μπορεί να γίνει πριν από την ημερομηνία οριστικής ποσοτικής  και ποιοτικής 

παραλαβής και την έκδοση του αντίστοιχου πρωτοκόλλου από την αρμόδια επιτροπή 

παραλαβής του έργου.  

Ο ανάδοχος βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις καθώς και με τα έξοδα μεταφοράς των 

ζητούμενων υλικών στο χώρο της κάθε Υπηρεσίας (ΚΠΑ2).  

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2198/22-03-94 άρθρο 24 (ΦΕΚ 43/33-03-1994)  θα γίνει 

παρακράτηση φόρου  εισοδήματος  επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου.  

 Για την παρακράτηση  αυτή  θα δοθεί βεβαίωση από την υπηρεσία μας, η οποία θα 

χρησιμοποιηθεί από τον ανάδοχο κατά την υποβολή της ετήσιας φορολογικής Δήλωσής του.  

Άρθρο 7 

ΕΚΧΩΡΗΣΗ – ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ 

Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον Ανάδοχο σε οποιονδήποτε τρίτο των δικαιωμάτων και 

υποχρεώσεών του που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση χωρίς την έγγραφη 

συναίνεση του ΟΑΕΔ, πλην του ληξιπρόθεσμου μέρους της αμοιβής του που δύναται με 

προηγούμενη συναίνεση του ΟΑΕΔ να εκχωρηθεί σε Τράπεζα της επιλογής του.  

Άρθρο 8 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Ο  ανάδοχος κατέθεσε την υπ`αριθμ. ………… εγγυητική επιστολή της  

Tράπεζας…………………ποσού ……………………ΕΥΡΩ, η οποία ισχύει μέχρι ………………………….., ως 

εγγύηση καλής εκτελέσεως της παρούσης συμβάσεως, η οποία θα επιστραφεί στον 

προμηθευτή μετά τη λήξη ισχύος της παρούσης, εφ΄ όσον δεν προκύψει θέμα κατάπτωσής 

της υπέρ του Οργανισμού σύμφωνα με τους παραπάνω όρους. 

Άρθρο 9 

ΙΣΧΥΟΝ ΔΙΚΑΙΟ – ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ 

Η παρούσα σύμβαση καθώς και κάθε διαφορά που απορρέει από αυτήν διέπεται 

από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου. 

Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατόν να επιλυθεί σύμφωνα με τα παραπάνω 

οριζόμενα, αποκλειστικά αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια . 
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Άρθρο 10 

ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ 

Ρητά συμφωνείται ότι η παρούσα σύμβαση καθώς και όλα τα Παραρτήματα που 

επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής, συνιστούν την πλήρη συμφωνία 

των μερών και υπερισχύουν κάθε άλλης προηγούμενης συμφωνίας, συμπληρωματικής ή 

παράλληλης, γραπτής ή προφορικής ή δήλωσης γραπτής ή προφορικής των μερών.  

Οι όροι της αριθμ……./16 πρόσκλησης , οι ως άνω διατάξεις (νομικό πλαίσιο) ,  η 

αριθμ. …………./……/……-…..-2016 απόφαση του Δ.Σ. Ο.ΑΕ.Δ. (κατακυρωτική απόφαση)  

ισχύουν και ως όροι του παρόντος, είτε γίνεται μνεία είτε μη αυτών στο παρόν 

συμφωνητικό. 

Τροποποίηση της παρούσας σύμβασης μπορεί να γίνει μόνο σε αντικειμένικά 

δικαιολογημένες περιπτώσεις μετά από σχετική γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής του 

ΟΑΕΔ, η οποία εγκρίνεται από το ΔΣ του ΟΑΕΔ.  

 Σε πίστωση των ανωτέρω συμφωνηθέντων, συντάχθηκε το παρόν σε τέσσερα (4) 

όμοια πρωτότυπα και αφού διαβάστηκε και υπογράφηκε νόμιμα, έλαβε ο πρώτος 

συμβαλλόμενος τρία (3) και ο δεύτερος  ένα (1). 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΑΕΔ                                  ΓΙΑ  TON ‘’ANAΔΟΧΟ’’ 

……………………………..                                                       ……………………………………….. 

Ο Προϊστάμενος της  Περ. Δ/νσης  

Ηπείρου  

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: πρόσκληση  υπ’ αριθ. …../201..  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: Τεχνική Προσφορά και Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης  
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