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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσα̋ Αρχή̋  

 

Επωνυìία ÄΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ 

Αριθìό̋ Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) 090076918 

Κωδικό̋ ηλεκτρονική̋ τιìολόγηση̋ 1007.E84705.00039 

Ταχυδροìική διεύθυνση Κάλχου 48-50 

Πόλη Ίλιον 

Ταχυδροìικό̋ Κωδικό̋ 131 22 

Χώρα ΕΛΛΑÄΑ 

Κωδικό̋ ΝUTS EL302 

Τηλέφωνο 213 20 30 

Ηλεκτρονικό Ταχυδροìείο (e-mail) promithies@ilion.gr 

Αρìόδιο̋ για πληροφορίε̋ Για του̋ γενικού̋ όρου̋: Τìήìα Προìηθειών 

Για του̋ ειδικού̋ όρου̋: Η Äιεύθυνση 

Κοινωνική̋ Προστασία̋ και Υγεία̋, Η 

Äιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και το 

Αυτοτελέ̋ Τìήìα Αθλητισìού, Νέα̋ Γενιά̋, 

Παιδεία̋ και Äια Βίου Μάθηση̋  

Γενική Äιεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.ilion.gr 

Äιεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο (URL)  

 

Είδο̋ Αναθέτουσα̋ Αρχή̋  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Äήìο̋ Ιλίου και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση, Υποτοìέα̋ Ο.Τ.Α. 

   

Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 

Η κύρια δραστηριότητα τη̋ Αναθέτουσα̋ Αρχή̋ είναι η οι Γενικέ̋ Äηìόσιε̋ Υπηρεσίε̋. Εφαρìοστέο 

εθνικό δίκαιο είναι o N. 4412/2016, όπω̋ τροποποιήθηκε ìε το Ν.4782/2021. 

 

Στοιχεία Επικοινωνία̋  

α) Τα έγγραφα τη̋ σύìβαση̋ είναι διαθέσιìα για ελεύθερη, πλήρη, άìεση και δωρεάν ηλεκτρονική 

πρόσβαση ìέσω τη̋ Äιαδικτυακή̋ Πύλη̋ (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗÄΗΣ. 

β) Κάθε είδου̋ επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγìατοποιείται ìέσω του ΕΣΗÄΗΣ 

Προìήθειε̋ και Υπηρεσίε̋ (εφεξή̋ ΕΣΗÄΗΣ), το οποίο είναι προσβάσιìο από τη Äιαδικτυακή Πύλη 

(www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗÄΗΣ. 

γ) Περαιτέρω πληροφορίε̋ είναι διαθέσιìε̋ από την προαναφερθείσα Γενική Äιεύθυνση στο 

διαδίκτυο (URL): www.ilion.gr 
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Τίτλο̋ Έργου 
ΣΥΜΠΛΗΡÙΣΗ ΤΗΣ ÄΟΜΗΣ ΤΟΥ ΚΗΦΗ ΣΤΟ ÄΗΜΟ ΙΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ 

ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ 

Αναθέτουσα Αρχή Äήìο̋ Ιλίου 

Φορέα̋ Λειτουργία̋ Äήìο̋ Ιλίου 

Φορέα̋ Υλοποίηση̋ Äήìο̋ Ιλίου 

Τόπο̋ παράδοση̋ – Τόπο̋ παροχή̋ 
Υπηρεσιών 

Äήìο̋ Ιλίου 

CPV 

30120000-6, 30125120-8, 30213100-6, 30213300-8, 30231310-3, 

30232000-4, 30232110-8, 30125110-5, 31524120-2, 31531100-8, 

31625000-3, 32344210-1, 32420000-3, 32424000-1, 32510000-1, 

32520000-4, 32552100-8, 32552110-1, 32552310-3, 32580000-2, 

33112200-0, 33141620-2, 33158200-4, 33193110-3, 35120000-1, 

37440000-4, 38652120-7, 39100000-3, 39111000-3, 39113100-8, 

39143110-0, 39143123-4, 39150000-8, 39220000-0, 39314000-6, 

39511100-8, 39512100-5, 39512300-7, 39512500-9, 39514100-9, 

39515000-5, 39516120-9, 39711130-9, 42416120-2, 42511110-5, 

42512000-8, 42716110-2, 44115810-0, 48219300-9, 48730000-4, 

48820000-2, 51611100-9, 48920000-3, 51120000-9, 51300000-5, 

51340000-7 

Είδο̋ διαδικασία̋ 

Ανοικτό̋ Ηλεκτρονικό̋ Äιαγωνισìό̋ άνω των ορίων ìε κριτήριο ανάθεση̋ 

την πλέον συìφέρουσα από οικονοìική άποψη προσφορά αποκλειστικά 

βάσει τιìή̋ 

Προϋπολογισìό̋ – Εκτιìώìενη 
αξία σύìβαση̋ 

Προϋπολογισìό̋ - εκτιìώìενη αξία σύìβαση̋: 861.528,73€ 
(προϋπολογισìό̋ χωρί̋ ΦΠΑ 694.985,62€, ΦΠΑ 24%: 166.543,11€) 

Χρηìατοδότηση έργου 

Φορέα̋ χρηìατοδότηση̋ τη̋ παρούσα̋ σύìβαση̋ είναι η Περιφέρεια 

Αττική̋, η οποία στηρίζει χρηìατοδοτικά τι̋ ΟΧΕ/ΒΑΑ που εντάσσονται 

χωρικά στην αρìοδιότητά τη̋ ìέσω του ΕΠ «Αττική 2014-2020» 

Χρόνο̋ υλοποίηση̋  

ΥΠΟΕΡΓΟ 1: Προìήθεια ειδικού εξοπλισìού (έπιπλα) για την ενίσχυση τη̋ 

λειτουργικότητα̋ του ΚΗΦΗ 

ΟΜΑÄΑ Α: 4 ΜΗΝΕΣ από την υπογραφή του σχετικού συìφωνητικού και 

την ανάρτησή του στο Κ.Η.Μ.ÄΗ.Σ. Με δυνατότητα παράταση̋ του χρόνου 

παράδοση̋. 

ΟΜΑÄΑ Β: 4 ΜΗΝΕΣ από την υπογραφή του σχετικού συìφωνητικού και 

την ανάρτησή του στο Κ.Η.Μ.ÄΗ.Σ. Με δυνατότητα παράταση̋ του χρόνου 

παράδοση̋. 

ΟΜΑÄΑ Γ: 4 ΜΗΝΕΣ από την υπογραφή του σχετικού συìφωνητικού και 

την ανάρτησή του στο Κ.Η.Μ.ÄΗ.Σ. Με δυνατότητα παράταση̋ του χρόνου 

παράδοση̋. 

ΟΜΑÄΑ Ä: 4 ΜΗΝΕΣ από την υπογραφή του σχετικού συìφωνητικού και 

την ανάρτησή του στο Κ.Η.Μ.ÄΗ.Σ. Με δυνατότητα παράταση̋ του χρόνου 

παράδοση̋. 
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ΟΜΑÄΑ Ε: 4 ΜΗΝΕΣ από την υπογραφή του σχετικού συìφωνητικού και 

την ανάρτησή του στο Κ.Η.Μ.ÄΗ.Σ. Με δυνατότητα παράταση̋ του χρόνου 

παράδοση̋. 

ΟΜΑÄΑ ΣΤ: 4 ΜΗΝΕΣ από την υπογραφή του σχετικού συìφωνητικού και 

την ανάρτησή του στο Κ.Η.Μ.ÄΗ.Σ. Με δυνατότητα παράταση̋ του χρόνου 

παράδοση̋. 

ΟΜΑÄΑ Ζ: 4 ΜΗΝΕΣ από την υπογραφή του σχετικού συìφωνητικού και 

την ανάρτησή του στο Κ.Η.Μ.ÄΗ.Σ. Με δυνατότητα παράταση̋ του χρόνου 

παράδοση̋. 

ΟΜΑÄΑ Η: 4 ΜΗΝΕΣ από την υπογραφή του σχετικού συìφωνητικού και 

την ανάρτησή του στο Κ.Η.Μ.ÄΗ.Σ. Με δυνατότητα παράταση̋ του χρόνου 

παράδοση̋. 

ΥΠΟΕΡΓΟ 2: Προìήθεια ηλεκτροìηχανολογικού εξοπλισìού για την 

ενίσχυση τη̋ λειτουργικότητα̋ του ΚΗΦΗ 

ΟΜΑÄΑ Α: 4 ΜΗΝΕΣ από την υπογραφή του σχετικού συìφωνητικού και 

την ανάρτησή του στο ΚΗΜÄΗΣ, ìε δυνατότητα παράταση̋ του χρόνου 

παράδοση̋. 

ΟΜΑÄΑ Β: 4 ΜΗΝΕΣ από την υπογραφή του σχετικού συìφωνητικού και 

την ανάρτησή του στο Κ.Η.Μ.ÄΗ.Σ. Με δυνατότητα παράταση̋ του χρόνου 

παράδοση̋. 

ΟΜΑÄΑ Γ: 4 ΜΗΝΕΣ από την υπογραφή του σχετικού συìφωνητικού και 

την ανάρτησή του στο Κ.Η.Μ.ÄΗ.Σ. Με δυνατότητα παράταση̋ του χρόνου 

παράδοση̋ 

ΟΜΑÄΑ Ä: 4 ΜΗΝΕΣ από την υπογραφή του σχετικού συìφωνητικού και 

την ανάρτησή του στο Κ.Η.Μ.ÄΗ.Σ. Με δυνατότητα παράταση̋ του χρόνου 

παράδοση̋. 

ΟΜΑÄΑ Ε: 4 ΜΗΝΕΣ από την υπογραφή του σχετικού συìφωνητικού και 

την ανάρτησή του στο Κ.Η.Μ.ÄΗ.Σ. Με δυνατότητα παράταση̋ του χρόνου 

παράδοση̋. 

ΟΜΑÄΑ ΣΤ: 4 ΜΗΝΕΣ από την υπογραφή του σχετικού συìφωνητικού και 

την ανάρτησή του στο Κ.Η.Μ.ÄΗ.Σ. Με δυνατότητα παράταση̋ του χρόνου 

παράδοση̋. 

ΟΜΑÄΑ Ζ: 4 ΜΗΝΕΣ από την υπογραφή του σχετικού συìφωνητικού και 

την ανάρτησή του στο Κ.Η.Μ.ÄΗ.Σ. Με δυνατότητα παράταση̋ του χρόνου 

παράδοση̋. 

ΟΜΑÄΑ Η: 4 ΜΗΝΕΣ από την υπογραφή του σχετικού συìφωνητικού και 

την ανάρτησή του στο Κ.Η.Μ.ÄΗ.Σ. Με δυνατότητα παράταση̋ του χρόνου 

παράδοση̋. 

ΟΜΑÄΑ Θ: 4 ΜΗΝΕΣ από την υπογραφή του σχετικού συìφωνητικού και 

την ανάρτησή του στο Κ.Η.Μ.ÄΗ.Σ. Με δυνατότητα παράταση̋ του χρόνου 
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παράδοση̋. 

ΟΜΑÄΑ Ι: 4 ΜΗΝΕΣ από την υπογραφή του σχετικού συìφωνητικού και 

την ανάρτησή του στο Κ.Η.Μ.ÄΗ.Σ. Με δυνατότητα παράταση̋ του χρόνου 

παράδοση̋. 

ΟΜΑÄΑ ΙΑ: 3 ΜΗΝΕΣ από την υπογραφή του σχετικού συìφωνητικού και 

την ανάρτησή του στο ΚΗΜÄΗΣ, ìε δυνατότητα παράταση̋ του χρόνου 

παράδοση̋. 

Äιάρκεια σύìβαση̋  

ΥΠΟΕΡΓΟ 1: Προìήθεια ειδικού εξοπλισìού (έπιπλα) για την ενίσχυση τη̋ 

λειτουργικότητα̋ του ΚΗΦΗ 

ΟΜΑÄΑ Α: 4 ΜΗΝΕΣ από την υπογραφή του σχετικού συìφωνητικού και 

την ανάρτησή του στο Κ.Η.Μ.ÄΗ.Σ. Με δυνατότητα χρονική̋ παράταση̋. 

ΟΜΑÄΑ Β: 4 ΜΗΝΕΣ από την υπογραφή του σχετικού συìφωνητικού και 

την ανάρτησή του στο Κ.Η.Μ.ÄΗ.Σ. Με δυνατότητα χρονική̋ παράταση̋. 

ΟΜΑÄΑ Γ: 4 ΜΗΝΕΣ από την υπογραφή του σχετικού συìφωνητικού και 

την ανάρτησή του στο Κ.Η.Μ.ÄΗ.Σ. Με δυνατότητα χρονική̋ παράταση̋. 

ΟΜΑÄΑ Ä: 4 ΜΗΝΕΣ από την υπογραφή του σχετικού συìφωνητικού και 

την ανάρτησή του στο Κ.Η.Μ.ÄΗ.Σ. Με δυνατότητα χρονική̋ παράταση̋. 

ΟΜΑÄΑ Ε: 4 ΜΗΝΕΣ από την υπογραφή του σχετικού συìφωνητικού και 

την ανάρτησή του στο Κ.Η.Μ.ÄΗ.Σ. Με δυνατότητα χρονική̋ παράταση̋. 

ΟΜΑÄΑ ΣΤ: 4 ΜΗΝΕΣ από την υπογραφή του σχετικού συìφωνητικού και 

την ανάρτησή του στο Κ.Η.Μ.ÄΗ.Σ. Με δυνατότητα χρονική̋ παράταση̋. 

ΟΜΑÄΑ Ζ: 4 ΜΗΝΕΣ από την υπογραφή του σχετικού συìφωνητικού και 

την ανάρτησή του στο Κ.Η.Μ.ÄΗ.Σ. Με δυνατότητα χρονική̋ παράταση̋. 

ΟΜΑÄΑ Η: 4 ΜΗΝΕΣ από την υπογραφή του σχετικού συìφωνητικού και 

την ανάρτησή του στο Κ.Η.Μ.ÄΗ.Σ. Με δυνατότητα χρονική̋ παράταση̋. 

ΥΠΟΕΡΓΟ 2: Προìήθεια ηλεκτροìηχανολογικού εξοπλισìού για την 

ενίσχυση τη̋ λειτουργικότητα̋ του ΚΗΦΗ 

ΟΜΑÄΑ Α: 4 ΜΗΝΕΣ από την υπογραφή του σχετικού συìφωνητικού και 

την ανάρτησή του στο ΚΗΜÄΗΣ, ìε δυνατότητα χρονική̋ παράταση̋. 

ΟΜΑÄΑ Β: 4 ΜΗΝΕΣ από την υπογραφή του σχετικού συìφωνητικού και 

την ανάρτησή του στο Κ.Η.Μ.ÄΗ.Σ. Με δυνατότητα χρονική̋ παράταση̋. 

ΟΜΑÄΑ Γ: 4 ΜΗΝΕΣ από την υπογραφή του σχετικού συìφωνητικού και 

την ανάρτησή του στο Κ.Η.Μ.ÄΗ.Σ. Με δυνατότητα χρονική̋ παράταση̋. 

ΟΜΑÄΑ Ä: 4 ΜΗΝΕΣ από την υπογραφή του σχετικού συìφωνητικού και 

την ανάρτησή του στο Κ.Η.Μ.ÄΗ.Σ. Με δυνατότητα χρονική̋ παράταση̋. 

ΟΜΑÄΑ Ε: 4 ΜΗΝΕΣ από την υπογραφή του σχετικού συìφωνητικού και 

την ανάρτησή του στο Κ.Η.Μ.ÄΗ.Σ. Με δυνατότητα χρονική̋ παράταση̋. 

ΟΜΑÄΑ ΣΤ: 4 ΜΗΝΕΣ από την υπογραφή του σχετικού συìφωνητικού και 
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την ανάρτησή του στο Κ.Η.Μ.ÄΗ.Σ. Με δυνατότητα χρονική̋ παράταση̋. 

ΟΜΑÄΑ Ζ: 4 ΜΗΝΕΣ από την υπογραφή του σχετικού συìφωνητικού και 

την ανάρτησή του στο Κ.Η.Μ.ÄΗ.Σ. Με δυνατότητα χρονική̋ παράταση̋. 

ΟΜΑÄΑ Η: 4 ΜΗΝΕΣ από την υπογραφή του σχετικού συìφωνητικού και 

την ανάρτησή του στο Κ.Η.Μ.ÄΗ.Σ. Με δυνατότητα χρονική̋ παράταση̋. 

ΟΜΑÄΑ Θ: 4 ΜΗΝΕΣ από την υπογραφή του σχετικού συìφωνητικού και 

την ανάρτησή του στο Κ.Η.Μ.ÄΗ.Σ. Με δυνατότητα χρονική̋ παράταση̋.. 

ΟΜΑÄΑ Ι: 4 ΜΗΝΕΣ από την υπογραφή του σχετικού συìφωνητικού και 

την ανάρτησή του στο Κ.Η.Μ.ÄΗ.Σ. Με δυνατότητα χρονική̋ παράταση̋. 

ΟΜΑÄΑ ΙΑ: 3 ΜΗΝΕΣ από την υπογραφή του σχετικού συìφωνητικού και 

την ανάρτησή του στο ΚΗΜÄΗΣ, ìε δυνατότητα χρονική̋ παράταση̋. 

Ηìεροìηνία Ανάρτηση̋ TED 22/07/2022 

Ηìεροìηνία Ανάρτηση̋ στο ΚΗΜÄΗΣ 30/08/2022 

Ηìεροìηνία Ανάρτηση̋ στο ΕΣΗÄΗΣ 30/08/2022 

Ηìεροìηνία Αποστολή̋ στον Ελληνικό Τύπο: 30/08/2022 

Ηìεροìηνία Ανάρτηση̋ στον Äιαδικτυακό τόπο τη̋ Αναθέτουσα̋ Αρχή̋  www.ilion.gr 30/08/2022 

Προθεσìία για υποβολή διευκρινήσεων επί τη̋ διακήρυξη̋ 16/09/2022 

Ηìεροìηνία έναρξη̋ ηλεκτρονική̋ υποβολή̋ προσφορών 05/09/2022 

Καταληκτική ηìεροìηνία και ώρα 
υποβολή̋ προσφορών 

Ηλεκτρονική Υποβολή: 26/09/2022, ηìέρα Äευτέρα ώρα 15:00 

Έντυπη Υποβολή: Τα στοιχεία και δικαιολογητικά τη̋ προσφορά̋ που 

υποβάλλονται ηλεκτρονικά προσκοìίζονται, κατά περίπτωση, σε έντυπη 

ìορφή εντό̋ τριών (3) εργάσιìων ηìερών από την ηλεκτρονική υποβολή 

του̋. 

Τόπο̋ και τρόπο̋ κατάθεση̋ 
προσφορών 

Ηλεκτρονική Υποβολή: 

Στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήìατο̋ 

Ηλεκτρονικών Äηìοσίων Συìβάσεων (ΕΣΗÄΗΣ) (ηλεκτρονική ìορφή) 

Μέσω πρωτοκόλλου (έντυπη ìορφή)  

Η έδρα τη̋ Αναθέτουσα̋ Αρχή̋ 

Ηìεροìηνία και ώρα 
αποσφράγιση̋ προσφορών 

30/09/2022  και ώρα 10:00 

 

 

 

1.2 Στοιχεία Äιαδικασία̋-Χρηìατοδότηση 

Είδο̋ διαδικασία̋  
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Ο διαγωνισìό̋ θα διεξαχθεί ìε την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.  

 

Χρηìατοδότηση τη̋ σύìβαση̋ 

Η Σύìβαση έχει ενταχθεί στον Άξονα Προτεραιότητα̋ «Ανάπτυξη – Αναβάθìιση Στοχευìένων Κοινωνικών 

Υποδοìών και Υποδοìών Υγεία̋» τη̋ εγκεκριìένη̋ ΟΧΕ τη̋ Äυτική̋ Αθήνα̋ ìε συνολικό εγκεκριìένο 

προϋπολογισìό στο πλαίσιο τη̋ ΒΑΑ/ΟΧΕ. Φορέα̋ Χρηìατοδότηση̋ του Έργου είναι η Περιφέρεια 

Αττική̋, η οποία στηρίζει χρηìατοδοτικά τι̋ OXE/ BAA που εντάσσονται χωρικά στην αρìοδιότητά τη̋, 

ìέσω του Ε.Π. «Αττική 2014-2020». (MIS 5054775, ΣΑΕ 2020ΕΠ08510151). Η δαπάνη για την εν λόγω 

σύìβαση βαρύνει του̋ Κ.Α.Ε.: 60.7133.0001, 60.7131.0001, 15.7133.0012 και 15.7131.0002 σχετική 

πίστωση του τακτικού προϋπολογισìού του οικονοìικού έτου̋ 2022 και του αντίστοιχου κωδικού που θα 

προβλεφθεί για το οικονοìικό έτο̋ 2023 ω̋ εξή̋: 

 

α/α Κ.Α.Ε. Υποέργο 2022 2023 Σύνολο 

1 60.7133.0001 1 220.000,00   0,00   220.000,00   

2 15.7133.0012 1 37.094,59   31.805,16   68.899,75   

3 60.7131.0001 2 520.277,97   0,00   520.277,97   

4 15.7131.0002 2 23.752,88   28.598,13   52.351,01   

 

Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση ìε αριθì. πρωτ. 30018/20-04-2022 (ΑÄΑ: ÙΑΞ9ÙΕΒ-

2ΙΣ) για την ανάληψη υποχρέωση̋/έγκριση δέσìευση̋ πίστωση̋ και έλαβε α/α 1 καταχώρηση̋  στο 

ìητρώο δεσìεύσεων/Βιβλίο εγκρίσεων και Εντολών Πληρωìή̋ του Äήìου Ιλίου.  

 

Η σύìβαση περιλαìβάνεται στην Πράξη: «Συìπλήρωση τη̋ δοìή̋ του ΚΗΦΗ στο Äήìο Ιλίου για την 

ενίσχυση τη̋ λειτουργικότητά̋ του» ìε κωδικό ΟΠΣ 5054775» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό 

Πρόγραììα «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020» ìε βάση την απόφαση ένταξη̋ ìε αριθì. πρωτ. 4695/21-10-2020 (ΑÄΑ: 

ÙΥΡΥΟΡΕΓ-ΘΙ4) και έχει λάβει κωδικό MIS/ΟΠΣ: 5054775. Η παρούσα σύìβαση χρηìατοδοτείται από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Τ.Π.Α.) και από εθνικού̋ πόρου̋ ìέσω του ΠÄΕ. 

 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονοìικού αντικειìένου τη̋ σύìβαση̋  

Αντικείìενο τη̋ σύìβαση̋  είναι η λειτουργική διαìόρφωση των χώρων τη̋, ìέσω τη̋ παρούσα̋ πράξη̋. 

Η εν λόγω πράξη βοηθώντα̋ σηìαντικά, τόσο στην προìήθεια-τοποθέτηση του εξοπλισìού των χώρων 

του  Κ.Η.Φ.Η. ìε απαραίτητα είδη ειδικού και ìη εξοπλισìού, όπω̋ τα  έπιπλα γραφείου και 

νοσοκοìειακού τύπου, ο ιìατισìό̋, τα είδη παρασκευή̋ φαγητού, τα είδη σκίαση̋, τα ηλεκτρικά 

επαγγελìατικά είδη κουζίνα̋ και πλυσίìατο̋, κ.ά., όσο και στην προìήθεια-εγκατάσταση υποδοìών, 

εντό̋ και εκτό̋ του κτιρίου, όπω̋ ο κλιìατισìό̋, το αναβατόριο τροφίìων, το σύστηìα συναγερìού, τα 

δικτυακά, ο φωτισìό̋ ανάδειξη̋ κτιρίου κ.ά., θα ενισχύσει την προσπάθεια λειτουργία̋ τη̋ εν λόγω 

κοινωνική̋ δοìή̋ δίνοντα̋ πρόσβαση σε ευπαθή̋ και ευάλωτε̋ οìάδε̋ σε ποιοτικέ̋ υπηρεσίε̋.  

Η σχετική ìελέτη περιλαìβάνει δύο (2) βασικέ̋ κατηγορίε̋ υποέργων, ήτοι του ειδικού εξοπλισìού 

(έπιπλα) και  του ηλεκτροìηχανολογικού εξοπλισìού. Το πρώτο υποέργο ìε οκτώ (8) οìάδε̋ και συνολικά 
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85 είδη και το δεύτερο υποέργο ìε έντεκα (11) οìάδε̋ και συνολικά 110 είδη, θα συìβάλλουν σηìαντικά 

στον εξοπλισìό για την εξυπηρέτηση των ευπαθών οìάδων στι̋ υπηρεσίε̋ κοινωνική̋ φροντίδα̋ του, 

προσδοκώντα̋ παράλληλα στην δηìιουργία φιλόξενων και οργανωìένων χώρων που θα αποπνέουν 

άνεση αλλά και ευχαρίστηση στα άτοìα που το χρησιìοποιούν. 

Η λειτουργική διαìόρφωση των χώρων τη̋ δοìή̋, θα κάνει δυνατή την επίτευξη του βασικού στόχου 

κατασκευή̋ τη̋. Σκοπό̋ του Κ.Η.Φ.Η. είναι η βελτίωση τη̋ ποιότητα̋ ζωή̋ των ηλικιωìένων ατόìων 3η̋ 

και 4η̋ ηλικία̋ και η παραìονή του̋ στο φυσικό και οικογενειακό του̋ περιβάλλον, η διατήρηση τη̋ 

συνοχή̋ τη̋ οικογένεια̋, η εναρìόνιση τη̋ οικογενειακή̋ και εργασιακή̋ ζωή̋ των ìελών τη̋ οικογένεια̋ 

ìε ηλικιωìένο ìέλο̋, η αποφυγή τη̋ ιδρυìατική̋ περίθαλψη̋ και του κοινωνικού αποκλεισìού, η 

εξασφάλιση αξιοπρεπού̋ διαβίωση̋ και στη βελτίωση τη̋ ποιότητα̋ ζωή̋ των ηλικιωìένων αλλά και των 

άλλων ìελών τη̋ οικογένεια̋. 

Τα επιλεγìένα είδη του ειδικού εξοπλισìού θα είναι αναπόσπαστα συνδεδεìένα µε την αρχιτεκτονική 

πράξη ìορφοδότηση̋ τη̋ ειδική̋ χρήση̋ τη̋ δοìή̋ και του̋ κανόνε̋ σχεδίαση̋. Η αισθητική προσέγγιση 

θα είναι στενά συνδεδεìένη µε τον συνολικό χαρακτήρα του σχεδιασµού και την κεντρική ιδέα που τον 

διέπει. 

Μολονότι δεν πρόκειται για το σύνολο των απαιτούìενων συìπληρωìατικών επεìβάσεων, έχουν 

ιδιαίτερα σηìαντική βαρύτητα για την ισορροπία και δυναìική του τελικού αποτελέσìατο̋, ενισχύοντα̋ 

την προσπάθεια λειτουργία̋ τη̋ εν λόγω κοινωνική̋ δοìή̋. 

Οι αισθητικέ̋ εντυπώσει̋, η οργανωτική δοìή και η λειτουργικότητα ω̋ κριτήρια σχεδιασìού και 

επιλογών των ειδών εξοπλισìού και τη̋ ìερική̋ διαìόρφωση̋ του περιβάλλοντο̋ χώρου, πρόκειται να 

επηρεάσουν άìεσα τον ωφελούìενο και τον επισκέπτη και θα είναι άρρηκτα συνδεδεìένα µε τη 

δυνατότητα εξοικείωση̋, αποδοχή̋ και ιδιοποίηση̋ του χώρου. 

Τα προ̋ προìήθεια είδη κατατάσσονται στου̋ ακόλουθου̋ κωδικού̋ του Κοινού Λεξιλογίου δηìοσίων 

συìβάσεων (CPV): 

30120000-6, 30125120-8, 30213100-6, 30213300-8, 30231310-3, 30232000-4, 30232110-8, 30125110-5, 

31524120-2, 31531100-8, 31625000-3, 32344210-1, 32420000-3, 32424000-1, 32510000-1, 32520000-4, 

32552100-8, 32552110-1, 32552310-3, 32580000-2, 33112200-0, 33141620-2, 33158200-4, 33193110-3, 

35120000-1, 37440000-4, 38652120-7, 39100000-3, 39111000-3, 39113100-8, 39143110-0, 39143123-4, 

39150000-8, 39220000-0, 39314000-6, 39511100-8, 39512100-5, 39512300-7, 39512500-9, 39514100-9, 

39515000-5, 39516120-9, 39711130-9, 42416120-2, 42511110-5, 42512000-8, 42716110-2, 44115810-0, 

48219300-9, 48730000-4, 48820000-2, 51611100-9, 48920000-3, 51120000-9, 51300000-5, 51340000-7 

Η παρούσα σύìβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τìήìατα: 

ΥΠΟΕΡΓΟ 1: Προìήθεια ειδικού εξοπλισìού (έπιπλα) για την ενίσχυση τη̋ λειτουργικότητα̋ του ΚΗΦΗ 

ΟΜΑÄΑ Α: «Έπιπλα ιατρείων, δωìατίων, γραφείων», εκτιìώìενη̋ αξία̋ 110.013,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24% 

26.403,12€  

ΟΜΑÄΑ Β: «Έπιπλα χώρων ανάπαυση̋, εξεταστηρίων», εκτιìώìενη̋ αξία̋ 52.956,86€ πλέον Φ.Π.Α. 24% 

12.709,65€  

ΟΜΑÄΑ Γ: «Ιìατισìό̋», εκτιìώìενη̋ αξία̋ 9.720,50€ πλέον Φ.Π.Α. 24% 2.332,92€ 

22PROC011156385 2022-08-30

Διανομήμέσω'ΙΡΙΔΑ' μεUID: 630721b370128e28a827f0f5 στις30/08/22 09:26



 

 

Έκδοση: 01 

Αναθ.: 00 

06/11/2018 

..../..../20.... 
ΕΕ-05-01-03 

ΕΓΚΡ./

ΕΚÄ: 

30/11/2018 

..../..../20.... 

Äήìο̋ Ιλίου 

Γραφείο Äιαχείριση̋ 

Ποιότητα̋ / Α.Τ.Π.Π.Α. 

Σελ.: 11/345 

Σελίδα 11 

ΟΜΑÄΑ Ä: «Εξοπλισìό̋ φυσιοθεραπευτηρίου» εκτιìώìενη̋ αξία̋ 17.892,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24% 

4.294,08€ 

ΟΜΑÄΑ Ε: «Αναπηρικά αìαξίδια» εκτιìώìενη̋ αξία̋ 2.304,00€ πλέον Φ.Π.Α. 13% 299,52€ 

ΟΜΑÄΑ ΣΤ: «Εξοπλισìό̋ φαγητού» εκτιìώìενη̋ αξία̋ 4.310,70€ πλέον Φ.Π.Α. 24% 1.034,57€ 

ΟΜΑÄΑ Ζ: «Είδη σκίαση̋» εκτιìώìενη̋ αξία̋ 28.515,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24% 6.843,60€ 

ΟΜΑÄΑ Η: «Πολυθρόνα συνεργασία̋ - Ψυχοθεραπεία̋» εκτιìώìενη̋ αξία̋ 7.476,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24% 

1.794,24€ 

ΥΠΟΕΡΓΟ 2: Προìήθεια ηλεκτροìηχανολογικού εξοπλισìού για την ενίσχυση τη̋ λειτουργικότητα̋ του 

ΚΗΦΗ 

ΟΜΑÄΑ Α: «Κλιìατιστικά» εκτιìώìενη̋ αξία̋ 113.500,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24% 27.240,00€ 

ΟΜΑÄΑ Β: «Ανελκυστήρα̋ (αναβατόριο) τροφίìων» εκτιìώìενη̋ αξία̋ 18.000,00 πλέον Φ.Π.Α. 24% 

4.320,00  

ΟΜΑÄΑ Γ: «Σύστηìα συναγερìού - Αναβάθìιση κλειστού κυκλώìατο̋ TV (C.C. TV)» εκτιìώìενη̋ αξία̋ 

29.934,00 πλέον Φ.Π.Α. 24% 7.184,16  

ΟΜΑÄΑ Ä: «Ηλεκτρικέ̋ συσκευέ̋ - Επαγγελìατικό̋ εξοπλισìό̋» εκτιìώìενη̋ αξία̋ 143.644,00€ πλέον 

Φ.Π.Α. 24% 34.474,56€   

ΟΜΑÄΑ Ε: «Μηχανογραφικό̋ εξοπλισìό̋» εκτιìώìενη̋ αξία̋ 36.272,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24% 8.705,28€   

ΟΜΑÄΑ ΣΤ: «Tablet» εκτιìώìενη̋ αξία̋ 5.985,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24% 1.436,40€   

ΟΜΑÄΑ Ζ: «Φωτοτυπικό ìηχάνηìα» εκτιìώìενη̋ αξία̋ 15.400,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24% 3.696,00€   

ΟΜΑÄΑ Η: «Λογισìικό για PC και NOTEBOOK» εκτιìώìενη̋ αξία̋ 12.439,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24% 2.985,36€   

ΟΜΑÄΑ Θ: «Äικτυακά» εκτιìώìενη̋ αξία̋ 19.034,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24% 4.568,16€   

ΟΜΑÄΑ Ι: «Τηλεφωνικό κέντρο και WiFi» εκτιìώìενη̋ αξία̋ 48.359,56€ πλέον Φ.Π.Α. 24% 11.606,29€   

ΟΜΑÄΑ ΙΑ: «Φωτισìό̋ ανάδειξη̋ κτηρίου» εκτιìώìενη̋ αξία̋ 19.230,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24% 4.615,20€   

 

Προσφορέ̋ υποβάλλονται για το σύνολο των ειδών τουλάχιστον ìία̋ οìάδα̋. Προσφορέ̋ που δεν 

περιλαìβάνουν το σύνολο των ειδών τουλάχιστον ìία̋ οìάδα̋ θα απορρίπτεται. 

 

Η εκτιìώìενη αξία τη̋ σύìβαση̋ ανέρχεται στο ποσό των 694.985,62€ ìη συìπεριλαìβανοìένου Φ.Π.Α. 

(εκτιìώìενη αξία συìπεριλαìβανοìένου ΦΠΑ: 861.528,73€)  

 

Η διάρκεια τη̋ σύìβαση̋ ορίζεται ω̋ εξή̋: 

ΥΠΟΕΡΓΟ 1: Προìήθεια ειδικού εξοπλισìού (έπιπλα) για την ενίσχυση τη̋ λειτουργικότητα̋ του ΚΗΦΗ 

ΟΜΑÄΑ Α: 4 ΜΗΝΕΣ από την υπογραφή του σχετικού συìφωνητικού και την ανάρτησή του στο 

Κ.Η.Μ.ÄΗ.Σ. Με δυνατότητα χρονική̋ παράταση̋. 
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ΟΜΑÄΑ Β: 4 ΜΗΝΕΣ από την υπογραφή του σχετικού συìφωνητικού και την ανάρτησή του στο 

Κ.Η.Μ.ÄΗ.Σ. Με δυνατότητα χρονική̋ παράταση̋. 

ΟΜΑÄΑ Γ: 4 ΜΗΝΕΣ από την υπογραφή του σχετικού συìφωνητικού και την ανάρτησή του στο 

Κ.Η.Μ.ÄΗ.Σ. Με δυνατότητα χρονική̋ παράταση̋. 

ΟΜΑÄΑ Ä: 4 ΜΗΝΕΣ από την υπογραφή του σχετικού συìφωνητικού και την ανάρτησή του στο 

Κ.Η.Μ.ÄΗ.Σ. Με δυνατότητα χρονική̋ παράταση̋. 

ΟΜΑÄΑ Ε: 4 ΜΗΝΕΣ από την υπογραφή του σχετικού συìφωνητικού και την ανάρτησή του στο 

Κ.Η.Μ.ÄΗ.Σ. Με δυνατότητα χρονική̋ παράταση̋. 

ΟΜΑÄΑ ΣΤ: 4 ΜΗΝΕΣ από την υπογραφή του σχετικού συìφωνητικού και την ανάρτησή του στο 

Κ.Η.Μ.ÄΗ.Σ. Με δυνατότητα χρονική̋ παράταση̋. 

ΟΜΑÄΑ Ζ: 4 ΜΗΝΕΣ από την υπογραφή του σχετικού συìφωνητικού και την ανάρτησή του στο 

Κ.Η.Μ.ÄΗ.Σ. Με δυνατότητα χρονική̋ παράταση̋. 

ΟΜΑÄΑ Η: 4 ΜΗΝΕΣ από την υπογραφή του σχετικού συìφωνητικού και την ανάρτησή του στο 

Κ.Η.Μ.ÄΗ.Σ. Με δυνατότητα χρονική̋ παράταση̋. 

ΥΠΟΕΡΓΟ 2: Προìήθεια ηλεκτροìηχανολογικού εξοπλισìού για την ενίσχυση τη̋ λειτουργικότητα̋ του 

ΚΗΦΗ 

ΟΜΑÄΑ Α: 4 ΜΗΝΕΣ από την υπογραφή του σχετικού συìφωνητικού και την ανάρτησή του στο ΚΗΜÄΗΣ, 

ìε δυνατότητα χρονική̋ παράταση̋. 

ΟΜΑÄΑ Β: 4 ΜΗΝΕΣ από την υπογραφή του σχετικού συìφωνητικού και την ανάρτησή του στο 

Κ.Η.Μ.ÄΗ.Σ. Με δυνατότητα χρονική̋ παράταση̋. 

ΟΜΑÄΑ Γ: 4 ΜΗΝΕΣ από την υπογραφή του σχετικού συìφωνητικού και την ανάρτησή του στο 

Κ.Η.Μ.ÄΗ.Σ. Με δυνατότητα χρονική̋ παράταση̋. 

ΟΜΑÄΑ Ä: 4 ΜΗΝΕΣ από την υπογραφή του σχετικού συìφωνητικού και την ανάρτησή του στο 

Κ.Η.Μ.ÄΗ.Σ. Με δυνατότητα χρονική̋ παράταση̋. 

ΟΜΑÄΑ Ε: 4 ΜΗΝΕΣ από την υπογραφή του σχετικού συìφωνητικού και την ανάρτησή του στο 

Κ.Η.Μ.ÄΗ.Σ. Με δυνατότητα χρονική̋ παράταση̋. 

ΟΜΑÄΑ ΣΤ: 4 ΜΗΝΕΣ από την υπογραφή του σχετικού συìφωνητικού και την ανάρτησή του στο 

Κ.Η.Μ.ÄΗ.Σ. Με δυνατότητα χρονική̋ παράταση̋. 

ΟΜΑÄΑ Ζ: 4 ΜΗΝΕΣ από την υπογραφή του σχετικού συìφωνητικού και την ανάρτησή του στο 

Κ.Η.Μ.ÄΗ.Σ. Με δυνατότητα χρονική̋ παράταση̋. 

ΟΜΑÄΑ Η: 4 ΜΗΝΕΣ από την υπογραφή του σχετικού συìφωνητικού και την ανάρτησή του στο 

Κ.Η.Μ.ÄΗ.Σ. Με δυνατότητα χρονική̋ παράταση̋. 

ΟΜΑÄΑ Θ: 4 ΜΗΝΕΣ από την υπογραφή του σχετικού συìφωνητικού και την ανάρτησή του στο 

Κ.Η.Μ.ÄΗ.Σ. Με δυνατότητα χρονική̋ παράταση̋.. 
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ΟΜΑÄΑ Ι: 4 ΜΗΝΕΣ από την υπογραφή του σχετικού συìφωνητικού και την ανάρτησή του στο 

Κ.Η.Μ.ÄΗ.Σ. Με δυνατότητα χρονική̋ παράταση̋. 

ΟΜΑÄΑ ΙΑ: 3 ΜΗΝΕΣ από την υπογραφή του σχετικού συìφωνητικού και την ανάρτησή του στο ΚΗΜÄΗΣ, 

ìε δυνατότητα χρονική̋ παράταση̋. 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονοìικού αντικειìένου τη̋ σύìβαση̋ δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Ι τη̋ παρούσα̋ διακήρυξη̋.  

Η σύìβαση θα ανατεθεί ìε το κριτήριο τη̋ πλέον συìφέρουσα̋ από οικονοìική άποψη προσφορά̋, 

βάσει τιìή̋. 

1.4 Θεσìικό πλαίσιο  

Η ανάθεση και εκτέλεση τη̋ σύìβαση̋ διέπονται από την κείìενη νοìοθεσία και τι̋ κατ΄ εξουσιοδότηση 

αυτή̋ εκδοθείσε̋ κανονιστικέ̋ πράξει̋, όπω̋ ισχύουν, και ιδίω̋: 

� του ν. 4412/2016 (Α’ 147) “Äηìόσιε̋ Συìβάσει̋ Έργων, Προìηθειών και Υπηρεσιών (προσαρìογή στι̋ 

Οδηγίε̋ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

� του ν. 4622/19 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτο̋: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια τη̋ Κυβέρνηση̋, των 

κυβερνητικών οργάνων & τη̋ κεντρική̋ δηìόσια̋ διοίκηση̋» και ιδίω̋ του άρθρου 37  

� του ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείìενο Äικονοìία̋ για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωìένο 

νοìοθετικό πλαίσιο για τον προσυìβατικό έλεγχο, τροποποιήσει̋ στον Κώδικα Νόìων για το Ελεγκτικό 

Συνέδριο, διατάξει̋ για την αποτελεσìατική απονοìή τη̋ δικαιοσύνη̋ και άλλε̋ διατάξει̋» και ιδίω̋ 

των άρθρων 324-337 

� του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαία̋ Ανεξάρτητη̋ Αρχή̋ Äηìοσίων Συìβάσεων και Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Äηìοσίων Συìβάσεων…»,  

� του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δηìοσιεύσεων των φορέων του Äηìοσίου στο νοìαρχιακό και 

τοπικό Τύπο και άλλε̋ διατάξει̋»,   

� του ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µετασχηµατισµοί και εναρµόνιση του νοµοθετικού πλαισίου µε τι̋ 

διατάξει̋ τη̋ Οδηγία̋ 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου τη̋ 16η̋ 

Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιµολογίων στο πλαίσιο δηµόσιων συµβάσεων και λοιπέ̋ 

διατάξει̋» 

� του π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονισ+ό̋ εξέταση̋ προδικαστικών προσφυγών ενώπιων τη̋ Α.Ε.Π.Π.» 

� τη̋ υπ' αριθì. 57654/22.05.2017 Απόφαση̋ του Υπουργού Οικονοìία̋ και Ανάπτυξη̋ ìε θέìα : 

“Ρύθ+ιση ειδικότερων θε+άτων λειτουργία̋ και διαχείριση̋ του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 

;η+οσίων Συ+βάσεων (ΚΗΜ;ΗΣ)” (Β’ 1781)  

� τη̋ υπ΄αριθì. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινή̋ Απόφαση̋ των Υπουργών Ανάπτυξη̋ και 

Επενδύσεων  και Ψηφιακή̋ Äιακυβέρνηση̋ ìε θέìα «Ρυθ+ίσει̋ τεχνικών ζητη+άτων που αφορούν την 

ανάθεση των ;η+οσίων Συ+βάσεων Προ+ηθειών και Υπηρεσιών +ε χρήση των επι+έρου̋ εργαλείων 

και διαδικασιών του Εθνικού Συστή+ατο̋ Ηλεκτρονικών ;η+οσίων Συ+βάσεων (ΕΣΗ;ΗΣ)» 

�  τη̋ αριθì. Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονική Τι+ολόγηση στο πλαίσιο των 

;η+όσιων Συ+βάσεων δυνά+ει του ν. 4601/2019» (Α΄44) 

� τη̋ αριθì. 63446/2021 Κ.Υ.Α. (B’ 2338/02.06.2020) «Καθορισ+ό̋ Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού 

τι+ολογίου στο πλαίσιο των ;η+οσίων Συ+βάσεων». 
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� του ν. 3419/2005 (Α’ 297) «Γενικό Ε+πορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκσυγχρονισ+ό̋ τη̋ 

Επι+ελητηριακή̋ Νο+οθεσία̋» 

� του ν. 4635/2019 (Α’167) « Επενδύω στην Ελλάδα και άλλε̋ διατάξει̋» και ιδίω̋  των άρθρων 85 επ. 

� του ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχέ̋ δη+οσιονο+ική̋ διαχείριση̋ και εποπτεία̋ (ενσω+άτωση τη̋ Οδηγία̋ 

2011/85/ΕΕ) – δη+όσιο λογιστικό και άλλε̋ διατάξει̋» 

� του π.δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από του̋ ;ιατάκτε̋» 

� τη̋ παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α’ 107) «Προσαρ+ογή τη̋ ελληνική̋ νο+οθεσία̋ στην Οδηγία 2011/7 τη̋ 

16.2.2011 για την καταπολέ+ηση των καθυστερήσεων πληρω+ών στι̋ ε+πορικέ̋ συναλλαγέ̋», 

� του ν. 4314/2014 (Α’ 265) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρ+ογή αναπτυξιακών 

παρε+βάσεων για την προγρα++ατική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσω+άτωση τη̋ Οδηγία̋ 2012/17 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συ+βουλίου τη̋ 13η̋ Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο 

ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλε̋ διατάξει̋»  

� του  ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή ;ιακυβέρνηση (Ενσω+άτωση στην Ελληνική Νο+οθεσία τη̋ 

Οδηγία̋ (ΕΕ) 2016/2102 και τη̋ Οδηγία̋ (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικέ̋ Επικοινωνίε̋ (Ενσω+άτωση 

στο Ελληνικό ;ίκαιο τη̋ Οδηγία̋ (ΕΕ) 2018/1972 και άλλε̋ διατάξει̋»,  

� του π.δ 28/2015 (Α’ 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δη+όσια έγγραφα και 

στοιχεία»,  

� του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέ+ενη̋ Αξία̋»,  

� του ν.2690/1999 (Α’ 45) «Κύρωση του Κώδικα ;ιοικητική̋ ;ιαδικασία̋ και άλλε̋ διατάξει̋»  και ιδίω̋ 

των άρθρων 1,2, 7, 11 και 13 έω̋ 15, 

� του ν. 2121/1993 (Α’ 25) «Πνευ+ατική Ιδιοκτησία, Συγγενικά ;ικαιώ+ατα και Πολιτιστικά Θέ+ατα»,  

� του Κανονισìού (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συìβουλίου, τη̋ 27η̋ Απριλίου 2016, για την προστασία 

των φυσικών προσώπων έναντι τη̋ επεξεργασία̋ των δεδοìένων προσωπικού χαρακτήρα και για την 

ελεύθερη κυκλοφορία των δεδοìένων αυτών και την κατάργηση τη̋ οδηγία̋ 95/46/ΕΚ (Γενικό̋ 

Κανονισìό̋ για την Προστασία Äεδοìένων) (Κείìενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) OJ L 

119,  

� του ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχή Προστασία̋ ;εδο+ένων Προσωπικού Χαρακτήρα, +έτρα εφαρ+ογή̋ 

του Κανονισ+ού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συ+βουλίου τη̋ 27η̋ Απριλίου 

2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι τη̋ επεξεργασία̋ δεδο+ένων προσωπικού 

χαρακτήρα και ενσω+άτωση στην εθνική νο+οθεσία τη̋ Οδηγία̋ (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συ+βουλίου τη̋ 27η̋ Απριλίου 2016 και άλλε̋ διατάξει̋», 

� των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόìων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που 

αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόìενα στα συìβατικά τεύχη τη̋ παρούσα̋,  καθώ̋ και του 

συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού 

δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση τη̋ παρούσα̋ σύìβαση̋, έστω και αν δεν αναφέρονται 

ρητά παραπάνω. 

� Την ìε αρ. πρωτ. 376/07.02.2018 (ΑÄΑ:7Θ4Β7Λ7-ΞÙΞ) απόφαση τη̋ Περιφερειάρχη Αττική̋ για την 

έγκριση τη̋ Στρατηγική̋ Βιώσιìη̋ Αστική̋ Ανάπτυξη̋ ìε τίτλο: «Äιαδηìοτική Εταιρική Σχέση για την 

Ανάπτυξη τη̋ Äυτική̋ Αθήνα̋ ìε αξιοποίηση τη̋ ΟΧΕ/ΒΑΑ» του Επιχειρησιακού Προγράììατο̋ 

«Αττική» 2014-2020» η οποία συγχρηìατοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α. και το Ε.Κ.Τ. όπω̋ τροποποιήθηκε 

από την 3998/29.12.2020 απόφαση έγκριση̋ 1η̋ τροποποίηση̋  (ΑÄΑ: ÙΧΙΗ7Λ7-07Ξ). 
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� Την υπ’ αριθ. 378/7.02.2018 (ΦΕΚ 775/Β/2018) απόφαση τη̋ Περιφερειάρχη Αττική̋ για τον ορισìό 

τη̋ «Äιεύθυνση̋ Ενδιάìεσου Φορέα Äιαχείριση̋ (ÄΕΦÄ) του ΑΣÄΑ» ω̋ Ενδιάìεσου Φορέα Äιαχείριση̋ 

του Επιχειρησιακού Προγράììατο̋ «Αττική» 2014-2020 όπω̋ τροποποιήθηκε από την υπ. αριθì. 

4008/29.12.2020 (ΑÄΑ: ΨΙΖΓ7Λ7-9Η8) απόφαση (ΦΕΚ 6048/Β’/31.12.2020). 

� Την ìε αριθì. πρωτ. 438/31-01-2020 πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο επιχειρησιακό 

πρόγραììα «Αττική» του Αναπτυξιακού Συνδέσìου Äυτική̋ Αθήνα̋ (ΑÄΑ: 6Ι15ΟΡΕΓ-ΧΥΟ) 

� Την ìε αριθì. 020/11961/14-02-2020 Απόφαση Äηìοτικού Συìβουλίου ìε την οποία εγκρίθηκε η 

συììετοχή και η υποβολή τη̋ πρόταση̋ από τον Äήìο Ιλίου (ΑÄΑ: 662ÙÙΕΒ-Ν6Ο) 

� Την ìε αριθì. πρωτ. 4695/21-10-2020 Απόφαση του Προέδρου του Αναπτυξιακού Συνδέσìου Äυτική̋ 

Αθήνα̋ ìε θέìα: «Ένταξη τη̋ πράξη̋: Συìπλήρωση τη̋ δοìή του ΚΗΦΗ στο Äήìο Ιλίου για την 

ενίσχυση τη̋ λειτουργικότητα̋ του» (ΑÄΑ: ÙΥΡΥΟΡΕΓ-ΘΙ4) 

� Την ìε κωδικό Π165/2021 Μελέτη ìε τίτλο: Συìπλήρωση τη̋ δοìή̋ του Κ.Η.Φ.Η. στο Äήìο Ιλίου για 

την ενίσχυση τη̋ λειτουργικότητά̋ του 

� Το ìε αριθì. πρωτ. 27062/11-04-2022 πρωτογενέ̋ αίτηìα ìε Α.Ä.Α.Μ.: 22REQ010371780 2022-04-12 

� Το ìε αριθì. πρωτ. 27803/13-04-2022 τεκìηριωìένο αίτηìα για την έκδοση ανάληψη̋ υποχρέωση̋ 

� Την ìε αριθì. πρωτ. 30018/20-04-2022 Απόφαση Ανάληψη̋ Υποχρέωση̋ (ΑÄΑ: ÙΑΞ9ÙΕΒ-2ΙΣ)   

� Την ìε αριθì. 224/48998/01-07-2022 Απόφαση Οικονοìική̋ Επιτροπή̋ (ΑÄΑ: ΨÙΦ1ÙΕΒ-Γ4Κ) ìε την 

οποία: 

α. εγκρίθηκαν οι τεχνικέ̋ προδιαγραφέ̋ 

β. καταρτίσθηκαν οι όροι τη̋ διακήρυξη̋ 

γ. ορίσθηκε επιτροπή διαγωνισìού και αξιολόγηση̋ υποβαλλόìενων προσφορών  

δ. ορίσθηκε επιτροπή παραλαβή̋ 

� Την υπ’ αριθ. 3602/05-07-2022 διατύπωση σύìφωνη̋ γνώìη̋ τη̋ Äιεύθυνση̋ Ε.Φ.Ä. ΑΣÄΑ, περί τη̋ 

διενέργεια̋ του Äιαγωνισìού και των όρων αυτού. 

 

1.5 Προθεσìία παραλαβή̋ προσφορών  

Η καταληκτική ηìεροìηνία παραλαβή̋ των προσφορών είναι η 26/09/2022 και ώρα 15:00. 

Η διαδικασία θα διενεργηθεί ìε χρήση του Εθνικού Συστήìατο̋ Ηλεκτρονικών Äηìόσιων Συìβάσεων 

(ΕΣΗÄΗΣ) Προìήθειε̋ και Υπηρεσίε̋ του  ΟΠΣ ΕΣΗÄΗΣ (Äιαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr)  

 

1.6 Äηìοσιότητα 

Α. Äηìοσίευση στην Επίσηìη Εφηìερίδα τη̋ Ευρωπαϊκή̋ Ένωση̋  

Προκήρυξη τη̋ παρούσα̋ σύìβαση̋ απεστάλη ìε ηλεκτρονικά ìέσα για δηìοσίευση στι̋ 19/07/2022 

στην Υπηρεσία Εκδόσεων τη̋ Ευρωπαϊκή̋ Ένωση̋.  

Προκαταρκτική Προκήρυξη τη̋ παρούσα̋ σύìβαση̋ απεστάλη ìε ηλεκτρονικά ìέσα για δηìοσίευση στι̋ 

13/06/2022 στην Υπηρεσία Εκδόσεων τη̋ Ευρωπαϊκή̋ Ένωση̋  

Β.  Äηìοσίευση σε εθνικό επίπεδο  
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Η προκήρυξη και το πλήρε̋ κείìενο τη̋ παρούσα̋ Äιακήρυξη̋ καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 

Μητρώο Äηìοσίων Συìβάσεων (ΚΗΜÄΗΣ).  

Τα έγγραφα τη̋ σύìβαση̋ τη̋ παρούσα̋ Äιακήρυξη̋ καταχωρήθηκαν στη σχετική ηλεκτρονική 

διαδικασία σύναψη̋ δηìόσια̋ σύìβαση̋ στο ΕΣΗÄΗΣ, η οποία έλαβε (2) Συστηìικού̋ Αύξοντε̋ 

Αριθìού̋: 168574 & 169677 και αναρτήθηκαν στη Äιαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ 
ΕΣΗÄΗΣ.  

Περίληψη τη̋ παρούσα̋ Äιακήρυξη̋ δηìοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύìφωνα ìε το άρθρο 66 του 

Ν. 4412/2016 

Περίληψη τη̋ παρούσα̋ Äιακήρυξη̋ όπω̋ προβλέπεται στην περίπτωση (ιστ) τη̋ παραγράφου 3 του 

άρθρου 76 του Ν.4727/2020, θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ 

(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ÄΙΑΥΓΕΙΑ).   

Η Äιακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα τη̋ αναθέτουσα̋ αρχή̋, στη διεύθυνση 

(URL):  www.ilion.gr στη διαδροìή: ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ► ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ÄΙΑΓÙΝΙΣΜΟΙ ► ÄΙΑΓÙΝΙΣΜΟΙ, καθώ̋ 

και στην ιστοσελίδα του ΕΦÄ www.asda.gr 

Γ. Έξοδα δηìοσιεύσεων 

Η δαπάνη των δηìοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον ανάδοχο. Σε περίπτωση, ìαταίωση̋ ή 

ακύρωση̋ του Äιαγωνισìού, τα έξοδα δηìοσίευση̋ βαρύνουν τον Äήìο Ιλίου.  

 

1.7 Αρχέ̋ εφαρìοζόìενε̋ στη διαδικασία σύναψη̋  

Οι οικονοìικοί φορεί̋ δεσìεύονται ότι: 

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση τη̋ σύìβαση̋, εφόσον επιλεγούν,  τι̋ 

υποχρεώσει̋ του̋ που απορρέουν από τι̋ διατάξει̋ τη̋ περιβαλλοντική̋, κοινωνικοασφαλιστική̋ και 

εργατική̋ νοìοθεσία̋, που έχουν θεσπιστεί ìε το δίκαιο τη̋ Ένωση̋, το εθνικό δίκαιο, συλλογικέ̋ 

συìβάσει̋ ή διεθνεί̋ διατάξει̋ περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίε̋ 

απαριθìούνται στο Παράρτηìα Χ του Προσαρτήìατο̋ Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω 

υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δηìοσίων 

συìβάσεων και τι̋ αρìόδιε̋ δηìόσιε̋ αρχέ̋ και υπηρεσίε̋ που ενεργούν εντό̋ των ορίων τη̋ ευθύνη̋ 

και τη̋ αρìοδιότητά̋ του̋,  

β) δεν θα ενεργήσουν αθέìιτα, παράνοìα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια τη̋ διαδικασία̋ 

ανάθεση̋, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεση̋ τη̋ σύìβαση̋, εφόσον επιλεγούν, 

γ) λαìβάνουν τα κατάλληλα ìέτρα για να διαφυλάξουν την εìπιστευτικότητα των πληροφοριών που 

έχουν χαρακτηρισθεί ω̋ τέτοιε̋. 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙÄΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικέ̋ Πληροφορίε̋ 

2.1.1 Έγγραφα τη̋ σύìβαση̋ 

Τα έγγραφα τη̋ παρούσα̋ διαδικασία̋ σύναψη̋,  είναι τα ακόλουθα: 

1. η ìε αρ. 2022/S 140-397678 Προκήρυξη τη̋ Σύìβαση̋, όπω̋ αυτή έχει δηìοσιευτεί στην Επίσηìη 

Εφηìερίδα τη̋ Ευρωπαϊκή̋ Ένωση̋   

2. το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύìβαση̋ [ΕΕΕΣ]  

3. η παρούσα διακήρυξη και τα παραρτήìατά τη̋ 

4. οι συìπληρωìατικέ̋ πληροφορίε̋ που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο τη̋ διαδικασία̋, ιδίω̋ 

σχετικά ìε τι̋ προδιαγραφέ̋ και τα σχετικά δικαιολογητικά 

5. το σχέδιο τη̋ σύìβαση̋ ìε τα Παραρτήìατά τη̋. 

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα τη̋ Σύìβαση̋ 

Όλε̋ οι επικοινωνίε̋ σε σχέση ìε τα βασικά στοιχεία τη̋ διαδικασία̋ σύναψη̋ τη̋ σύìβαση̋, καθώ̋ και 

όλε̋ οι ανταλλαγέ̋ πληροφοριών, ιδίω̋ η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται ìε τη χρήση τη̋ 

πλατφόρìα̋ του Εθνικού Συστήìατο̋ Ηλεκτρονικών Äηìοσίων Συìβάσεων (ΕΣΗÄΗΣ), η οποία είναι 

προσβάσιìη ìέσω τη̋ Äιαδικτυακή̋ Πύλη̋ (www.promitheus.gov.gr). 

2.1.3 Παροχή Äιευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήìατα παροχή̋ διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο δέκα ηìέρε̋ πριν 

την καταληκτική ηìεροìηνία υποβολή̋ προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα, στο πλαίσιο τη̋ 

παρούσα̋, στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψη̋ δηìόσια̋ σύìβαση̋ στην πλατφόρìα του 

ΕΣΗÄΗΣ, η οποία είναι προσβάσιìη ìέσω τη̋ Äιαδικτυακή̋ Πύλη̋ (www.promitheus.gov.gr). Αιτήìατα 

παροχή̋ συìπληρωìατικών πληροφοριών – διευκρινίσεων  υποβάλλονται από εγγεγραììένου̋  στο 

σύστηìα οικονοìικού̋ φορεί̋, δηλαδή από εκείνου̋ που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που του̋ 

έχουν χορηγηθεί (όνοìα χρήστη και κωδικό πρόσβαση̋) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο ìε το 

κείìενο των ερωτηìάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραììένο. Αιτήìατα παροχή̋ διευκρινήσεων που είτε 

υποβάλλονται ìε άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά 

υπογεγραììένο, δεν εξετάζονται. 

  

Η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσìία παραλαβή̋ των προσφορών, ούτω̋ ώστε όλοι οι 

ενδιαφερόìενοι οικονοìικοί φορεί̋ να ìπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για 

την κατάρτιση των προσφορών στι̋ ακόλουθε̋ περιπτώσει̋: 

α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετε̋ πληροφορίε̋, αν και ζητήθηκαν από τον οικονοìικό φορέα 

έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ηìέρε̋ πριν από την προθεσìία που ορίζεται για την 

παραλαβή των προσφορών,  

β) όταν τα έγγραφα τη̋ σύìβαση̋ υφίστανται σηìαντικέ̋ αλλαγέ̋ 

Η διάρκεια τη̋ παράταση̋ θα είναι ανάλογη ìε τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών. 
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Όταν οι πρόσθετε̋ πληροφορίε̋ δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σηìασία για την προετοιìασία 

κατάλληλων προσφορών, η παράταση τη̋ προθεσìία̋ εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια τη̋ 

αναθέτουσα̋ αρχή̋.  

Τροποποίηση των όρων τη̋ διαγωνιστική̋ διαδικασία̋ (πχ αλλαγή/ìετάθεση τη̋ καταληκτική̋ 

ηìεροìηνία̋ υποβολή̋ προσφορών καθώ̋ και σηìαντικέ̋ αλλαγέ̋ των εγγράφων τη̋ σύìβαση̋, 

σύìφωνα ìε την προηγούìενη παράγραφο) δηìοσιεύεται στην ΕΕΕΕ (ìε το τυποποιηìένο έντυπο 

«Äιορθωτικό») και στο ΚΗΜÄΗΣ. 

2.1.4 Γλώσσα 

Τα έγγραφα τη̋ σύìβαση̋ έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Τυχόν προδικαστικέ̋ προσφυγέ̋ 

υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορέ̋, τα  στοιχεία που περιλαìβάνονται σε αυτέ̋, καθώ̋ και τα αποδεικτικά έγγραφα σχετικά 

ìε τη ìη ύπαρξη λόγου αποκλεισìού και την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτική̋ επιλογή̋ συντάσσονται 

στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσηìη ìετάφρασή του̋ στην ελληνική γλώσσα.  

Τα αλλοδαπά δηìόσια και ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από ìετάφρασή του̋ στην ελληνική γλώσσα 

επικυρωìένη, είτε από πρόσωπο αρìόδιο κατά τι̋ κείìενε̋ διατάξει̋ τη̋ εθνική̋ νοìοθεσία̋ είτε από 

πρόσωπο κατά νόìο αρìόδιο τη̋ χώρα̋ στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.  

Ενηìερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα, εταιρικά ή ìη, ìε ειδικό τεχνικό περιεχόìενο, 

δηλαδή έντυπα ìε αìιγώ̋ τεχνικά χαρακτηριστικά, όπω̋ αριθìού̋, αποδόσει̋ σε διεθνεί̋ ìονάδε̋, 

ìαθηìατικού̋ τύπου̋ και σχέδια, που είναι δυνατόν να διαβαστούν σε κάθε γλώσσα και δεν είναι 

απαραίτητη η ìετάφραση του̋, ìπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρί̋ να συνοδεύονται από 

ìετάφραση στην ελληνική..  

Κατά παρέκκλιση των ω̋ άνω παραγράφων, γίνεται δεκτή η υποβολή ενό̋ ή περισσότερων στοιχείων των 

προσφορών και των δικαιολογητικών κατακύρωση̋, στην αγγλική γλώσσα  χωρί̋ να απαιτείται επικύρωσή 

του̋, στο ìέτρο που τα ανωτέρω έγγραφα είναι καταχωρισìένα σε επίσηìου̋ ιστότοπου̋ φορέων 

πιστοποίηση̋, στου̋ οποίου̋ υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση ìέσω διαδικτύου και εφόσον ο οικονοìικό̋ 

φορέα̋ παραπέìπει σε αυτού̋, προκειìένου η επαλήθευση τη̋ ισχύο̋ του̋ να είναι ευχερή̋ για την 

αναθέτουσα αρχή 

Κάθε ìορφή̋ επικοινωνία ìε την αναθέτουσα αρχή, καθώ̋ και ìεταξύ αυτή̋ και του αναδόχου, θα 

γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

2.1.5 Εγγυήσει̋ 

Οι εγγυητικέ̋ επιστολέ̋ των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύìατα ή 

χρηìατοδοτικά ιδρύìατα ή ασφαλιστικέ̋ επιχειρήσει̋ κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ τη̋ 

παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13), που λειτουργούν νόìιìα στα κράτη - ìέλη τη̋ Ένωση̋ ή 

του Ευρωπαϊκού Οικονοìικού Χώρου ή στα κράτη-ìέρη τη̋ ΣÄΣ και έχουν, σύìφωνα ìε τι̋ ισχύουσε̋ 

διατάξει̋, το δικαίωìα αυτό. Μπορούν, επίση̋, να εκδίδονται από το Τ.Μ.Ε.Ä.Ε. ή να παρέχονται ìε 

γραììάτιο του Ταìείου Παρακαταθηκών και Äανείων ìε παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου 

χρηìατικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη ìε γραììάτιο παρακατάθεση̋ χρεογράφων στο Ταìείο 

Παρακαταθηκών και Äανείων, τα τοκοìερίδια ή ìερίσìατα που λήγουν κατά τη διάρκεια τη̋ εγγύηση̋ 

επιστρέφονται ìετά τη λήξη του̋ στον υπέρ ου η εγγύηση οικονοìικό φορέα. 

Οι εγγυητικέ̋ επιστολέ̋ εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονοìικών φορέων από έναν ή περισσότερου̋ 

εκδότε̋ τη̋ παραπάνω παραγράφου. 

22PROC011156385 2022-08-30

Διανομήμέσω'ΙΡΙΔΑ' μεUID: 630721b370128e28a827f0f5 στις30/08/22 09:26



 

 

Έκδοση: 01 

Αναθ.: 00 

06/11/2018 

..../..../20.... 
ΕΕ-05-01-03 

ΕΓΚΡ./

ΕΚÄ: 

30/11/2018 

..../..../20.... 

Äήìο̋ Ιλίου 

Γραφείο Äιαχείριση̋ 

Ποιότητα̋ / Α.Τ.Π.Π.Α. 

Σελ.: 19/345 

Σελίδα 19 

Οι εγγυήσει̋ αυτέ̋ περιλαìβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ηìεροìηνία έκδοση̋, β) 

τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προ̋ την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθìό τη̋ εγγύηση̋, ε) το 

ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυìία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονοìικού 

φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωση̋ αναγράφονται όλα τα παραπάνω 

για κάθε ìέλο̋ τη̋ ένωση̋),  ζ) του̋ όρου̋ ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο 

δε εκδότη̋ παραιτείται του δικαιώìατο̋ τη̋ διαιρέσεω̋ και τη̋ διζήσεω̋, και ββ) ότι σε περίπτωση 

κατάπτωση̋ αυτή̋, το ποσό τη̋ κατάπτωση̋ υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλο̋ χαρτοσήìου, η) τα 

στοιχεία τη̋ σχετική̋ διακήρυξη̋ και την καταληκτική ηìεροìηνία υποβολή̋ προσφορών, θ) την 

ηìεροìηνία λήξη̋ ή τον χρόνο ισχύο̋ τη̋ εγγύηση̋, ι) την ανάληψη υποχρέωση̋ από τον εκδότη τη̋ 

εγγύηση̋ να καταβάλει το ποσό τη̋ εγγύηση̋ ολικά ή ìερικά εντό̋ πέντε (5) ηìερών ìετά από απλή 

έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προ̋ τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλή̋ 

εκτέλεση̋ και προκαταβολή̋, τον αριθìό και τον τίτλο τη̋ σχετική̋ σύìβαση̋.  

Η περ. αα’ του προηγούìενου εδαφίου ζ΄ δεν εφαρìόζεται για τι̋ εγγυήσει̋ που παρέχονται ìε 

γραììάτιο του Ταìείου Παρακαταθηκών και Äανείων. 

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί ìε του̋ εκδότε̋ των εγγυητικών επιστολών προκειìένου να διαπιστώσει 

την εγκυρότητά του̋. 

2.1.6 Προστασία Προσωπικών Äεδοìένων 

Η αναθέτουσα αρχή ενηìερώνει το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ω̋ Προσφέρων ή ω̋ 

Νόìιìο̋ Εκπρόσωπο̋ Προσφέροντο̋, ότι η ίδια ή και τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασìό τη̋, θα 

επεξεργάζονται προσωπικά δεδοìένα που περιέχονται στου̋ φακέλου̋ τη̋ προσφορά̋ και τα 

αποδεικτικά ìέσα τα οποία υποβάλλονται σε αυτήν, στο πλαίσιο του παρόντο̋ Äιαγωνισìού, για το σκοπό 

τη̋ αξιολόγηση̋ των προσφορών και τη̋ ενηìέρωση̋ έτερων συììετεχόντων σε αυτόν, λαìβάνοντα̋ 

κάθε εύλογο ìέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και τη̋ ασφάλεια̋ τη̋ επεξεργασία̋ των 

δεδοìένων και τη̋ προστασία̋ του̋ από κάθε ìορφή̋ αθέìιτη επεξεργασία, σύìφωνα ìε τι̋ διατάξει̋ 

τη̋ κείìενη̋ νοìοθεσία̋ περί προστασία̋ προσωπικών δεδοìένων, κατά τα αναλυτικώ̋ αναφερόìενα 

στην αναλυτική ενηìέρωση που επισυνάπτεται στην παρούσα. 

 

2.2 Äικαίωìα Συììετοχή̋ - Κριτήρια Ποιοτική̋ Επιλογή̋ 

2.2.1 Äικαίωìα συììετοχή̋  

1. Äικαίωìα συììετοχή̋ στη διαδικασία σύναψη̋ τη̋ παρούσα̋ σύìβαση̋ έχουν φυσικά ή νοìικά 

πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονοìικών φορέων, τα ìέλη αυτών, που είναι εγκατεστηìένα σε: 

α) κράτο̋-ìέλο̋ τη̋ Ένωση̋, 

β) κράτο̋-ìέλο̋ του Ευρωπαϊκού Οικονοìικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτε̋ χώρε̋ που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣÄΣ, στο βαθìό που η υπό ανάθεση δηìόσια 

σύìβαση καλύπτεται από τα Παραρτήìατα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τι̋ γενικέ̋ σηìειώσει̋ του σχετικού ìε 

την Ένωση Προσαρτήìατο̋ I τη̋ ω̋ άνω Συìφωνία̋, καθώ̋ και  

δ) σε τρίτε̋ χώρε̋ που δεν εìπίπτουν στην περίπτωση γ΄ τη̋ παρούσα̋ παραγράφου και έχουν συνάψει 

διìερεί̋ ή πολυìερεί̋ συìφωνίε̋ ìε την Ένωση σε θέìατα διαδικασιών ανάθεση̋ δηìοσίων συìβάσεων. 

Στο βαθìό που καλύπτονται από τα Παραρτήìατα 1, 2, 4 και 5, 6 και 7 και τι̋ γενικέ̋ σηìειώσει̋ του 

σχετικού ìε την Ένωση Προσαρτήìατο̋ I τη̋ ΣÄΣ, καθώ̋ και τι̋ λοιπέ̋ διεθνεί̋ συìφωνίε̋ από τι̋ οποίε̋ 

δεσìεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσε̋ αρχέ̋ επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τι̋ υπηρεσίε̋ και του̋ 
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οικονοìικού̋ φορεί̋ των χωρών που έχουν υπογράψει τι̋ εν λόγω συìφωνίε̋ ìεταχείριση εξίσου ευνοϊκή 

ìε αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τι̋ υπηρεσίε̋ και του̋ οικονοìικού̋ φορεί̋ τη̋ 

Ένωση̋ 

2. Οικονοìικό̋ φορέα̋ συììετέχει είτε ìεìονωìένα είτε ω̋ ìέλο̋ ένωση̋.! Οι ενώσει̋ οικονοìικών 

φορέων, συìπεριλαìβανοìένων και των προσωρινών συìπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν 

συγκεκριìένη νοìική ìορφή για την υποβολή προσφορά̋. Η αναθέτουσα αρχή  ìπορεί να απαιτήσει από 

τι̋ ενώσει̋ οικονοìικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριìένη νοìική ìορφή, εφόσον του̋ ανατεθεί η 

σύìβαση. 

Στι̋ περιπτώσει̋ υποβολή̋ προσφορά̋ από ένωση οικονοìικών φορέων, όλα τα ìέλη τη̋ ευθύνονται 

έναντι τη̋ αναθέτουσα̋ αρχή̋ αλληλέγγυα και ει̋ ολόκληρον.   

2.2.2 Εγγύηση συììετοχή̋ 

2.2.2.1. Για την έγκυρη συììετοχή στη διαδικασία σύναψη̋ τη̋ παρούσα̋ σύìβαση̋, κατατίθεται από 

του̋ συììετέχοντε̋ οικονοìικού̋ φορεί̋ (προσφέροντε̋), εγγυητική επιστολή συììετοχή̋, όπω̋ 

φαίνεται παρακάτω: 

ΥΠΟΕΡΓΟ 1: Προìήθεια ειδικού εξοπλισìού (έπιπλα) για την ενίσχυση τη̋ λειτουργικότητα̋ του ΚΗΦΗ 

ΟΜΑÄΑ Α «Έπιπλα ιατρείων, δωìατίων, γραφείων»: Äύο χιλιάδε̋ διακόσια ευρώ και είκοσι έξι λεπτά 

(2.200,26€) 

ΟΜΑÄΑ Β «Έπιπλα χώρων ανάπαυση̋, εξεταστηρίων»: Χίλια πενήντα εννέα ευρώ και δεκατέσσερα λεπτά 

(1.059,14€) 

ΟΜΑÄΑ Γ «Ιìατισìό̋»: Εκατόν ενενήντα τέσσερα ευρώ και σαράντα ένα λεπτά (194,41€) 

ΟΜΑÄΑ Ä «Εξοπλισìό̋ φυσιοθεραπευτηρίου»: Τριακόσια πενήντα επτά ευρώ και ογδόντα τέσσερα λεπτά 

(357,84€) 

ΟΜΑÄΑ Ε «Αναπηρικά αìαξίδια»: Σαράντα έξι ευρώ και οκτώ λεπτά (46,08€) 

ΟΜΑÄΑ ΣΤ «Εξοπλισìό̋ φαγητού»: Ογδόντα έξι ευρώ και είκοσι ένα λεπτά  (86,21€) 

ΟΜΑÄΑ Ζ «Είδη σκίαση̋»: Πεντακόσια εβδοìήντα ευρώ και τριάντα λεπτά (570,30€) 

ΟΜΑÄΑ Η «Πολυθρόνα συνεργασία̋ - Ψυχοθεραπεία̋»: Εκατόν σαράντα εννέα ευρώ και πενήντα δύο 

λεπτά (149,52€) 

ΥΠΟΕΡΓΟ 2: Προìήθεια ηλεκτροìηχανολογικού εξοπλισìού για την ενίσχυση τη̋ λειτουργικότητα̋ του 

ΚΗΦΗ 

ΟΜΑÄΑ Α «Κλιìατιστικά»: Äύο χιλιάδε̋ διακόσια εβδοìήντα ευρώ (2.270,00€) 

ΟΜΑÄΑ Β «Ανελκυστήρα̋ (αναβατόριο) τροφίìων»: Τριακόσια εξήντα ευρώ (360,00€)  

ΟΜΑÄΑ Γ «Σύστηìα συναγερìού - Αναβάθìιση κλειστού κυκλώìατο̋ TV (C.C. TV)»: Πεντακόσια ενενήντα 

οκτώ ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτά (598,68€) 

ΟΜΑÄΑ Ä «Ηλεκτρικέ̋ συσκευέ̋ - Επαγγελìατικό̋ εξοπλισìό̋»: Äύο χιλιάδε̋ οκτακόσια εβδοìήντα δύο 

ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτά (2.872,88€) 

22PROC011156385 2022-08-30

Διανομήμέσω'ΙΡΙΔΑ' μεUID: 630721b370128e28a827f0f5 στις30/08/22 09:26



 

 

Έκδοση: 01 

Αναθ.: 00 

06/11/2018 

..../..../20.... 
ΕΕ-05-01-03 

ΕΓΚΡ./

ΕΚÄ: 

30/11/2018 

..../..../20.... 

Äήìο̋ Ιλίου 

Γραφείο Äιαχείριση̋ 

Ποιότητα̋ / Α.Τ.Π.Π.Α. 

Σελ.: 21/345 

Σελίδα 21 

ΟΜΑÄΑ Ε «Μηχανογραφικό̋ εξοπλισìό̋»: Επτακόσια είκοσι πέντε ευρώ και σαράντα τέσσερα λεπτά 

(725,44€) 

ΟΜΑÄΑ ΣΤ «Tablet»: Εκατόν δεκαεννέα ευρώ και εβδοìήντα λεπτά (119,70€) 

ΟΜΑÄΑ Ζ «Φωτοτυπικό ìηχάνηìα»: Τριακόσια οκτώ λεπτά (308,00€) 

ΟΜΑÄΑ Η «Λογισìικό για PC και NOTEBOOK»: Äιακόσια σαράντα οκτώ ευρώ και εβδοìήντα οκτώ λεπτά 

(248,78€) 

ΟΜΑÄΑ Θ «Äικτυακά»: Τριακόσια ογδόντα ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτά (380,68€) 

ΟΜΑÄΑ Ι «Τηλεφωνικό κέντρο και WiFi»: Εννιακόσια εξήντα επτά ευρώ και δεκαεννέα λεπτά (967,19€) 

ΟΜΑÄΑ ΙΑ «Φωτισìό̋ ανάδειξη̋ κτηρίου»: Τριακόσια ογδόντα τέσσερα ευρώ και εξήντα λεπτά (384,60€) 

 

Στην περίπτωση ένωση̋ οικονοìικών φορέων, η εγγύηση συììετοχή̋ περιλαìβάνει και τον όρο ότι η 

εγγύηση καλύπτει τι̋ υποχρεώσει̋ όλων των οικονοìικών φορέων που συììετέχουν στην ένωση. 

Η εγγύηση συììετοχή̋ πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ηìέρε̋ ìετά τη λήξη του χρόνου 

ισχύο̋ τη̋ προσφορά̋ του άρθρου 2.4.5 τη̋ παρούσα̋, ήτοι 240 ηìέρε̋, άλλω̋ η προσφορά 

απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή ìπορεί, πριν από τη λήξη τη̋ προσφορά̋, να ζητά από του̋ 

προσφέροντε̋ να παρατείνουν, πριν τη λήξη του̋, τη διάρκεια ισχύο̋ τη̋ προσφορά̋ και τη̋ εγγύηση̋ 

συììετοχή̋. 

Οι πρωτότυπε̋ εγγυήσει̋ συììετοχή̋, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, προσκοìίζονται, 

σε κλειστό φάκελο ìε ευθύνη του οικονοìικού φορέα, το αργότερο πριν την ηìεροìηνία και ώρα 

αποσφράγιση̋ των προσφορών που ορίζεται στην παρ. 3.1 τη̋ παρούσα̋, άλλω̋ η προσφορά 

απορρίπτεται ω̋ απαράδεκτη, ìετά από γνώìη τη̋ Επιτροπή̋ Äιαγωνισìού.  

2.2.2.2. Η εγγύηση συììετοχή̋ επιστρέφεται στον ανάδοχο ìε την προσκόìιση τη̋ εγγύηση̋ καλή̋ 

εκτέλεση̋.  

Η εγγύηση συììετοχή̋ επιστρέφεται στου̋ λοιπού̋ προσφέροντε̋, σύìφωνα ìε τα ειδικότερα οριζόìενα 

στην παρ. 3 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016. 

2.2.2.3. Η εγγύηση συììετοχή̋ καταπίπτει εάν ο προσφέρων: α) αποσύρει την προσφορά του κατά τη 

διάρκεια ισχύο̋ αυτή̋, β) παρέχει, εν γνώσει του, ψευδή στοιχεία ή πληροφορίε̋ που αναφέρονται στι̋ 

παραγράφου̋ 2.2.3 έω̋ 2.2.8, γ) δεν προσκοìίσει εγκαίρω̋ τα προβλεπόìενα από την παρούσα 

δικαιολογητικά (παράγραφοι 2.2.9 και 3.2), δ) δεν προσέλθει εγκαίρω̋ για υπογραφή του συìφωνητικού, 

ε) υποβάλει ìη κατάλληλη προσφορά, ìε την έννοια τη̋ περ. 46 τη̋ παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 

4412/2016, στ) δεν ανταποκριθεί στη σχετική πρόσκληση τη̋ αναθέτουσα̋ αρχή̋ να εξηγήσει την τιìή ή 

το κόστο̋ τη̋ προσφορά̋ του εντό̋ τη̋ τεθείσα̋ προθεσìία̋ και η προσφορά του απορριφθεί, ζ) στι̋ 

περιπτώσει̋ των παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, περί πρόσκληση̋ για υποβολή 

δικαιολογητικών από τον προσωρινό ανάδοχο, αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών, 

σύìφωνα ìε τι̋ παραγράφου̋ 3.2 και 3.4 τη̋ παρούσα̋, διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν στο 

ΕΕΕΣ είναι εκ προθέσεω̋ απατηλά, ή ότι έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία, ή αν, από τα 

παραπάνω δικαιολογητικά που προσκοìίσθηκαν νοìίìω̋ και εìπροθέσìω̋, δεν αποδεικνύεται η ìη 

συνδροìή των λόγων αποκλεισìού τη̋ παραγράφου 2.2.3 ή η πλήρωση ìια̋ ή περισσότερων από τι̋ 

απαιτήσει̋ των κριτηρίων ποιοτική̋ επιλογή̋. 

 

22PROC011156385 2022-08-30

Διανομήμέσω'ΙΡΙΔΑ' μεUID: 630721b370128e28a827f0f5 στις30/08/22 09:26



 

 

Έκδοση: 01 

Αναθ.: 00 

06/11/2018 

..../..../20.... 
ΕΕ-05-01-03 

ΕΓΚΡ./

ΕΚÄ: 

30/11/2018 

..../..../20.... 

Äήìο̋ Ιλίου 

Γραφείο Äιαχείριση̋ 

Ποιότητα̋ / Α.Τ.Π.Π.Α. 

Σελ.: 22/345 

Σελίδα 22 

2.2.3 Λόγοι αποκλεισìού  

Αποκλείεται από τη συììετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψη̋ σύìβαση̋ (διαγωνισìό) οικονοìικό̋ 

φορέα̋, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για ìεìονωìένο φυσικό ή νοìικό πρόσωπο) 

ή σε ένα από τα ìέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονοìικών φορέων) ένα̋ ή περισσότεροι από του̋ 

ακόλουθου̋ λόγου̋: 

2.2.3.1.  Όταν υπάρχει σε βάρο̋ του αìετάκλητη καταδικαστική απόφαση για ένα από τα ακόλουθα 

εγκλήìατα:  

α) συììετοχή σε εγκληìατική οργάνωση, όπω̋ αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 τη̋ απόφαση̋-πλαίσιο 

2008/841/ÄΕΥ του Συìβουλίου τη̋ 24η̋ Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέìηση του οργανωìένου 

εγκλήìατο̋ (ΕΕ L 300 τη̋ 11.11.2008 σ.42), και τα εγκλήìατα του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα 

(εγκληìατική οργάνωση), 

β) ενεργητική δωροδοκία, όπω̋ ορίζεται στο άρθρο 3 τη̋ σύìβαση̋ περί τη̋ καταπολέìηση̋ τη̋ 

δωροδοκία̋ στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-ìελών τη̋ 

Ένωση̋ (ΕΕ C 195 τη̋ 25.6.1997, σ. 1) και στην παρ. 1 του άρθρου 2 τη̋ απόφαση̋-πλαίσιο 2003/568/ÄΕΥ 

του Συìβουλίου τη̋ 22α̋ Ιουλίου 2003, για την καταπολέìηση τη̋ δωροδοκία̋ στον ιδιωτικό τοìέα (ΕΕ L 

192 τη̋ 31.7.2003, σ. 54), καθώ̋ και όπω̋ ορίζεται στο εθνικό δίκαιο του οικονοìικού φορέα, και τα 

εγκλήìατα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 

2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 237Α παρ. 2 (εìπορία επιρροή̋ – ìεσάζοντε̋), 396 παρ. 2 

(δωροδοκία στον ιδιωτικό τοìέα) του Ποινικού Κώδικα, 

γ) απάτη ει̋ βάρο̋ των οικονοìικών συìφερόντων τη̋ Ένωση̋, κατά την έννοια των άρθρων 3 και 4 τη̋ 

Οδηγία̋ (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συìβουλίου τη̋ 5η̋ Ιουλίου 2017 σχετικά 

ìε την καταπολέìηση, ìέσω του ποινικού δικαίου, τη̋ απάτη̋ ει̋ βάρο̋ των οικονοìικών συìφερόντων 

τη̋ Ένωση̋ (L 198/28.07.2017) και τα εγκλήìατα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 

216 (πλαστογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 242 

(ψευδή̋ βεβαίωση, νόθευση κ.λπ.) 374 (διακεκριìένη κλοπή), 375 (υπεξαίρεση), 386 (απάτη), 386Α 

(απάτη ìε υπολογιστή), 386Β (απάτη σχετική ìε τι̋ επιχορηγήσει̋), 390 (απιστία) του Ποινικού Κώδικα και 

των άρθρων 155 επ. του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265), όταν αυτά στρέφονται κατά 

των οικονοìικών συìφερόντων τη̋ Ευρωπαϊκή̋ Ένωση̋ ή συνδέονται ìε την προσβολή αυτών των 

συìφερόντων, καθώ̋ και τα εγκλήìατα των άρθρων 23 (διασυνοριακή απάτη σχετικά ìε τον ΦΠΑ) και 24 

(επικουρικέ̋ διατάξει̋ για την ποινική προστασία των οικονοìικών συìφερόντων τη̋ Ευρωπαϊκή̋ 

Ένωση̋) του ν. 4689/2020 (Α’ 103), 

δ) τροìοκρατικά εγκλήìατα ή εγκλήìατα συνδεόìενα ìε τροìοκρατικέ̋ δραστηριότητε̋, όπω̋ ορίζονται, 

αντιστοίχω̋, στα άρθρα 3-4 και 5-12 τη̋ Οδηγία̋ (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συìβουλίου τη̋ 15η̋ Μαρτίου 2017 για την καταπολέìηση τη̋ τροìοκρατία̋ και την αντικατάσταση τη̋ 

απόφαση̋-πλαισίου 2002/475/ÄΕΥ του Συìβουλίου και για την τροποποίηση τη̋ απόφαση̋ 

2005/671/ÄΕΥ του Συìβουλίου (ΕΕ L 88/31.03.2017) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα 

διάπραξη̋ εγκλήìατο̋, όπω̋ ορίζονται στο άρθρο 14 αυτή̋, και τα εγκλήìατα των άρθρων 187Α και 187Β 

του Ποινικού Κώδικα, καθώ̋ και τα εγκλήìατα των άρθρων 32-35 του ν. 4689/2020 (Α’103), 

ε) νοìιìοποίηση εσόδων από παράνοìε̋ δραστηριότητε̋ ή χρηìατοδότηση τη̋ τροìοκρατία̋, όπω̋ 

αυτέ̋ ορίζονται στο άρθρο 1 τη̋ Οδηγία̋ (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συìβουλίου τη̋ 20η̋ Μαΐου 2015, σχετικά ìε την πρόληψη τη̋ χρησιìοποίηση̋ του χρηìατοπιστωτικού 

συστήìατο̋ για τη νοìιìοποίηση εσόδων από παράνοìε̋ δραστηριότητε̋ ή για τη χρηìατοδότηση τη̋ 

τροìοκρατία̋, την τροποποίηση του κανονισìού (ΕΕ) αριθì. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συìβουλίου, και την κατάργηση τη̋ οδηγία̋ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
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Συìβουλίου και τη̋ οδηγία̋ 2006/70/ΕΚ τη̋ Επιτροπή̋ (ΕΕ L 141/05.06.2015) και τα εγκλήìατα των 

άρθρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α’ 139),  

στ) παιδική εργασία και άλλε̋ ìορφέ̋ εìπορία̋ ανθρώπων, όπω̋ ορίζονται στο άρθρο 2 τη̋ Οδηγία̋ 

2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συìβουλίου τη̋ 5η̋ Απριλίου 2011, για την πρόληψη 

και την καταπολέìηση τη̋ εìπορία̋ ανθρώπων και για την προστασία των θυìάτων τη̋, καθώ̋ και για 

την αντικατάσταση τη̋ απόφαση̋-πλαίσιο 2002/629/ÄΕΥ του Συìβουλίου (ΕΕ L 101 τη̋ 15.4.2011, σ. 1), 

και τα εγκλήìατα του άρθρου 323Α του Ποινικού Κώδικα (εìπορία ανθρώπων).  

Ο οικονοìικό̋ φορέα̋ αποκλείεται, επίση̋, όταν το πρόσωπο ει̋ βάρο̋ του οποίου εκδόθηκε αìετάκλητη 

καταδικαστική απόφαση είναι ìέλο̋ του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει 

εξουσία εκπροσώπηση̋, λήψη̋ αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούìενου 

εδαφίου αφορά:  

- στι̋ περιπτώσει̋ εταιρειών περιορισìένη̋ ευθύνη̋ (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) 

και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) του̋ διαχειριστέ̋. 

- στι̋ περιπτώσει̋ ανωνύìων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα Σύìβουλο, τα ìέλη του Äιοικητικού 

Συìβουλίου, καθώ̋ και τα πρόσωπα στα οποία ìε απόφαση του Äιοικητικού Συìβουλίου έχει ανατεθεί το 

σύνολο τη̋ διαχείριση̋ και εκπροσώπηση̋ τη̋ εταιρεία̋. 

- στι̋ περιπτώσει̋ Συνεταιρισìών, τα ìέλη του Äιοικητικού Συìβουλίου. 

- σε όλε̋ τι̋ υπόλοιπε̋ περιπτώσει̋ νοìικών προσώπων, τον κατά περίπτωση  νόìιìο εκπρόσωπο. 

Εάν στι̋ ω̋ άνω περιπτώσει̋ (α) έω̋ (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδο̋ αποκλεισìού δεν έχει 

καθοριστεί ìε αìετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ηìεροìηνία τη̋ 

καταδίκη̋ ìε αìετάκλητη απόφαση.  

2.2.3.2. Στι̋ ακόλουθε̋ περιπτώσει̋: 

α) όταν ο  οικονοìικό̋ φορέα̋ έχει αθετήσει τι̋ υποχρεώσει̋ του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 

εισφορών κοινωνική̋ ασφάλιση̋ και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση ìε 

τελεσίδικη και δεσìευτική ισχύ, σύìφωνα ìε διατάξει̋ τη̋ χώρα̋ όπου είναι εγκατεστηìένο̋  ή την 

εθνική νοìοθεσία ή  

β) όταν η αναθέτουσα αρχή ìπορεί να αποδείξει ìε τα κατάλληλα ìέσα ότι ο οικονοìικό̋ φορέα̋ έχει 

αθετήσει τι̋ υποχρεώσει̋ του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνική̋ ασφάλιση̋. 

Αν ο οικονοìικό̋ φορέα̋ είναι Έλληνα̋ πολίτη̋ ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσει̋ 

του που αφορούν στι̋ εισφορέ̋ κοινωνική̋ ασφάλιση̋ καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική 

ασφάλιση.  

Οι υποχρεώσει̋ των περ. α’ και β’ τη̋ παρ. 2.2.3.2  θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν 

καταστεί ληξιπρόθεσìε̋ ή εφόσον αυτέ̋ έχουν υπαχθεί σε δεσìευτικό διακανονισìό που τηρείται. 

 

Äεν αποκλείεται ο οικονοìικό̋ φορέα̋, όταν έχει εκπληρώσει τι̋ υποχρεώσει̋ του είτε καταβάλλοντα̋ 

του̋ φόρου̋ ή τι̋ εισφορέ̋ κοινωνική̋ ασφάλιση̋ που οφείλει, συìπεριλαìβανοìένων, κατά περίπτωση, 

των δεδουλευìένων τόκων ή των προστίìων είτε υπαγόìενο̋ σε δεσìευτικό διακανονισìό για την 

καταβολή του̋ στο ìέτρο που τηρεί του̋ όρου̋ του δεσìευτικού κανονισìού. 

2.2.3.3 α) Κατ’ εξαίρεση, δεν αποκλείονται για του̋ λόγου̋ των ανωτέρω παραγράφων, εφόσον 

συντρέχουν οι επιτακτικοί λόγοι δηìόσιου συìφέροντο̋  
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β) ÄΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ 

2.2.3.4. Αποκλείεται από τη συììετοχή στη διαδικασία σύναψη̋ τη̋ παρούσα̋ σύìβαση̋, οικονοìικό̋ 

φορέα̋ σε οποιαδήποτε από τι̋ ακόλουθε̋ καταστάσει̋:  

(α) εάν έχει αθετήσει τι̋ υποχρεώσει̋ που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, 

περί αρχών που εφαρìόζονται στι̋ διαδικασίε̋ σύναψη̋ δηìοσίων συìβάσεων, 

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία ειδική̋ εκκαθάριση̋ ή τελεί υπό αναγκαστική 

διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συìβιβασìού ή έχει αναστείλει τι̋ επιχειρηìατικέ̋ του δραστηριότητε̋ ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία 

εξυγίανση̋ και δεν τηρεί του̋ όρου̋ αυτή̋ ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόìοια διαδικασία, προβλεπόìενη σε εθνικέ̋ διατάξει̋ νόìου. Η αναθέτουσα αρχή 

ìπορεί να ìην αποκλείει έναν οικονοìικό φορέα ο οποίο̋ βρίσκεται σε ìία εκ των καταστάσεων που 

αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέα̋ είναι σε 

θέση να εκτελέσει τη σύìβαση, λαìβάνοντα̋ υπόψη τι̋ ισχύουσε̋ διατάξει̋ και τα ìέτρα για τη συνέχιση 

τη̋ επιχειρηìατική̋ του λειτουργία̋,  

(γ) εάν, ìε την επιφύλαξη τη̋ παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011 περί ποινικών κυρώσεων 

και άλλων διοικητικών συνεπειών, υπάρχουν επαρκώ̋ εύλογε̋ ενδείξει̋ που οδηγούν στο συìπέρασìα 

ότι ο οικονοìικό̋ φορέα̋ συνήψε συìφωνίε̋ ìε άλλου̋ οικονοìικού̋ φορεί̋ ìε στόχο τη στρέβλωση του 

ανταγωνισìού,  

δ) εάν ìία κατάσταση σύγκρουση̋ συìφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν 

ìπορεί να θεραπευθεί αποτελεσìατικά ìε άλλα, λιγότερο παρεìβατικά, ìέσα,  

(ε) εάν ìία κατάσταση στρέβλωση̋ του ανταγωνισìού από την πρότερη συììετοχή του οικονοìικού 

φορέα κατά την προετοιìασία τη̋ διαδικασία̋ σύναψη̋ σύìβαση̋, σύìφωνα ìε όσα ορίζονται στο άρθρο 

48 του ν. 4412/2016, δεν ìπορεί να θεραπευθεί ìε άλλα, λιγότερο παρεìβατικά, ìέσα,  

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαìβανόìενη πληììέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδου̋ 

απαίτηση̋ στο πλαίσιο προηγούìενη̋ δηìόσια̋ σύìβαση̋, προηγούìενη̋ σύìβαση̋ ìε αναθέτοντα 

φορέα ή προηγούìενη̋ σύìβαση̋ παραχώρηση̋ που είχε ω̋ αποτέλεσìα την πρόωρη καταγγελία τη̋ 

προηγούìενη̋ σύìβαση̋, αποζηìιώσει̋ ή άλλε̋ παρόìοιε̋ κυρώσει̋,  

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχο̋ εκ προθέσεω̋ σοβαρών απατηλών δηλώσεων κατά την παροχή των 

πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση τη̋ απουσία̋ των λόγων αποκλεισìού ή την πλήρωση 

των κριτηρίων επιλογή̋, έχει αποκρύψει τι̋ πληροφορίε̋ αυτέ̋ ή δεν είναι σε θέση να προσκοìίσει τα 

δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρìογή τη̋ παραγράφου 2.2.9.2 τη̋ παρούσα̋,  

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει ìε αθέìιτο τρόπο τη διαδικασία λήψη̋ αποφάσεων τη̋ αναθέτουσα̋ 

αρχή̋, να αποκτήσει εìπιστευτικέ̋ πληροφορίε̋ που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέìιτο πλεονέκτηìα 

στη διαδικασία σύναψη̋ σύìβαση̋ ή να παράσχει ìε απατηλό τρόπο παραπλανητικέ̋ πληροφορίε̋ που 

ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώ̋ τι̋ αποφάσει̋ που αφορούν τον αποκλεισìό, την επιλογή ή την 

ανάθεση,  

(θ) εάν η αναθέτουσα αρχή ìπορεί να αποδείξει, ìε κατάλληλα ìέσα ότι έχει διαπράξει σοβαρό 

επαγγελìατικό παράπτωìα, το οποίο θέτει εν αìφιβόλω την ακεραιότητά του.  

Εάν στι̋ ω̋ άνω περιπτώσει̋ (α) έω̋ (θ)  η περίοδο̋ αποκλεισìού δεν έχει καθοριστεί ìε αìετάκλητη 
απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ηìεροìηνία έκδοση̋ πράξη̋ που βεβαιώνει το 
σχετικό γεγονό̋. 

2.2.3.5. ÄΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ 
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2.2.3.6. Ο οικονοìικό̋ φορέα̋ αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σηìείο κατά τη διάρκεια τη̋ 

διαδικασία̋ σύναψη̋ τη̋ παρούσα̋ σύìβαση̋, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή 

παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε ìία από τι̋ ω̋ άνω περιπτώσει̋. 

2.2.3.7. Οικονοìικό̋ φορέα̋ που εìπίπτει σε ìια από τι̋ καταστάσει̋ που αναφέρονται στι̋ 

παραγράφου̋ 2.2.3.1 και 2.2.3.4, εκτό̋ από την περ. β αυτή̋, ìπορεί να προσκοìίζει στοιχεία, 

προκειìένου να αποδείξει ότι τα ìέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι 

συντρέχει ο σχετικό̋ λόγο̋ αποκλεισìού (αυτoκάθαρση). Για τον σκοπό αυτόν, ο οικονοìικό̋ φορέα̋ 

αποδεικνύει ότι έχει καταβάλει ή έχει δεσìευθεί να καταβάλει αποζηìίωση για ζηìίε̋ που προκλήθηκαν 

από το ποινικό αδίκηìα ή το παράπτωìα, ότι έχει διευκρινίσει τα γεγονότα και τι̋ περιστάσει̋ ìε 

ολοκληρωìένο τρόπο, ìέσω ενεργού συνεργασία̋ ìε τι̋ ερευνητικέ̋ αρχέ̋, και έχει λάβει συγκεκριìένα 

τεχνικά και οργανωτικά ìέτρα, καθώ̋ και ìέτρα σε επίπεδο προσωπικού κατάλληλα για την αποφυγή 

περαιτέρω ποινικών αδικηìάτων ή παραπτωìάτων. Τα ìέτρα που λαìβάνονται από του̋ οικονοìικού̋ 

φορεί̋ αξιολογούνται σε συνάρτηση ìε τη σοβαρότητα και τι̋ ιδιαίτερε̋ περιστάσει̋ του ποινικού 

αδικήìατο̋ ή του παραπτώìατο̋. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονοìικό̋ φορέα̋ δεν 

αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψη̋ σύìβαση̋. Αν τα ìέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον 

οικονοìικό φορέα το σκεπτικό τη̋ απόφαση̋ αυτή̋. Οικονοìικό̋ φορέα̋ που έχει αποκλειστεί, σύìφωνα 

ìε τι̋ κείìενε̋ διατάξει̋, ìε τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συììετοχή σε διαδικασίε̋ 

σύναψη̋ σύìβαση̋ ή ανάθεση̋ παραχώρηση̋ δεν ìπορεί να κάνει χρήση τη̋ ανωτέρω δυνατότητα̋ κατά 

την περίοδο του αποκλεισìού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 

2.2.3.8. Η απόφαση για την διαπίστωση τη̋ επάρκεια̋ ή ìη των επανορθωτικών ìέτρων κατά την 

προηγούìενη παράγραφο εκδίδεται σύìφωνα ìε τα οριζόìενα στι̋ παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 

4412/2016. 

2.2.3.9. Οικονοìικό̋ φορέα̋, σε βάρο̋ του οποίου έχει επιβληθεί η κύρωση του οριζόντιου αποκλεισìού 

σύìφωνα ìε τι̋ κείìενε̋ διατάξει̋ και για το χρονικό διάστηìα που αυτή ορίζει, αποκλείεται από την 

παρούσα διαδικασία σύναψη̋ τη̋ σύìβαση̋.   

 

Κριτήρια Επιλογή̋  

2.2.4 Καταλληλότητα άσκηση̋ επαγγελìατική̋ δραστηριότητα̋  

(Αφορά όλε̋ τι̋ οìάδε̋ των Υποέργων 1 και 2) 

Οι οικονοìικοί φορεί̋ που συììετέχουν στη διαδικασία σύναψη̋ τη̋ παρούσα̋ σύìβαση̋ απαιτείται να 

ασκούν εìπορική ή βιοìηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή ìε το αντικείìενο τη̋ προìήθεια̋.  

Οι οικονοìικοί φορεί̋ που είναι εγκατεστηìένοι σε κράτο̋ ìέλο̋ τη̋ Ευρωπαϊκή̋ Ένωση̋ απαιτείται να 

είναι εγγεγραììένοι σε ένα από τα επαγγελìατικά ή εìπορικά ìητρώα που τηρούνται στο κράτο̋ 

εγκατάστασή̋ του̋ ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτηìα XI του 

Προσαρτήìατο̋ Α΄ του ν. 4412/2016.  

Στην περίπτωση οικονοìικών φορέων εγκατεστηìένων σε κράτο̋ ìέλου̋ του Ευρωπαϊκού Οικονοìικού 

Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτε̋ χώρε̋ που προσχωρήσει στη ΣÄΣ, ή σε τρίτε̋ χώρε̋ που δεν εìπίπτουν στην 

προηγούìενη περίπτωση και έχουν συνάψει διìερεί̋ ή πολυìερεί̋ συìφωνίε̋ ìε την Ένωση σε θέìατα 

διαδικασιών ανάθεση̋ δηìοσίων συìβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραììένοι σε αντίστοιχα 

επαγγελìατικά ή εìπορικά ìητρώα.  
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Οι εγκατεστηìένοι στην Ελλάδα οικονοìικοί φορεί̋ απαιτείται να είναι εγγεγραììένοι στο Βιοτεχνικό ή 

Εìπορικό ή Βιοìηχανικό Επιìελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αìυντικού Υλικού  

2.2.5 Οικονοìική και χρηìατοοικονοìική επάρκεια 

(Αφορά τι̋ οìάδε̋ Ε, ΣΤ, Ζ, Η, Θ και Ι του Υποέργου 2)  

 

Όσον αφορά την οικονοìική και χρηìατοοικονοìική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψη̋ 

σύìβαση̋, οι οικονοìικοί φορεί̋ δηλώνουν ότι διαθέτουν ìέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών των 

διαχειριστικών χρήσεων ετών 2019, 2020 και 2021 ìεγαλύτερο ή ίσο ìε το 100% του προϋπολογισìού τη̋ 

κάθε οìάδα̋ χωριστά, χωρί̋ Φ.Π.Α. (για τι̋ οìάδε̋ Ε, ΣΤ, Ζ, Η, Θ και Ι του Υποέργου 2). 

Για του̋ οικονοìικού̋ φορεί̋ που δραστηριοποιούνται για χρονικό διάστηìα ìικρότερο των τριών (3) 

τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων (2019, 2020, 2021), τότε απαιτείται να διαθέτουν ελάχιστο ετήσιο 

κύκλο εργασιών για κάθε έτο̋ ίσο ìε το 100% του προϋπολογισìού του παρόντο̋ διαγωνισìού, χωρί̋ 

Φ.Π.Α. 

Σε περίπτωση ένωση̋ οικονοìικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστε̋ απαιτήσει̋ καλύπτονται αθροιστικά 

από τα ìέλη τη̋ ένωση̋.  

2.2.6 Τεχνική και επαγγελìατική ικανότητα  

(Αφορά τι̋ οìάδε̋ Ε, ΣΤ, Ζ, Η, Θ και Ι του Υποέργου 2)  

 

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελìατική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψη̋ σύìβαση̋, 

οι οικονοìικοί φορεί̋ απαιτείται, επί ποινή αποκλεισìού, να έχουν αποδεδειγìένη εìπειρία από 

01/01/2019 έω̋ και την καταληκτική ηìεροìηνία υποβολή̋ των προσφορών, σε τουλάχιστον: 

· τρία (3) έργα σε φορεί̋ του δηìοσίου τοìέα που να αφορούν ή εìπεριέχουν προìήθεια κι 

εγκατάσταση εξοπλισìού (για τι̋ οìάδε̋ Ε-ΣΤ-Ζ-Η-Θ του Υποέργου 2) 

· τρία (3) έργα σε φορεί̋ του δηìοσίου τοìέα που να αφορούν ή εìπεριέχουν προìήθεια κι 

εγκατάσταση τηλεφωνικών κέντρων (ìόνο για την οìάδα Ι του Υποέργου 2) 

· τρία (3) έργα σε φορεί̋ του δηìοσίου τοìέα που να αφορούν ή εìπεριέχουν προìήθεια κι 

εγκατάσταση̋ ασυρìάτων δικτύων (ìόνο για την οìάδα Ι του Υποέργου 2) 

Σε περίπτωση ένωση̋ οικονοìικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστε̋ απαιτήσει̋ καλύπτονται αθροιστικά 

από τα ìέλη τη̋ ένωση̋. 

2.2.7 Πρότυπα διασφάλιση̋ ποιότητα̋ και πρότυπα περιβαλλοντική̋ διαχείριση̋  

Οι οικονοìικοί φορεί̋ για την παρούσα διαδικασία σύναψη̋ σύìβαση̋ οφείλουν να συììορφώνονται ìε 

τα πρότυπα που αναφέρονται στο Παράρτηìα ΙΙ «Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων» τη̋ παρούσα̋ καθώ̋ 

και στην ìε κωδικό Π165/2021 Μελέτη του Äήìου Ιλίου. 

Τα απαιτούìενα πρότυπα αφορούν τι̋ κάτωθι οìάδε̋: 

ΥΠΟΕΡΓΟ 1 

Α΄ οìάδα «(Έπιπλα ιατρείων, δωìατίων, γραφείων», Β΄ οìάδα «Έπιπλα χώρων ανάπαυση̋, 

εξεταστηρίων», Ä΄ οìάδα «Εξοπλισìό̋ φυσιοθεραπευτηρίου», Ε΄ οìάδα «Αναπηρικά αìαξίδια» και Η΄ 

οìάδα «Πολυθρόνα συνεργασία̋ – ψυχοθεραπεία̋» 

ΥΠΕΡΓΟ 2 

Α΄ οìάδα «Κλιìατιστικά», Β΄ οìάδα «Ανελκυστήρα̋ (αναβατόριο) τροφίìων», Γ΄ οìάδα «Σύστηìα 

συναγερìού – αναβάθìιση κλειστού κυκλώìατο̋ TV (CCTV)», Ä΄ οìάδα «Ηλεκτρικέ̋ συσκευέ̋», Ε΄ οìάδα  
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«Μηχανογραφικό̋ εξοπλισìό̋», ΣΤ΄ οìάδα «Tablet», Ζ΄ οìάδα «Φωτοτυπικό πολυìηχάνηìα», Θ΄ οìάδα 

«Äικτυακά», Ι΄ οìάδα «Τηλεφωνικό κέντρο και WiFi» και ΙΑ΄ οìάδα «Φωτισìό̋ ανάδειξη̋ κτιρίου» 

Η αναθέτουσα αρχή αναγνωρίζει ισοδύναìα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από φορεί̋ 

διαπιστευìένου̋ από ισοδύναìου̋ Οργανισìού̋ διαπίστευση̋, εδρεύοντε̋ και σε άλλα κράτη - ìέλη. 

Επίση̋, κάνει δεκτά άλλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναìα ìέτρα διασφάλιση̋ ποιότητα̋, εφόσον ο 

ενδιαφερόìενο̋ οικονοìικό̋ φορέα̋ δεν είχε τη δυνατότητα να αποκτήσει τα εν λόγω πιστοποιητικά 

εντό̋ των σχετικών προθεσìιών για λόγου̋ για του̋ οποίου̋ δεν ευθύνεται ο ίδιο̋, υπό την προϋπόθεση 

ότι ο οικονοìικό̋ φορέα̋ αποδεικνύει ότι τα προτεινόìενα ìέτρα διασφάλιση̋ ποιότητα̋ πληρούν τα 

απαιτούìενα πρότυπα διασφάλιση̋ ποιότητα̋. 

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει οι οικονοìικοί φορεί̋ προκειìένου να υποβάλλουν προσφορά, να λάβουν 

υπόψη του̋ το Παράρτηìα ΙΙ «Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων» ή την ìε κωδικό Π165/2021 Μελέτη του 

Äήìου Ιλίου όπου αναλύονται λεπτοìερώ̋ όλα τα απαιτούìενα διακιολογητικά για κάθε οìάδα. 

 

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων – Υπεργολαβία 

2.2.8.1. Στήριξη στην ικανότητα τρίτων 

Οι οικονοìικοί φορεί̋ ìπορούν, όσον αφορά στα κριτήρια τη̋ οικονοìική̋ και χρηìατοοικονοìική̋ 

επάρκεια̋ (τη̋ παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά ìε την τεχνική και επαγγελìατική ικανότητα (τη̋ 

παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στι̋ ικανότητε̋ άλλων φορέων, ασχέτω̋ τη̋ νοìική̋ φύση̋ των 

δεσìών του̋ ìε αυτού̋. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή του̋ του̋ 

αναγκαίου̋ πόρου̋, ìε την προσκόìιση τη̋ σχετική̋ δέσìευση̋ των φορέων στην ικανότητα των οποίων 

στηρίζονται.   

Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελìατική̋ ικανότητα̋ που σχετίζονται ìε την σχετική 

επαγγελìατική εìπειρία, οι οικονοìικοί φορεί̋, ìπορούν να στηρίζονται στι̋ ικανότητε̋ άλλων φορέων, 

ìόνο, εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τι̋ εργασίε̋ ή τι̋ υπηρεσίε̋ για τι̋ οποίε̋ απαιτούνται οι 

συγκεκριìένε̋ ικανότητε̋.  

 Όταν οι οικονοìικοί φορεί̋ στηρίζονται στι̋ ικανότητε̋ άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που 

σχετίζονται ìε την απαιτούìενη ìε τη διακήρυξη οικονοìική και χρηìατοοικονοìική επάρκεια, οι εν λόγω 

οικονοìικοί φορεί̋ και αυτοί στου̋ οποίου̋ στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση τη̋ 

σύìβαση̋. 

Υπό του̋ ίδιου̋ όρου̋ οι ενώσει̋ οικονοìικών φορέων ìπορούν να στηρίζονται στι̋ ικανότητε̋ των 

συììετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων. 

Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει αν οι φορεί̋, στι̋ ικανότητε̋ των οποίων προτίθεται να στηριχθεί ο 

οικονοìικό̋ φορέα̋, πληρούν κατά περίπτωση τα σχετικά κριτήρια επιλογή̋ και εάν συντρέχουν λόγοι 

αποκλεισìού τη̋ παραγράφου 2.2.3.. Ο οικονοìικό̋ φορέα̋ υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα 

στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίο̋ δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογή̋ ή για 

τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισìού, εντό̋ προθεσìία̋ τριάντα (30) ηìερών από την σχετική  

πρόσκληση τη̋ αναθέτουσα̋ αρχή̋, η οποία απευθύνεται στον οικονοìικό φορέα ìέσω τη̋ 

λειτουργικότητα̋ «Επικοινωνία» του ΕΣΗÄΗΣ. Ο φορέα̋ που αντικαθιστά φορέα του προηγούìενου 

εδαφίου δεν επιτρέπεται να αντικατασταθεί εκ νέου. 

 

2.2.8.2. Υπεργολαβία 

22PROC011156385 2022-08-30

Διανομήμέσω'ΙΡΙΔΑ' μεUID: 630721b370128e28a827f0f5 στις30/08/22 09:26



 

 

Έκδοση: 01 

Αναθ.: 00 

06/11/2018 

..../..../20.... 
ΕΕ-05-01-03 

ΕΓΚΡ./

ΕΚÄ: 

30/11/2018 

..../..../20.... 

Äήìο̋ Ιλίου 

Γραφείο Äιαχείριση̋ 

Ποιότητα̋ / Α.Τ.Π.Π.Α. 

Σελ.: 28/345 

Σελίδα 28 

Ο οικονοìικό̋ φορέα̋ αναφέρει στην προσφορά του το τìήìα τη̋ σύìβαση̋ που προτίθεται να αναθέσει 

υπό ìορφή υπεργολαβία̋ σε τρίτου̋, καθώ̋ και του̋ υπεργολάβου̋ που προτείνει. Στην περίπτωση που 

o προσφέρων αναφέρει στην προσφορά του ότι προτίθεται να αναθέσει τìήìα(τα) τη̋ σύìβαση̋ υπό 

ìορφή υπεργολαβία̋ σε τρίτου̋ σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα τοι̋ εκατό (30%) τη̋ συνολική̋ 

αξία̋ τη̋ σύìβαση̋, η αναθέτουσα αρχή ελέγχει ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισìού τη̋ 

παραγράφου 2.2.3 τη̋ παρούσα̋. Ο οικονοìικό̋ φορέα̋ υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν 

υπεργολάβο, εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπό του λόγοι αποκλεισìού τη̋ ω̋ άνω παραγράφου 2.2.3..  

 

2.2.9 Κανόνε̋ απόδειξη̋ ποιοτική̋ επιλογή̋ 

Το δικαίωìα συììετοχή̋ των οικονοìικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσει̋ συììετοχή̋ του̋, όπω̋ 

ορίζονται στι̋ παραγράφου̋ 2.2.1 έω̋ 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή τη̋ προσφορά̋ δια του ΕΕΕΣ, 

κατά τα οριζόìενα στην παράγραφο 2.2.9.1, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών τη̋ παραγράφου 

2.2.9.2 και κατά τη σύναψη τη̋ σύìβαση̋ δια τη̋ υπεύθυνη̋ δήλωση̋, τη̋ περ. δ΄ τη̋ παρ. 3 του άρθρου 

105 του ν. 4412/2016.  

Στην περίπτωση που ο οικονοìικό̋ φορέα̋ στηρίζεται στι̋ ικανότητε̋ άλλων φορέων, σύìφωνα ìε την 

παράγραφό 2.2.8. τη̋ παρούσα̋, οι φορεί̋ στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται να  

αποδεικνύουν, κατά τα οριζόìενα στι̋ παραγράφου̋ 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι 

αποκλεισìού τη̋ παραγράφου 2.2.3 τη̋ παρούσα̋ και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογή̋ κατά 

περίπτωση. 

Στην περίπτωση που o οικονοìικό̋ φορέα̋ αναφέρει στην προσφορά του ότι προτίθεται να αναθέσει 

τìήìα(τα) τη̋ σύìβαση̋ υπό ìορφή υπεργολαβία̋ σε τρίτου̋ σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα τοι̋ 

εκατό (30%) τη̋ συνολική̋ αξία̋ τη̋ σύìβαση̋, οι υπεργολάβοι υποχρεούνται να αποδεικνύουν, κατά τα 

οριζόìενα στι̋ παραγράφου̋ 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισìού τη̋ 

παραγράφου 2.2.3 τη̋ παρούσα̋.  

Αν επέλθουν ìεταβολέ̋ στι̋ προϋποθέσει̋ τι̋ οποίε̋ οι προσφέροντε̋ δηλώσουν ότι πληρούν, σύìφωνα 

ìε το παρόν άρθρο, οι οποίε̋ επέλθουν ή για τι̋ οποίε̋ λάβουν γνώση ìετά την συìπλήρωση του ΕΕΕΣ 

και ìέχρι την ηìέρα τη̋ έγγραφη̋ πρόσκληση̋ για την σύναψη του συìφωνητικού οι προσφέροντε̋ 

οφείλουν να ενηìερώσουν αìελλητί την αναθέτουσα αρχή.  

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  

Προ̋ προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντε̋ οικονοìικοί φορεί̋: α) δεν βρίσκονται σε ìία από τι̋ 

καταστάσει̋ τη̋ παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογή̋ των παραγράφων 2.2.4, 

2.2.5 και 2.2.6 τη̋ παρούση̋, προσκοìίζουν κατά την υποβολή τη̋ προσφορά̋ του̋, ω̋ δικαιολογητικό 

συììετοχή̋, το προβλεπόìενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 

Σύìβαση̋ (ΕΕΕΣ) το οποίο ισοδυναìεί ìε ενηìερωìένη υπεύθυνη δήλωση, ìε τι̋ συνέπειε̋ του ν. 

1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει του τυποποιηìένου εντύπου του Παραρτήìατο̋ 2 του Κανονισìού 

(ΕΕ) 2016/7 και συìπληρώνεται από του̋ προσφέροντε̋ οικονοìικού̋ φορεί̋ σύìφωνα ìε τι̋ οδηγίε̋  

του Παραρτήìατο̋ 1.  

Στι̋ περιπτώσει̋ όπου η προ̋ ανάθεση σύìβαση υποδιαιρείται σε τìήìατα και τα κριτήρια επιλογή̋ 

ποικίλλουν από τìήìα σε τìήìα, πρέπει να συìπληρώνεται ένα ΕΕΕΣ για κάθε τìήìα (ή οìάδα τìηìάτων 

ìε τα ίδια κριτήρια επιλογή̋).  

Το ΕΕΕΣ φέρει υπογραφή ìε ηìεροìηνία εντό̋ του χρονικού διαστήìατο̋ κατά το οποίο ìπορούν να 

υποβάλλονται προσφορέ̋. Αν στο διάστηìα που ìεσολαβεί ìεταξύ τη̋ ηìεροìηνία̋ υπογραφή̋ του ΕΕΕΣ 

και τη̋ καταληκτική̋ ηìεροìηνία̋ υποβολή̋ προσφορών έχουν επέλθει ìεταβολέ̋ στα δηλωθέντα 
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στοιχεία, εκ ìέρου̋ του, στο ΕΕΕΣ, ο οικονοìικό̋ φορέα̋ αποσύρει την προσφορά του, χωρί̋ να 

απαιτείται απόφαση τη̋ αναθέτουσα̋ αρχή̋. Στη συνέχεια ìπορεί να την υποβάλει εκ νέου ìε επίκαιρο 

ΕΕΕΣ. 

Ο οικονοìικό̋ φορέα̋ δύναται να διευκρινίζει τι̋ δηλώσει̋ και πληροφορίε̋ που παρέχει στο ΕΕΕΣ ìε 

συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση, την οποία υποβάλλει ìαζί ìε αυτό. 

Κατά την υποβολή του ΕΕΕΣ, καθώ̋ και τη̋ συνοδευτική̋ υπεύθυνη̋ δήλωση̋, είναι δυνατή, ìε ìόνη την 

υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονοìικού φορέα, η προκαταρκτική απόδειξη των 

λόγων αποκλεισìού που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3 τη̋ παρούσα̋, για το σύνολο των φυσικών 

προσώπων που είναι ìέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία 

εκπροσώπηση̋, λήψη̋ αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.  

Ù̋ εκπρόσωπο̋ του οικονοìικού φορέα νοείται ο νόìιìο̋ εκπρόσωπο̋ αυτού, όπω̋ προκύπτει από το 

ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησή̋ του κατά το χρόνο υποβολή̋ τη̋ προσφορά̋ ή το 

αρìοδίω̋ εξουσιοδοτηìένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονοìικό φορέα για διαδικασίε̋ 

σύναψη̋ συìβάσεων ή για συγκεκριìένη διαδικασία σύναψη̋ σύìβαση̋. 

Στην περίπτωση υποβολή̋ προσφορά̋ από ένωση οικονοìικών φορέων το ΕΕΕΣ υποβάλλεται χωριστά 

από κάθε ìέλο̋ τη̋ ένωση̋. Στο ΕΕΕΣ απαραιτήτω̋ πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδο̋ τη̋ 

συììετοχή̋ του (συìπεριλαìβανοìένη̋ τη̋ κατανοìή̋ αìοιβή̋ ìεταξύ του̋) κάθε ìέλου̋ τη̋ ένωση̋, 

καθώ̋ και ο εκπρόσωπο̋/συντονιστή̋ αυτή̋. 

Ο οικονοìικό̋ φορέα̋ φέρει την ειδική υποχρέωση, να δηλώσει, ìέσω του ΕΕΕΣ, την κατάστασή του σε 

σχέση ìε του̋ λόγου̋ που προβλέπονται στο άρθρο 73 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.3 τη̋ 

παρούση̋ και ταυτόχρονα να επικαλεσθεί και τυχόν ληφθέντα ìέτρα προ̋ αποκατάσταση τη̋ αξιοπιστία̋ 

του. 

Ιδίω̋ επισηìαίνεται ότι κατά την απάντηση οικονοìικού φορέα στο σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ για τυχόν 

σύναψη συìφωνιών ìε άλλου̋ οικονοìικού̋ φορεί̋ ìε στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισìού, η 

συνδροìή περιστάσεων, όπω̋ η πάροδο̋ τη̋ τριετού̋ περιόδου τη̋ ισχύο̋ του λόγου αποκλεισìού 

(παραγράφου 10 του άρθρου 73) ή η εφαρìογή τη̋ διάταξη̋ τη̋ παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 

3959/2011, σύìφωνα ìε την περ. γ τη̋ παραγράφου 2.2.3.4 τη̋ παρούση̋, αναλύεται στο σχετικό πεδίο 

που προβάλλει κατόπιν θετική̋ απάντηση̋. 

Όσον αφορά στι̋ υποχρεώσει̋ του ω̋ προ̋ την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνική̋ ασφάλιση̋ (περ. 

α’ και β’ τη̋ παρ. 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016) αυτέ̋ θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν 

έχουν καταστεί ληξιπρόθεσìε̋ ή εφόσον έχουν υπαχθεί σε δεσìευτικό διακανονισìό που τηρείται. Στην 

περίπτωση αυτή, ο οικονοìικό̋ φορέα̋ δεν υποχρεούται να απαντήσει καταφατικά στο σχετικό πεδίο του 

ΕΕΕΣ ìε το οποίο ερωτάται εάν ο οικονοìικό̋ φορέα̋ έχει ανεκπλήρωτε̋ υποχρεώσει̋ όσον αφορά στην 

καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνική̋ ασφάλιση̋ ή, κατά περίπτωση, εάν έχει αθετήσει τι̋ παραπάνω 

υποχρεώσει̋ του. 

2.2.9.2 Αποδεικτικά ìέσα  

Α. Για την απόδειξη τη̋ ìη συνδροìή̋ λόγων αποκλεισìού κατ’ άρθρο 2.2.3 και τη̋ πλήρωση̋ των 

κριτηρίων ποιοτική̋ επιλογή̋ κατά τι̋ παραγράφου̋ 2.2.4, 2.2.5 και 2.2.6, οι οικονοìικοί φορεί̋ 

προσκοìίζουν τα δικαιολογητικά του παρόντο̋. Η προσκόìιση των εν λόγω δικαιολογητικών γίνεται κατά 

τα οριζόìενα στο άρθρο 3.2 από τον προσωρινό ανάδοχο. Η αναθέτουσα αρχή ìπορεί να ζητεί από 

προσφέροντε̋, σε οποιοδήποτε χρονικό σηìείο κατά τη διάρκεια τη̋ διαδικασία̋, να υποβάλλουν όλα ή 

ορισìένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή τη̋ διαδικασία̋. 
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Οι οικονοìικοί φορεί̋ δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν 

και στο ìέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαìβάνει τα πιστοποιητικά ή τι̋ συναφεί̋ 

πληροφορίε̋ απευθεία̋ ìέσω πρόσβαση̋ σε εθνική βάση δεδοìένων σε οποιοδήποτε κράτο̋ - ìέλο̋ τη̋ 

Ένωση̋, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπω̋ εθνικό ìητρώο συìβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρηση̋, 

ηλεκτρονικό σύστηìα αποθήκευση̋ εγγράφων ή σύστηìα προεπιλογή̋. Η δήλωση για την πρόσβαση σε 

εθνική βάση δεδοìένων εìπεριέχεται  στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύìβαση̋ (ΕΕΕΣ), στο οποίο 

περιέχονται επίση̋ οι πληροφορίε̋ που απαιτούνται για τον συγκεκριìένο σκοπό, όπω̋ η ηλεκτρονική 

διεύθυνση τη̋ βάση̋ δεδοìένων, τυχόν δεδοìένα αναγνώριση̋ και, κατά περίπτωση, η απαραίτητη 

δήλωση συναίνεση̋.  

Οι οικονοìικοί φορεί̋ δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που 

έχει αναθέσει τη σύìβαση διαθέτει ήδη τα ω̋ άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν. 

Τα δικαιολογητικά του παρόντο̋ υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά σύìφωνα ìε την παράγραφο 

2.4.2.5. και 3.2 τη̋ παρούσα̋. 

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσηìη ìετάφρασή 

του̋ στην ελληνική γλώσσα σύìφωνα ìε την παράγραφο 2.1.4.  

Β.1. Για την απόδειξη τη̋ ìη συνδροìή̋ των λόγων αποκλεισìού τη̋ παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντε̋ 

οικονοìικοί φορεί̋ προσκοìίζουν αντίστοιχα τα  δικαιολογητικά που αναφέρονται  παρακάτω. 

Αν το αρìόδιο για την έκδοση των ανωτέρω κράτο̋-ìέλο̋ ή χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδου̋ έγγραφα ή 

πιστοποιητικά ή όπου το έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλε̋ τι̋ περιπτώσει̋ που 

αναφέρονται στι̋ παραγράφου̋ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώ̋ και στην περ. β΄ τη̋ παραγράφου 

2.2.3.4, τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά ìπορεί να αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - 

ìέλη ή στι̋ χώρε̋ όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφεροìένου 

ενώπιον αρìόδια̋ δικαστική̋ ή διοικητική̋ αρχή̋, συìβολαιογράφου ή αρìόδιου επαγγελìατικού ή 

εìπορικού οργανισìού του κράτου̋ - ìέλου̋ ή τη̋ χώρα̋ καταγωγή̋ ή τη̋ χώρα̋ όπου είναι 

εγκατεστηìένο̋ ο οικονοìικό̋ φορέα̋. Οι αρìόδιε̋ δηìόσιε̋ αρχέ̋ παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, 

επίσηìη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά τη̋ παρούσα̋ 

παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλε̋ τι̋ περιπτώσει̋ που αναφέρονται στι̋ 

παραγράφου̋ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώ̋ και στην περ. β΄ τη̋ παραγράφου 2.2.3.4. Οι 

επίσηìε̋ δηλώσει̋ καθίστανται διαθέσιìε̋ ìέσω του επιγραììικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-

Certis) του άρθρου 81 του ν. 4412/2016. 

Ειδικότερα οι οικονοìικοί φορεί̋ προσκοìίζουν: 

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασìα του σχετικού ìητρώου, όπω̋ του ποινικού ìητρώου ή, ελλείψει 

αυτού, ισοδύναìο έγγραφο που εκδίδεται από αρìόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτου̋-ìέλου̋ 

ή τη̋ χώρα̋ καταγωγή̋ ή τη̋ χώρα̋ όπου είναι εγκατεστηìένο̋ ο οικονοìικό̋ φορέα̋, από το οποίο 

προκύπτει ότι πληρούνται αυτέ̋ οι προϋποθέσει̋, που να έχει εκδοθεί έω̋ τρει̋ (3) ìήνε̋ πριν από την 

υποβολή του. 

Η υποχρέωση προσκόìιση̋ του ω̋ άνω αποσπάσìατο̋ αφορά και στα ìέλη του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονοìικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία 

εκπροσώπηση̋, λήψη̋ αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόìενα στην ω̋ άνω 

παράγραφο 2.2.3.1, 

β) για την παράγραφο  2.2.3.2 πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρìόδια αρχή του οικείου κράτου̋ - 

ìέλου̋ ή χώρα̋, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολή̋ του, άλλω̋, στην περίπτωση που δεν 

αναφέρεται σε αυτό χρόνο̋ ισχύο̋, που να έχει εκδοθεί έω̋ τρει̋ (3) ìήνε̋ πριν από την υποβολή του. 
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Ιδίω̋ οι οικονοìικοί φορεί̋ που είναι εγκατεστηìένοι στην Ελλάδα προσκοìίζουν: 

i) Για την απόδειξη τη̋ εκπλήρωση̋ των φορολογικών υποχρεώσεων τη̋ παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωση 

(α) αποδεικτικό ενηìερότητα̋ εκδιδόìενο από την Α.Α.Ä.Ε..  

ii) Για την απόδειξη τη̋ εκπλήρωση̋ των υποχρεώσεων προ̋ του̋ οργανισìού̋ κοινωνική̋ ασφάλιση̋ τη̋ 

παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωση α’ πιστοποιητικό εκδιδόìενο από τον e-ΕΦΚΑ.  

iii) Για την παράγραφο 2.2.3.2 περίπτωση α’, πλέον των ω̋ άνω πιστοποιητικών, υπεύθυνη δήλωση ότι 

δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση ìε τελεσίδικη και δεσìευτική ισχύ για την αθέτηση των 

υποχρεώσεών του̋ όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνική̋ ασφάλιση̋. 

γ) για την παράγραφο 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρìόδια αρχή του 

οικείου κράτου̋ - ìέλου̋ ή χώρα̋, που να έχει εκδοθεί έω̋ τρει̋ (3) ìήνε̋ πριν από την υποβολή του.  

Ιδίω̋ οι οικονοìικοί φορεί̋ που είναι εγκατεστηìένοι στην Ελλάδα προσκοìίζουν: 

i) Ενιαίο Πιστοποιητικό Äικαστική̋ Φερεγγυότητα̋ από το αρìόδιο Πρωτοδικείο, από το οποίο προκύπτει 

ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συìβιβασìό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή δικαστική 

εκκαθάριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανση̋.  Για τι̋ ΙΚΕ προσκοìίζεται επιπλέον και 

πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. περί ìη έκδοση̋ απόφαση̋ λύση̋ ή κατάθεση̋ αίτηση̋ λύση̋ του νοìικού 

προσώπου, ενώ για τι̋ ΕΠΕ προσκοìίζεται επιπλέον πιστοποιητικό ìεταβολών. 

ii) Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο προκύπτει ότι το νοìικό πρόσωπο δεν έχει λυθεί και τεθεί υπό 

εκκαθάριση ìε απόφαση των εταίρων.  

iii) Εκτύπωση τη̋ καρτέλα̋ “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρηση̋” από την ηλεκτρονική πλατφόρìα τη̋ 

Ανεξάρτητη̋ Αρχή̋ Äηìοσίων Εσόδων, όπω̋ αυτά εìφανίζονται στο taxisnet, από την οποία να προκύπτει 

η ìη αναστολή τη̋ επιχειρηìατική̋ δραστηριότητά̋ του̋. 

Προκειìένου για τα σωìατεία και του̋ συνεταιρισìού̋, το Ενιαίο Πιστοποιητικό Äικαστική̋ 

Φερεγγυότητα̋ εκδίδεται για τα σωìατεία από το αρìόδιο Πρωτοδικείο, και για του̋ συνεταιρισìού̋ για 

το χρονικό διάστηìα έω̋ τι̋ 31.12.2019 από το Ειρηνοδικείο και ìετά την παραπάνω ηìεροìηνία από το 

Γ.Ε.Μ.Η. 

δ) Για τι̋ λοιπέ̋ περιπτώσει̋ τη̋ παραγράφου 2.2.3.4, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντο̋ οικονοìικού 

φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόìενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισìού. 

ε) για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντο̋ οικονοìικού φορέα περί ìη επιβολή̋ 

σε βάρο̋ του τη̋ κύρωση̋ του οριζόντιου αποκλεισìού, σύìφωνα τι̋ διατάξει̋ τη̋ κείìενη̋ νοìοθεσία̋. 

στ) ÄΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ 

i) ÄΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ  

ii) ÄΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ  

iii) ÄΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ 

Α) ÄΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ 

Β)  ÄΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ 

B.2. Για την απόδειξη τη̋ απαίτηση̋ του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητα̋ για την άσκηση 

επαγγελìατική̋ δραστηριότητα̋) προσκοìίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελìατικού ή 

εìπορικού ìητρώου του κράτου̋ εγκατάσταση̋. Οι οικονοìικοί φορεί̋ που είναι εγκατεστηìένοι σε 

κράτο̋ ìέλο̋ τη̋ Ευρωπαϊκή̋ Ένωση̋ προσκοìίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου 

επαγγελìατικού ή εìπορικού ìητρώου του Παραρτήìατο̋ XI του Προσαρτήìατο̋ Α΄ του ν. 4412/2016, ìε 
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το οποίο πιστοποιείται αφενό̋ η εγγραφή του̋ σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελìά του̋. Στην 

περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο ìητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό ìπορεί να αντικαθίσταται 

από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - ìέλη ή στι̋ χώρε̋ όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από 

υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφεροìένου ενώπιον αρìόδια̋ δικαστική̋ ή διοικητική̋ αρχή̋, 

συìβολαιογράφου ή αρìόδιου επαγγελìατικού ή εìπορικού οργανισìού τη̋ χώρα̋ καταγωγή̋ ή τη̋ 

χώρα̋ όπου είναι εγκατεστηìένο̋ ο οικονοìικό̋ φορέα̋ ότι δεν τηρείται τέτοιο ìητρώο και ότι ασκεί τη 

δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειìένου τη̋ υπό ανάθεση σύìβαση̋. 

Οι  εγκατεστηìένοι στην Ελλάδα οικονοìικοί φορεί̋ προσκοìίζουν βεβαίωση εγγραφή̋ στο Βιοτεχνικό ή 

Εìπορικό ή Βιοìηχανικό Επιìελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αìυντικού Υλικού ή πιστοποιητικό 

που εκδίδεται από την οικεία υπηρεσία του Γ.Ε.Μ.Η. των ω̋ άνω Επιìελητηρίων. Για την απόδειξη 

άσκηση̋ γεωργικού ή κτηνοτροφικού επαγγέλìατο̋, οι αναθέτουσε̋ αρχέ̋ απαιτούν σχετική βεβαίωση 

άσκηση̋ επαγγέλìατο̋, από αρìόδια διοικητική αρχή ή αρχή Οργανισìού Τοπική̋ Αυτοδιοίκηση̋. 

Επισηìαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη τη̋ απαίτηση̋ του άρθρου 2.2.4 

(απόδειξη καταλληλότητα̋ για την άσκηση επαγγελìατική̋ δραστηριότητα̋) γίνονται αποδεκτά, εφόσον 

έχουν εκδοθεί έω̋ τριάντα (30) εργάσιìε̋ ηìέρε̋ πριν από την υποβολή του̋,!εκτό̋ εάν, σύìφωνα ìε τι̋ 

ειδικότερε̋ διατάξει̋ αυτών, φέρουν συγκεκριìένο χρόνο ισχύο̋. 

Β.3. Για την απόδειξη τη̋ οικονοìική̋ και χρηìατοοικονοìική̋ επάρκεια̋ τη̋ παραγράφου 2.2.5 (για τι̋ 
οìάδε̋ Ε-ΣΤ-Ζ-Η-Θ-Ι του Υποέργου 2) οι οικονοìικοί φορεί̋ προσκοìίζουν ισολογισìού̋ ή αποσπάσìατα 

ισολογισìών κάθε ìια̋ εκ των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων (2019, 2020, 2021), για τι̋ 

οποίε̋ έχουν καταχωρηθεί ισολογισìοί στο ΓΕΜΗ. Στι̋ περιπτώσει̋ που υφίσταται σχετική εκ του νόìου 

υποχρέωση προ̋ καταχώρηση ισολογισìών στο ΓΕΜΗ, προσκοìίζονται οι σχετικέ̋ ανακοινώσει̋ 

καταχώρηση̋ αυτών από το ΓΕΜΗ. Εάν ο τελευταίο̋ ισολογισìό̋ έχει αποσταλεί προ̋ καταχώρηση αλλά 

δεν έχει ακόìη ολοκληρωθεί ο έλεγχο̋ ìέχρι την καταληκτική ηìεροìηνία υποβολή̋ των προσφορών, 

τότε προσκοìίζονται ìαζί ìε τον ισολογισìό, η αίτηση καταχώρηση̋ και απόδειξη πληρωìή̋. 

 

Σε περίπτωση που ο υποψήφιο̋ δραστηριοποιείται για χρονικό διάστηìα ìικρότερο των τριών (3) 

διαχειριστικών χρήσεων, τότε θα προσκοìίσει του̋ ισολογισìού̋ για τι̋ χρήσει̋ που δραστηριοποιείται. 

 

Σε περίπτωση συììετέχοντο̋ που δεν έχει κατά νόìο υποχρέωση δηìοσίευση̋ ισολογισìών, είναι 

υποχρεωτική η προσκόìιση άλλου κατάλληλου εγγράφου που αποδεικνύει την οικονοìική και 

χρηìατοοικονοìική του επάρκεια (λ.χ. φορολογικέ̋ δηλώσει̋).  

 

Εάν ο οικονοìικό̋ φορέα̋, για βάσιìο λόγο τον οποίο και θα αναφέρει, δεν είναι σε θέση να προσκοìίσει 

τα ανωτέρω δικαιολογητικά, ìπορεί να αποδεικνύει την οικονοìική και χρηìατοοικονοìική του επάρκεια 

ìε οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο (π.χ. υπεύθυνη δήλωση). 

 

Η καταλληλότητα προσκοìιζόìενου από τον οικονοìικό φορέα εγγράφου για την απόδειξη τη̋ 

χρηìατοοικονοìική̋ του επάρκεια̋, πέραν των όσων ρητά αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη, 

εναπόκειται στην κρίση τη̋ αναθέτουσα̋ αρχή̋ (άρθρο 80 παρ.4 εδ. β ! ν.4412/2016) 

 

Β.4. Για την απόδειξη τη̋ τεχνική̋ ικανότητα̋ τη̋ παραγράφου 2.2.6 οι οικονοìικοί φορεί̋ προσκοìίζουν 

κατάλογο στον οποίον θα αναφέρονται οι κυριότερε̋ αναθέσει̋/συìβάσει̋ που του̋ έχουν ανατεθεί 

κατά το χρονικό διάστηìα από την 01/01/2019 έω̋ και την καταληκτική ηìεροìηνία υποβολή̋ των 

προσφορών. Από τον ανωτέρω αναφερόìενο κατάλογο θα πρέπει να προκύπτει ότι έχουν συνάψει και 

εκτελέσει επιτυχώ̋: 
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· τρία (3) έργα σε φορεί̋ του δηìοσίου τοìέα που να αφορούν ή εìπεριέχουν προìήθεια κι 

εγκατάσταση εξοπλισìού (για τι̋ οìάδε̋ Ε-ΣΤ-Ζ-Η-Θ του Υποέργου 2) 

· τρία (3) έργα σε φορεί̋ του δηìοσίου τοìέα που να αφορούν ή εìπεριέχουν προìήθεια κι 

εγκατάσταση τηλεφωνικών κέντρων (ìόνο για την οìάδα Ι του Υποέργου 2) 

· τρία (3) έργα σε φορεί̋ του δηìοσίου τοìέα που να αφορούν ή εìπεριέχουν προìήθεια κι 

εγκατάσταση̋ ασυρìάτων δικτύων (ìόνο για την οìάδα Ι του Υποέργου 2) 

Ο ω̋ άνω κατάλογο̋ περιέχει υποχρεωτικά, ω̋ προ̋ τα στοιχεία εìπειρία̋, τα κάτωθι στοιχεία: α. Τίτλο̋ 

και ΑÄΑΜ τη̋ σύìβαση̋ β. Ονοìασία Αναδόχου (ìεìονωìένη επιχείρηση ή Κοινοπραξία) τη̋ σύìβαση̋. 

γ. Αναθέτουσα Αρχή ή Αναθέτων Φορέα̋ που αναθέτει τη σύìβαση. δ. Ηìεροìηνίε̋ έναρξη̋ -περαίωση̋ 

τη̋ σύìβαση̋ (εφόσον έχει περαιωθεί), διάρκεια τη̋ σύìβαση̋. ε. Τελική αξία τη̋ σύìβαση̋ χωρί̋ Φ.Π.Α. 

στ. Σύντοìη περιγραφή του αντικειìένου τη̋ σύìβαση̋ από την οποία θα προκύπτει ότι αυτό είναι 

συναφέ̋ ìε το αντικείìενο τη̋ σχετική̋ οìάδα̋ τη̋ διακήρυξη̋.  

 

Επιπρόσθετα, ο κατάλογο̋ αυτό̋ συνοδεύεται, είτε από πρωτόκολλα οριστική̋ ποιοτική̋ και ποσοτική̋ 

παραλαβή̋ από τα οποία να προκύπτει ότι παραλήφθηκε το συìβατικό αντικείìενο χωρί̋ να 

διατυπώνονται παρατηρήσει̋ επί αυτών λόγω αποκλίσεων από τι̋ τεχνικέ̋ προδιαγραφέ̋ τη̋ σύìβαση̋ 

είτε από βεβαιώσει̋ ορθή̋ εκτέλεση̋ που έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρìόδια αρχή. Εφόσον δεν 

είναι δυνατή η προσκόìιση των παραπάνω, προσκοìίζεται υπεύθυνη δήλωση του οικονοìικού φορέα, 

στην οποία θα αναφέρεται ο λόγο̋ για τον οποίο δεν κατέστη εφικτή η προσκόìιση των παραπάνω 

δικαιολογητικών. 

 

Β.5. ÄΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ 

Β.6. Για την απόδειξη τη̋ νόìιìη̋ εκπροσώπηση̋, στι̋ περιπτώσει̋ που ο οικονοìικό̋ φορέα̋ είναι 

νοìικό πρόσωπο και εγγράφεται υποχρεωτικά ή προαιρετικά, κατά την κείìενη νοìοθεσία, και δηλώνει 

την εκπροσώπηση και τι̋ ìεταβολέ̋ τη̋ σε αρìόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκοìίζει σχετικό πιστοποιητικό 

ισχύουσα̋ εκπροσώπηση̋, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έω̋ τριάντα (30) εργάσιìε̋ ηìέρε̋ πριν από 

την υποβολή του,  εκτό̋ αν αυτό φέρει συγκεκριìένο χρόνο ισχύο̋. 

Ειδικότερα για του̋ ηìεδαπού̋ οικονοìικού̋ φορεί̋ προσκοìίζονται: 

i) για την απόδειξη τη̋ νόìιìη̋ εκπροσώπηση̋, στι̋ περιπτώσει̋ που ο οικονοìικό̋ φορέα̋ είναι νοìικό 

πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείìενη νοìοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τι̋ ìεταβολέ̋ 

τη̋ στο ΓΕΜΗ, προσκοìίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσα̋ εκπροσώπηση̋, το οποίο πρέπει να έχει 

εκδοθεί έω̋ τριάντα (30) εργάσιìε̋ ηìέρε̋ πριν από την υποβολή του.   

 ii) Για την απόδειξη τη̋ νόìιìη̋ σύσταση̋ και των ìεταβολών του νοìικού προσώπου γενικό 

πιστοποιητικό ìεταβολών του ΓΕΜΗ, εφόσον έχει εκδοθεί έω̋ τρει̋ (3) ìήνε̋ πριν από την υποβολή του. 

Στι̋ λοιπέ̋ περιπτώσει̋ τα κατά περίπτωση νοìιìοποιητικά έγγραφα σύσταση̋ και νόìιìη̋ 

εκπροσώπηση̋ (όπω̋ καταστατικά, πιστοποιητικά ìεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, αποφάσει̋ συγκρότηση̋ 

οργάνων διοίκηση̋ σε σώìα, κλπ., ανάλογα ìε τη νοìική ìορφή του οικονοìικού φορέα), συνοδευόìενα 

από υπεύθυνη δήλωση του νόìιìου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή του̋. 

Σε περίπτωση που για τη διενέργεια τη̋ παρούσα̋ διαδικασία̋ ανάθεση̋ έχουν χορηγηθεί εξουσίε̋ σε 

πρόσωπο πλέον αυτών που αναφέρονται στα παραπάνω έγγραφα, προσκοìίζεται επιπλέον απόφαση- 

πρακτικό του αρìοδίου καταστατικού οργάνου διοίκηση̋ του νοìικού προσώπου ìε την οποία 

χορηγήθηκαν οι σχετικέ̋ εξουσίε̋. Όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα, εφόσον έχουν χορηγηθεί εξουσίε̋ 

σε τρίτα πρόσωπα, προσκοìίζεται εξουσιοδότηση του οικονοìικού φορέα. 
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Οι αλλοδαποί οικονοìικοί φορεί̋ προσκοìίζουν τα προβλεπόìενα, κατά τη νοìοθεσία τη̋ χώρα̋ 

εγκατάσταση̋, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση του νόìιìου 

εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ω̋ προ̋ τη νόìιìη σύσταση, ìεταβολέ̋ και 

εκπροσώπηση του οικονοìικού φορέα. 

Οι ω̋ άνω υπεύθυνε̋ δηλώσει̋ γίνονται αποδεκτέ̋, εφόσον έχουν συνταχθεί ìετά την κοινοποίηση τη̋ 

πρόσκληση̋ για την υποβολή των δικαιολογητικών. 

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόìιìη σύσταση  του οικονοìικού φορέα, όλε̋ οι 

σχετικέ̋ τροποποιήσει̋ των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσìεύει/ουν νόìιìα την εταιρία κατά 

την ηìεροìηνία διενέργεια̋ του διαγωνισìού (νόìιìο̋ εκπρόσωπο̋, δικαίωìα υπογραφή̋ κλπ.), τυχόν 

τρίτοι, στου̋ οποίου̋ έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπηση̋, καθώ̋ και η θητεία του/των ή/και των 

ìελών του οργάνου διοίκηση̋/ νόìιìου εκπροσώπου. 

Β.7. Οι οικονοìικοί φορεί̋ που είναι εγγεγραììένοι σε επίσηìου̋ καταλόγου̋ που προβλέπονται από τι̋ 

εκάστοτε ισχύουσε̋ εθνικέ̋ διατάξει̋ ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισìού̋ πιστοποίηση̋ που 

συììορφώνονται ìε τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίηση̋, κατά την έννοια του Παραρτήìατο̋ VII του 

Προσαρτήìατο̋ Α΄ του ν. 4412/2016, ìπορούν να προσκοìίζουν στι̋ αναθέτουσε̋ αρχέ̋ πιστοποιητικό 

εγγραφή̋ εκδιδόìενο από την αρìόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρìόδιο 

οργανισìό πιστοποίηση̋.  

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω 

οικονοìικών φορέων στον επίσηìο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.  

Η πιστοποιούìενη εγγραφή στου̋ επίσηìου̋ καταλόγου̋ από του̋ αρìόδιου̋ οργανισìού̋ ή το 

πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισìό πιστοποίηση̋, συνιστά τεκìήριο καταλληλότητα̋ όσον 

αφορά τι̋ απαιτήσει̋ ποιοτική̋ επιλογή̋, τι̋ οποίε̋ καλύπτει ο επίσηìο̋ κατάλογο̋ ή το πιστοποιητικό.  

Οι οικονοìικοί φορεί̋ που είναι εγγεγραììένοι σε επίσηìου̋ καταλόγου̋ απαλλάσσονται από την 

υποχρέωση υποβολή̋ των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφή̋ του̋. Ειδικώ̋ 

όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνική̋ ασφάλιση̋ και των φόρων και τελών, 

προσκοìίζονται επιπροσθέτω̋ τη̋ βεβαίωση̋ εγγραφή̋ στον επίσηìο κατάλογο και πιστοποιητικά, κατά 

τα οριζόìενα ανωτέρω στην περίπτωση Β.1, υποπερ. i, ii και iii τη̋ περ. β. 

Β.8. Οι ενώσει̋ οικονοìικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 

περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονοìικό φορέα που συììετέχει στην ένωση, σύìφωνα ìε τα 

ειδικότερα προβλεπόìενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.  

Β.9. Στην περίπτωση που οικονοìικό̋ φορέα̋ επιθυìεί να στηριχθεί στι̋ ικανότητε̋ άλλων φορέων, 

σύìφωνα ìε την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του του̋ αναγκαίου̋ πόρου̋, 

προσκοìίζει, ιδίω̋, σχετική έγγραφη δέσìευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. Ειδικότερα, 

προσκοìίζεται έγγραφο (συìφωνητικό ή σε περίπτωση νοìικού προσώπου απόφαση του αρìοδίου 

οργάνου διοίκηση̋ αυτού ή σε περίπτωση φυσικού προσώπου υπεύθυνη δήλωση), δυνάìει του οποίου 

αìφότεροι, διαγωνιζόìενο̋ οικονοìικό̋ φορέα̋ και τρίτο̋ φορέα̋, εγκρίνουν τη ìεταξύ του̋ συνεργασία 

για την κατά περίπτωση παροχή προ̋ τον διαγωνιζόìενο τη̋ χρηìατοοικονοìική̋ ή/και τεχνική̋ ή/και 

επαγγελìατική̋ ικανότητα̋ του φορέα, ώστε αυτή να είναι στη διάθεση του διαγωνιζόìενου  για την 

εκτέλεση τη̋ Σύìβαση̋. Η σχετική αναφορά θα πρέπει να είναι λεπτοìερή̋ και να αναφέρει κατ’ 

ελάχιστον του̋ συγκεκριìένου̋ πόρου̋ που θα είναι διαθέσιìοι για την εκτέλεση τη̋ σύìβαση̋ και τον 

τρόπο δια του οποίου θα χρησιìοποιηθούν αυτοί για την εκτέλεση τη̋ σύìβαση̋. Ο τρίτο̋ θα δεσìεύεται 

ρητά ότι θα διαθέσει στον διαγωνιζόìενο του̋ συγκεκριìένου̋ πόρου̋ κατά τη διάρκεια τη̋ σύìβαση̋ 

και ο διαγωνιζόìενο̋  ότι θα κάνει χρήση αυτών σε περίπτωση που του ανατεθεί η σύìβαση.  
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Σε περίπτωση που ο τρίτο̋ διαθέτει χρηìατοοικονοìική επάρκεια, θα δηλώνει επίση̋ ότι καθίσταται από 

κοινού ìε τον διαγωνιζόìενο υπεύθυνο̋ για την εκτέλεση τη̋ σύìβαση̋.   

Για όσα είδη απαιτείται εγκατάσταση, σύìφωνα ìε το Παράρτηìα ΙΙ τη̋ παρούσα̋ καθώ̋ και ìε την ìε 

κωδικό Π165/2021 Μελέτη, αυτή θα πρέπει να γίνει από άτοìο το οποίο θα διαθέτει την ανάλογη 

πιστοποίηση. 

Β.10. Στην περίπτωση που ο οικονοìικό̋ φορέα̋ δηλώνει στην προσφορά του ότι θα κάνει χρήση 

υπεργολάβων, στι̋ ικανότητε̋ των οποίων δεν στηρίζεται, προσκοìίζεται υπεύθυνη δήλωση του 

προσφέροντο̋ ìε αναφορά του τìήìατο̋ τη̋ σύìβαση̋ το οποίο προτίθεται να αναθέσει σε τρίτου̋ υπό 

ìορφή υπεργολαβία̋ και υπεύθυνη δήλωση των υπεργολάβων ότι αποδέχονται την εκτέλεση των 

εργασιών.  

Β.11. Επισηìαίνεται ότι γίνονται αποδεκτέ̋: 

· οι ένορκε̋ βεβαιώσει̋ που αναφέρονται στην παρούσα Äιακήρυξη, εφόσον έχουν συνταχθεί έω̋ 

τρει̋ (3) ìήνε̋ πριν από την υποβολή του̋,  

· οι υπεύθυνε̋ δηλώσει̋, εφόσον έχουν συνταχθεί ìετά την κοινοποίηση τη̋ πρόσκληση̋ για την 

υποβολή των δικαιολογητικών. Σηìειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου τη̋ 

υπογραφή̋ του̋. 

 

2.3 Κριτήρια Ανάθεση̋   

2.3.1 Κριτήριο ανάθεση̋  

Κριτήριο ανάθεση̋ τη̋ Σύìβαση̋ είναι η πλέον συìφέρουσα από οικονοìική άποψη προσφορά βάσει 

τιìή̋  

 

2.3.2 Βαθìολόγηση και κατάταξη προσφορών  

ÄΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ 

2.3.3 Ηλεκτρονικοί πλειστηριασìοί 

ÄΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ  

 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόìενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολή̋ προσφορών 

Οι προσφορέ̋ υποβάλλονται ìε βάση τι̋ απαιτήσει̋ που ορίζονται στο Παράρτηìα ΙΙ τη̋ Äιακήρυξη̋, για 

το σύνολο τη̋ προκηρυχθείσα̋ ποσότητα̋ τη̋ προìήθεια̋ ανά είδο̋ /τìήìα.  

Äεν επιτρέπονται εναλλακτικέ̋ προσφορέ̋.. 

Η ένωση Οικονοìικών Φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 

ηλεκτρονικά είτε από όλου̋ του̋ Οικονοìικού̋ Φορεί̋ που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό 

του̋ νοìίìω̋ εξουσιοδοτηìένο. Στην προσφορά, απαραιτήτω̋ πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το 
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είδο̋ τη̋ συììετοχή̋ του (συìπεριλαìβανοìένη̋ τη̋ κατανοìή̋ αìοιβή̋ ìεταξύ του̋) κάθε ìέλου̋ τη̋ 

ένωση̋, καθώ̋ και ο εκπρόσωπο̋/συντονιστή̋ αυτή̋. 

Οι οικονοìικοί φορεί̋ ìπορούν να αποσύρουν την προσφορά του̋, πριν την καταληκτική ηìεροìηνία 

υποβολή̋ προσφορά̋, χωρί̋ να απαιτείται έγκριση εκ ìέρου̋ του αποφαινόìενου οργάνου τη̋ 

αναθέτουσα̋ αρχή̋, υποβάλλοντα̋ έγγραφη ειδοποίηση προ̋ την αναθέτουσα αρχή ìέσω τη̋ 

λειτουργικότητα̋ «Επικοινωνία» του ΕΣΗÄΗΣ. 

2.4.2 Χρόνο̋ και Τρόπο̋ υποβολή̋ προσφορών  

 

2.4.2.1. Οι προσφορέ̋ υποβάλλονται από του̋ ενδιαφερόìενου̋ ηλεκτρονικά, ìέσω του ΕΣΗÄΗΣ, ìέχρι 

την καταληκτική ηìεροìηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε 

ηλεκτρονικό φάκελο, σύìφωνα ìε τα αναφερόìενα στον ν.4412/2016, ιδίω̋ στα άρθρα 36 και 37 και στην 

κατ’ εξουσιοδότηση τη̋ παρ. 5 του άρθρου 36 του ν.4412/2016 εκδοθείσα υπ΄ αριθì. 64233/08.06.2021 

(Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξη̋ και Επενδύσεων και Ψηφιακή̋ 

Äιακυβέρνηση̋ ìε θέìα «Ρυθìίσει̋ τεχνικών ζητηìάτων που αφορούν την ανάθεση των Äηìοσίων 

Συìβάσεων Προìηθειών και Υπηρεσιών ìε χρήση των επιìέρου̋ εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού 

Συστήìατο̋ Ηλεκτρονικών Äηìοσίων Συìβάσεων (ΕΣΗÄΗΣ)» (εφεξή̋ Κ.Υ.Α. ΕΣΗÄΗΣ Προìήθειε̋ και 

Υπηρεσίε̋).  

Για τη συììετοχή στο διαγωνισìό οι ενδιαφερόìενοι οικονοìικοί φορεί̋ απαιτείται να διαθέτουν 

προηγìένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται τουλάχιστον από αναγνωρισìένο (εγκεκριìένο) 

πιστοποιητικό, το οποίο χορηγήθηκε από πάροχο υπηρεσιών πιστοποίηση̋, ο οποίο̋ περιλαìβάνεται 

στον κατάλογο εìπίστευση̋ που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύìφωνα ìε τα οριζόìενα 

στο Κανονισìό (ΕΕ) 910/2014 και να εγγραφούν στο ΕΣΗÄΗΣ, σύìφωνα ìε την περ. β τη̋ παρ. 2 του 

άρθρου 37 του ν. 4412/2016 και τι̋ διατάξει̋ του άρθρου 6 τη̋ Κ.Υ.Α. ΕΣΗÄΗΣ Προìήθειε̋ και Υπηρεσίε̋.  

 

2.4.2.2. Ο χρόνο̋ υποβολή̋ τη̋ προσφορά̋ ìέσω του ΕΣΗÄΗΣ βεβαιώνεται αυτόìατα από το ΕΣΗÄΗΣ ìε 

υπηρεσίε̋ χρονοσήìανση̋, σύìφωνα ìε τα οριζόìενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και τι̋ διατάξει̋ 

του άρθρου 10 τη̋ ω̋ άνω κοινή̋ υπουργική̋ απόφαση̋. 

Μετά την παρέλευση τη̋ καταληκτική̋ ηìεροìηνία̋ και ώρα̋, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολή̋ 

προσφορά̋ στο ΕΣΗÄΗΣ. Σε περιπτώσει̋ τεχνική̋ αδυναìία̋ λειτουργία̋ του ΕΣΗÄΗΣ, η αναθέτουσα αρχή 

ρυθìίζει τα τη̋ συνέχεια̋ του διαγωνισìού ìε αιτιολογηìένη απόφασή τη̋. 

 

2.4.2.3. Οι οικονοìικοί φορεί̋ υποβάλλουν ìε την προσφορά του̋ τα ακόλουθα σύìφωνα ìε τι̋ διατάξει̋ 

του άρθρου 13 τη̋ Κ.Υ.Α. ΕΣΗÄΗΣ Προìήθειε̋ και Υπηρεσίε̋:  

(α) έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο ìε την ένδειξη «Äικαιολογητικά Συììετοχή̋–Τεχνική Προσφορά», στον 

οποίο περιλαìβάνεται το σύνολο των κατά περίπτωση απαιτούìενων δικαιολογητικών και η τεχνική 

προσφορά,  σύìφωνα ìε τι̋ διατάξει̋ τη̋ κείìενη̋ νοìοθεσία̋ και την παρούσα. 

(β) έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο ìε την ένδειξη «Οικονοìική Προσφορά», στον οποίο περιλαìβάνεται η 

οικονοìική προσφορά του οικονοìικού φορέα και το σύνολο των κατά περίπτωση απαιτούìενων 

δικαιολογητικών.  

Από τον Οικονοìικό Φορέα σηìαίνονται, ìε χρήση τη̋  σχετική̋ λειτουργικότητα̋ του ΕΣΗÄΗΣ, τα 

στοιχεία εκείνα τη̋ προσφορά̋ του που έχουν εìπιστευτικό χαρακτήρα σύìφωνα ìε τα οριζόìενα στο 

άρθρο 21 του ν. 4412/2016. Εφόσον ένα̋ οικονοìικό̋ φορέα̋ χαρακτηρίζει πληροφορίε̋ ω̋ 

εìπιστευτικέ̋, λόγω ύπαρξη̋ τεχνικού ή εìπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά 

όλε̋ τι̋ σχετικέ̋ διατάξει̋ νόìου ή διοικητικέ̋ πράξει̋ που επιβάλλουν την εìπιστευτικότητα τη̋ 

συγκεκριìένη̋ πληροφορία̋. 
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Äεν χαρακτηρίζονται ω̋ εìπιστευτικέ̋, πληροφορίε̋ σχετικά ìε τι̋ τιìέ̋ ìονάδα̋, τι̋ προσφερόìενε̋ 

ποσότητε̋, την οικονοìική προσφορά και τα στοιχεία τη̋ τεχνική̋ προσφορά̋ που χρησιìοποιούνται για 

την αξιολόγησή τη̋. 

2.4.2.4. Εφόσον οι Οικονοìικοί Φορεί̋ καταχωρίσουν τα στοιχεία, ìεταδεδοìένα και συνηììένα 

ηλεκτρονικά αρχεία, που αφορούν δικαιολογητικά συììετοχή̋-τεχνική̋ προσφορά̋ και οικονοìική̋ 

προσφορά̋ του̋ στι̋ αντίστοιχε̋ ειδικέ̋ ηλεκτρονικέ̋ φόρìε̋ του ΕΣΗÄΗΣ, στην συνέχεια, ìέσω σχετική̋ 

λειτουργικότητα̋,  εξάγουν αναφορέ̋ (εκτυπώσει̋) σε ìορφή ηλεκτρονικών αρχείων ìε ìορφότυπο PDF, 

τα οποία  αποτελούν συνοπτική αποτύπωση των καταχωρισìένων στοιχείων. Τα ηλεκτρονικά αρχεία των 

εν λόγω αναφορών (εκτυπώσεων) υπογράφονται ψηφιακά, σύìφωνα ìε τι̋ προβλεπόìενε̋ διατάξει̋ 

(περ. β τη̋ παρ. 2 του άρθρου 37) και επισυνάπτονται από τον Οικονοìικό Φορέα στου̋ αντίστοιχου̋ 

υποφακέλου̋. Επισηìαίνεται ότι η εξαγωγή και η επισύναψη των προαναφερθέντων αναφορών 

(εκτυπώσεων) δύναται να πραγìατοποιείται για κάθε υποφακέλο  ξεχωριστά, από τη στιγìή που έχει 

ολοκληρωθεί η καταχώριση των στοιχείων σε αυτόν.   

 

2.4.2.5. Ειδικότερα, όσον αφορά τα συνηììένα ηλεκτρονικά αρχεία τη̋ προσφορά̋, οι Οικονοìικοί 

Φορεί̋ τα καταχωρίζουν στου̋ ανωτέρω (υπο)φακέλου̋ ìέσω του Υποσυστήìατο̋, ω̋ εξή̋ : 

Τα έγγραφα που καταχωρίζονται στην ηλεκτρονική προσφορά, και δεν απαιτείται να προσκοìισθούν και 

σε έντυπη ìορφή, γίνονται αποδεκτά κατά περίπτωση, σύìφωνα ìε τα προβλεπόìενα στι̋ διατάξει̋:  

α) είτε των άρθρων 13, 14 και 28 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περί ηλεκτρονικών δηìοσίων εγγράφων που 

φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα και, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπά δηìόσια ηλεκτρονικά 

έγγραφα, εάν φέρουν επισηìείωση e-Apostille  

β) είτε των άρθρων 15 και 27 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περί ηλεκτρονικών ιδιωτικών εγγράφων που 

φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα  

γ) είτε του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45), 

δ) είτε τη̋ παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016, περί χρήση̋ ηλεκτρονικών υπογραφών σε 

ηλεκτρονικέ̋ διαδικασίε̋ δηìοσίων συìβάσεων,   

ε) είτε τη̋ παρ. 8 του άρθρου 92 του ν. 4412/2016, περί συνυποβολή̋ υπεύθυνη̋ δήλωση̋ στην 

περίπτωση απλή̋ φωτοτυπία̋ ιδιωτικών εγγράφων.  

Επιπλέον, δεν προσκοìίζονται σε έντυπη ìορφή τα ΦΕΚ και ενηìερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα 

έντυπα, εταιρικά ή ìη, ìε ειδικό τεχνικό περιεχόìενο, δηλαδή έντυπα ìε αìιγώ̋ τεχνικά χαρακτηριστικά, 

όπω̋ αριθìού̋, αποδόσει̋ σε διεθνεί̋ ìονάδε̋, ìαθηìατικού̋ τύπου̋ και σχέδια. 

Ειδικότερα, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συììετοχή του Οικονοìικού Φορέα στη διαδικασία 

καταχωρίζονται από αυτόν σε ìορφή ηλεκτρονικών αρχείων ìε ìορφότυπο PDF.  

Έω̋ την ηìέρα και ώρα αποσφράγιση̋ των προσφορών προσκοìίζονται ìε ευθύνη του οικονοìικού 

φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη ìορφή και σε κλειστό-ού̋ φάκελο-ου̋, στον οποίο αναγράφεται 

ο αποστολέα̋ και ω̋ παραλήπτη̋ η Επιτροπή Äιαγωνισìού του παρόντο̋ διαγωνισìού, τα στοιχεία τη̋ 

ηλεκτρονική̋ προσφορά̋ του, τα οποία απαιτείται να προσκοìισθούν σε πρωτότυπη ìορφή. Τέτοια 

στοιχεία και δικαιολογητικά ενδεικτικά είναι: 

α) η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συììετοχή̋, πλην των περιπτώσεων που αυτή εκδίδεται ηλεκτρονικά, 

άλλω̋ η προσφορά απορρίπτεται ω̋ απαράδεκτη, 

β) αυτά που δεν υπάγονται στι̋ διατάξει̋ του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999,  
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γ) ιδιωτικά έγγραφα τα οποία δεν  έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή δεν φέρουν θεώρηση από υπηρεσίε̋ 

και φορεί̋ τη̋ περίπτωση̋ α τη̋ παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 ή δεν συνοδεύονται από 

υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβειά του̋, καθώ̋ και 

δ) τα αλλοδαπά δηìόσια έντυπα έγγραφα που φέρουν την επισηìείωση τη̋ Χάγη̋ (Apostille), ή προξενική 

θεώρηση και δεν έχουν επικυρωθεί  από δικηγόρο.  

Σε περίπτωση ìη υποβολή̋ ενό̋ ή περισσότερων από τα ω̋ άνω στοιχεία και δικαιολογητικά που 

υποβάλλονται σε έντυπη ìορφή, πλην τη̋ πρωτότυπη̋ εγγύηση̋ συììετοχή̋, η αναθέτουσα αρχή 

δύναται να ζητήσει τη συìπλήρωση και υποβολή του̋, σύìφωνα ìε το άρθρο 102 του ν. 4412/2016. 

Στα αλλοδαπά δηìόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρìόζεται η Συνθήκη τη̋ Χάγη̋ τη̋ 5η̋.10.1961, 

που κυρώθηκε ìε το ν. 1497/1984 (Α΄188) , εφόσον συντάσσονται σε κράτη που έχουν προσχωρήσει στην 

ω̋ άνω Συνθήκη, άλλω̋ φέρουν προξενική θεώρηση. Απαλλάσσονται από την απαίτηση επικύρωση̋ (ìε 

Apostille ή Προξενική Θεώρηση) αλλοδαπά δηìόσια έγγραφα όταν καλύπτονται από διìερεί̋ ή 

πολυìερεί̋ συìφωνίε̋ που έχει συνάψει η Ελλάδα (ενδεικτικά «Σύìβαση νοìική̋ συνεργασία̋ ìεταξύ 

Ελλάδα̋ και Κύπρου – 05.03.1984» (κυρωτικό̋ ν.1548/1985, «Σύìβαση περί απαλλαγή̋ από την 

επικύρωση ορισìένων πράξεων και εγγράφων – 15.09.1977» (κυρωτικό̋ ν.4231/2014)). Επίση̋ 

απαλλάσσονται από την απαίτηση επικύρωση̋ ή παρόìοια̋ διατύπωση̋ δηìόσια έγγραφα που 

εκδίδονται από τι̋ αρχέ̋ κράτου̋ ìέλου̋ που υπάγονται στον Καν ΕΕ 2016/1191 για την απλούστευση 

των απαιτήσεων για την υποβολή ορισìένων δηìοσίων εγγράφων στην ΕΕ, όπω̋, ενδεικτικά,  το λευκό 

ποινικό ìητρώο, υπό τον όρο ότι τα σχετικά ìε το γεγονό̋ αυτό δηìόσια έγγραφα εκδίδονται για πολίτη 

τη̋ Ένωση̋ από τι̋ αρχέ̋ του κράτου̋ ìέλου̋ τη̋ ιθαγένειά̋ του. 

Επίση̋, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από 

αλλοδαπέ̋ αρχέ̋ και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύìφωνα ìε τα προβλεπόìενα στην παρ. 2 περ. β 

του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 “Κώδικα̋ Äιοικητική̋ Äιαδικασία̋”, όπω̋ αντικαταστάθηκε ω̋ άνω ìε το 

άρθρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014. 

Οι πρωτότυπε̋ εγγυήσει̋ συììετοχή̋, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, προσκοìίζονται, 

ìε ευθύνη του οικονοìικού φορέα, σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέα̋, τα 

στοιχεία του παρόντο̋ διαγωνισìού και ω̋ παραλήπτη̋ η Επιτροπή Äιαγωνισìού, το αργότερο πριν την 

ηìεροìηνία και ώρα αποσφράγιση̋ των προσφορών που ορίζεται στην παρ. 3.1 τη̋ παρούσα̋, άλλω̋ η 

προσφορά απορρίπτεται ω̋ απαράδεκτη, ìετά από γνώìη τη̋ Επιτροπή̋ Äιαγωνισìού.   

Η προσκόìιση των εγγυήσεων συììετοχή̋ πραγìατοποιείται είτε ìε κατάθεση του ω̋ άνω φακέλου στην 

υπηρεσία πρωτοκόλλου τη̋ αναθέτουσα̋ αρχή̋, είτε ìε την αποστολή του ταχυδροìικώ̋, επί αποδείξει. 

Το βάρο̋ απόδειξη̋ τη̋ έγκαιρη̋ προσκόìιση̋ φέρει ο οικονοìικό̋ φορέα̋. Το εìπρόθεσìο 

αποδεικνύεται ìε την επίκληση του αριθìού πρωτοκόλλου ή την προσκόìιση του σχετικού αποδεικτικού 

αποστολή̋ κατά περίπτωση. 

 Στην περίπτωση που επιλεγεί η αποστολή του φακέλου τη̋ εγγύηση̋ συììετοχή̋ ταχυδροìικώ̋,  ο 

οικονοìικό̋ φορέα̋ αναρτά, εφόσον δεν διαθέτει αριθìό έγκαιρη̋ εισαγωγή̋ του φακέλου του στο 

πρωτόκολλο τη̋ αναθέτουσα̋ αρχή̋, το αργότερο έω̋ την ηìεροìηνία και ώρα αποσφράγιση̋ των 

προσφορών, ìέσω τη̋ λειτουργικότητα̋ «Επικοινωνία», τα σχετικό αποδεικτικό στοιχείο προσκόìιση̋ 

(αποδεικτικό κατάθεση̋ σε υπηρεσίε̋ ταχυδροìείου- ταχυìεταφορών),  προκειìένου να ενηìερώσει την 

αναθέτουσα αρχή περί τη̋ τήρηση̋ τη̋ υποχρέωσή̋ του σχετικά ìε την (εìπρόθεσìη) προσκόìιση τη̋ 

εγγύηση̋ συììετοχή̋ του στον παρόντα διαγωνισìό. 
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2.4.3 Περιεχόìενα Φακέλου «Äικαιολογητικά Συììετοχή̋- Τεχνική Προσφορά»  

2.4.3.1 Äικαιολογητικά Συììετοχή̋  

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συììετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία 

περιλαìβάνουν ìε ποινή αποκλεισìού τα ακόλουθα υπό α και β στοιχεία: α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο 

Έγγραφο Σύìβαση̋ (ΕΕΕΣ), όπω̋ προβλέπεται στι̋ παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 και τη 

συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση ìε την οποία ο οικονοìικό̋ φορέα̋ δύναται να διευκρινίζει τι̋ 

πληροφορίε̋ που παρέχει ìε το ΕΕΕΣ σύìφωνα ìε την παρ. 9 του ίδιου άρθρου, β) την εγγύηση 

συììετοχή̋, όπω̋ προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τι̋ παραγράφου̋ 2.1.5 και 2.2.2 

αντίστοιχα τη̋ παρούσα̋ διακήρυξη̋.   

Οι προσφέροντε̋ συìπληρώνουν το σχετικό υπόδειγìα ΕΕΕΣ,  το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο ìέρο̋ τη̋ 

παρούσα̋ διακήρυξη̋ ω̋ Παράρτηìα  αυτή̋.  

Η συìπλήρωσή του δύναται να πραγìατοποιηθεί ìε χρήση του υποσυστήìατο̋ Promitheus ESPDint, 

προσβάσιìου ìέσω τη̋ Äιαδικτυακή̋ Πύλη̋ (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗÄΗΣ, ή άλλη̋ σχετική̋ 

συìβατή̋ πλατφόρìα̋ υπηρεσιών διαχείριση̋ ηλεκτρονικών ΕΕΕΣ. Οι Οικονοìικοί Φορεί̋ δύνανται για 

αυτό το σκοπό να αξιοποιήσουν το αντίστοιχο ηλεκτρονικό αρχείο ìε ìορφότυπο XML που αποτελεί 

επικουρικό στοιχείο των εγγράφων τη̋ σύìβαση̋. 

Το συìπληρωìένο από τον Οικονοìικό Φορέα ΕΕΕΣ, καθώ̋ και η τυχόν συνοδευτική αυτού υπεύθυνη 

δήλωση, υποβάλλονται σύìφωνα ìε την περίπτωση δ τη̋ παραγράφου 2.4.2.5 τη̋ παρούσα̋, σε 

ψηφιακά υπογεγραììένο ηλεκτρονικό αρχείο ìε ìορφότυπο PDF. 

Για τι̋ οìάδε̋ Ε, ΣΤ, Ζ, Η, Θ και Ι του Υποέργου 2 το Ε.Ε.Ε.Σ. συìπληρώνεται από του̋ προσφέροντε̋ 

οικονοìικού̋ φορεί̋ ω̋ εξή̋: ΜΕΡΟΣ ΙΙ, ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ (Α: Λόγοι που σχετίζονται ìε ποινικέ̋ καταδίκε̋, Β: 

Λόγοι που σχετίζονται ìε καταβολή φόρων και εισφορών κοινωνική̋ ασφάλιση̋, και Γ: Λόγοι που 

σχετίζονται ìε αφερεγγυότητα, σύγκρουση συìφερόντων ή επαγγελìατικό παράπτωìα), ΜΕΡΟΣ ΙV (Α: 

Καταλληλότητα «Εγγραφή στα σχετικό επαγγελìατικό ή εìπορικό ìητρώο», Β: Οικονοìική και 

Χρηìατοοικονοìική επάρκεια «Μέσο̋ ετήσιο̋ κύκλο̋ εργασιών» και Γ΄: Τεχνική και Επαγγελìατική 

Ικανότητα α) «Για συìβάσει̋ προìηθειών: παραδόσει̋ είδου̋ που έχει προσδιοριστεί» και β) «ποσοστό 

υπεργολαβία̋» ώστε να δηλώνονται από του̋ οικονοìικού̋ φορεί̋ οι σχετικέ̋ πληροφορίε̋ που 

απαιτούνται από τη διακήρυξη και τα σχετικά πεδία του. 

Για όλε̋ τι̋ οìάδε̋ του Υποέργου 1 και για τι̋ υπόλοιπε̋ οìάδε̋ του Υποέργου 2 το Ε.Ε.Ε.Σ. 
συìπληρώνεται από του̋ προσφέροντε̋ οικονοìικού̋ φορεί̋ ω̋ εξή̋: ΜΕΡΟΣ ΙΙ, ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ (Α: Λόγοι που 

σχετίζονται ìε ποινικέ̋ καταδίκε̋, Β: Λόγοι που σχετίζονται ìε καταβολή φόρων και εισφορών κοινωνική̋ 

ασφάλιση̋, και Γ: Λόγοι που σχετίζονται ìε αφερεγγυότητα, σύγκρουση συìφερόντων ή επαγγελìατικό 

παράπτωìα), ΜΕΡΟΣ ΙV (Α: Καταλληλότητα: «Εγγραφή στα σχετικό επαγγελìατικό ή εìπορικό ìητρώο» 

και Γ΄: Τεχνική και Επαγγελìατική Ικανότητα: «ποσοστό υπεργολαβία̋» ώστε να δηλώνονται από του̋ 

οικονοìικού̋ φορεί̋ οι σχετικέ̋ πληροφορίε̋ που απαιτούνται από τη διακήρυξη και τα σχετικά πεδία 

του. 

Αναλυτικέ̋ οδηγίε̋ και πληροφορίε̋ για το θεσìικό πλαίσιο, τον τρόπο χρήση̋ και συìπλήρωση̋ 

ηλεκτρονικών ΕΕΕΣ και τη̋ χρήση του υποσυστήìατο̋ Promitheus ESPDint είναι αναρτηìένε̋ σε σχετική 

θεìατική ενότητα στη Äιαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗÄΗΣ. 

 

2.4.3.2 Τεχνική προσφορά 

H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλε̋ τι̋ απαιτήσει̋ και τι̋ προδιαγραφέ̋ που έχουν τεθεί 

από την αναθέτουσα αρχή ìε το κεφάλαιο “Απαιτήσει̋-Τεχνικέ̋ Προδιαγραφέ̋” του Παραρτήìατο̋ ΙΙ τη̋ 
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Äιακήρυξη̋, περιγράφοντα̋ ακριβώ̋ πώ̋ οι συγκεκριìένε̋ απαιτήσει̋ και προδιαγραφέ̋ πληρούνται. 

Περιλαìβάνει ιδίω̋ τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα 

των προσφερόìενων ειδών, ìε βάση το κριτήριο ανάθεση̋, σύìφωνα ìε τα αναλυτικώ̋ αναφερόìενα στο 

ω̋ άνω Παράρτηìα.  

Οι οικονοìικοί φορεί̋ αναφέρουν το τìήìα τη̋ σύìβαση̋ που προτίθενται να αναθέσουν υπό ìορφή 

υπεργολαβία̋ σε τρίτου̋, καθώ̋ και του̋ υπεργολάβου̋ που προτείνουν. 

Επίση̋ οι οικονοìικοί φορεί̋ θα πρέπει να καλύπτουν την απαίτηση που αφορά την εγγύηση καλή̋ 

λειτουργία̋ και τη̋ παροχή̋ τεχνική̋ υποστήριξη̋ των προ̋ προìήθεια ειδών (όπου απαιτείται σύìφωνα 

ìε το παράρτηìα ΙΙ τη̋ παρούσα̋). Παρακάτω τίθεται σχετικό̋ πίνακα̋: 

  

ΥΠΟΕΡΓΟ 1: Προìήθεια ειδικού εξοπλισìού (έπιπλα) για την ενίσχυση τη̋ λειτουργικότητα̋ του ΚΗΦΗ 

Οìάδε̋ Περιγραφή Äιάρκεια Εγγυήσεων Καλύψει̋ Εγγυήσεων 

ΟΜΑÄΑ Α 
Έπιπλα ιατρείων, δωìατίων, 

γραφείων 

τουλάχιστον πέντε ετών 
Καλή λειτουργία και τεχνική 

υποστήριξη 

τουλάχιστον επτά ετών 
Äιαθεσιìότητα γνήσιων 

ανταλλακτικών 

ΟΜΑÄΑ Β 
Έπιπλα χώρων ανάπαυση̋, 

εξεταστηρίων  

Äύο ετών (αφορά το είδο̋ 

ìε α/α 23) 
  

ΟΜΑÄΑ Γ Ιìατισìό̋ ÄΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

  

ΟΜΑÄΑ Ä Εξοπλισìό̋ φυσιοθεραπευτηρίου 

Ένα έτο̋ από τον 

κατασκευαστή (αφορά το 

είδο̋ ìε α/α 37) 
  

Äύο έτη από τον 

κατασκευαστή (αφορά το 

είδο̋ ìε α/α 38) 
  

Äύο έτη από τον 

κατασκευαστή (αφορά το 

είδο̋ ìε α/α 39) 
  

Ένα έτο̋ από τον 

κατασκευαστή (αφορά το 

είδο̋ ìε α/α 40)   

Ένα έτο̋ από τον 

κατασκευαστή (αφορά το 

είδο̋ ìε α/α 41)   

22PROC011156385 2022-08-30

Διανομήμέσω'ΙΡΙΔΑ' μεUID: 630721b370128e28a827f0f5 στις30/08/22 09:26



 

 

Έκδοση: 01 

Αναθ.: 00 

06/11/2018 

..../..../20.... 
ΕΕ-05-01-03 

ΕΓΚΡ./

ΕΚÄ: 

30/11/2018 

..../..../20.... 

Äήìο̋ Ιλίου 

Γραφείο Äιαχείριση̋ 

Ποιότητα̋ / Α.Τ.Π.Π.Α. 

Σελ.: 41/345 

Σελίδα 41 

Äύο έτη από τον 

κατασκευαστή (αφορά το 

είδο̋ ìε α/α 42)   

Ένα έτο̋ από τον 

κατασκευαστή (αφορά το 

είδο̋ ìε α/α 43)   

Äύο έτη από τον 

κατασκευαστή (αφορά το 

είδο̋ ìε α/α 44)   

Äύο έτη από τον 

κατασκευαστή (αφορά το 

είδο̋ ìε α/α 45) 
  

Äύο έτη από τον 

κατασκευαστή (αφορά το 

είδο̋ ìε α/α 46) 
  

Äύο έτη από τον 

κατασκευαστή (αφορά το 

είδο̋ ìε α/α 47) 
  

Äύο έτη από τον 

κατασκευαστή (αφορά το 

είδο̋ ìε α/α 48) 
  

Äύο έτη από τον 

κατασκευαστή (αφορά το 

είδο̋ ìε α/α 49) 

Äύο έτη στη συσκευή και δύο έτη 

στον εφαρìογέα σάρωση̋ 

Äέκα έτη από τον 

κατασκευαστή (αφορά το 

είδο̋ ìε α/α 50) 

Στον σκελετό 

Πέντε έτη από τον 

κατασκευαστή (αφορά το 

είδο̋ ìε α/α 50) 

Στα ηλεκτρικά ìέρη 

Ένα έτο̋ από τον 

κατασκευαστή (αφορά το 

είδο̋ ìε α/α 51)   

Ένα έτο̋ από τον 

κατασκευαστή (αφορά το 

είδο̋ ìε α/α 52)   
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Ένα έτο̋ από τον 

κατασκευαστή (αφορά το 

είδο̋ ìε α/α 53)   

Ένα έτο̋ από τον 

κατασκευαστή (αφορά το 

είδο̋ ìε α/α 54)   

Ένα έτο̋ από τον 

κατασκευαστή (αφορά το 

είδο̋ ìε α/α 55)   

Ένα έτο̋ από τον 

κατασκευαστή (αφορά το 

είδο̋ ìε α/α 56) 
  

Ένα έτο̋ από τον 

κατασκευαστή (αφορά το 

είδο̋ ìε α/α 57) 
  

ΟΜΑÄΑ Ε Αναπηρικά αìαξίδια 

Äύο έτη από τον 

κατασκευαστή (αφορά το 

είδο̋ ìε α/α 58) 
  

ΟΜΑÄΑ 

ΣΤ 
Εξοπλισìό̋  φαγητού 

Äύο έτη από τον 

προìηθευτή (αφορά το 

είδο̋ ìε α/α 79) 
  

ΟΜΑÄΑ Ζ Είδη σκίαση̋ ÄΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

  

ΟΜΑÄΑ Η 
Πολυθρόνα συνεργασία̋-

ψυχοθεραπεία̋ 

Πέντε έτη από τον 

κατασκευαστή (αφορά το 

είδο̋ ìε α/α 84) 

Για το κάθισìα 

Äύο έτη από τον 

κατασκευαστή (αφορά το 

είδο̋ ìε α/α 84) 

Για το ύφασìα 

    

ΥΠΟΕΡΓΟ 2: Προìήθεια ηλεκτροìηχανολογικού εξοπλισìού για την ενίσχυση τη̋ λειτουργικότητα̋ του ΚΗΦΗ 

Οìάδε̋ Περιγραφή Εγγυήσει̋ Καλύψει̋ Εγγυήσεων 

ΟΜΑÄΑ Α Κλιìατιστικά 
Κατ' ελάχιστον δύο έτη από 

τον κατασκευαστή 
Καλή Λειτουργία 
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ΟΜΑÄΑ Β 
Ανελκυστήρα̋ (αναβατόριο) 

τροφίìων 

Äύο έτη (αφορά το είδο̋ ìε 

α/α 90) 
Καλή Λειτουργία και ανταλλακτικών 

ΟΜΑÄΑ Γ 
Σύστηìα συναγερìού - Αναβάθìιση 

κλειστού κυκλώìατο̋ TV (C.C.TV) 
Äύο έτη 

Καλή Λειτουργία η οποία θα 

περιλαìβάνει και πλήρη τεχνική 

υποστήριξη 

ΟΜΑÄΑ Ä 
Ηλεκτρικέ̋ συσκευέ̋ - 

Επαγγελìατικό̋ Εξοπλισìό̋ 

τουλάχιστον δύο ετών 

Καλή λειτουργία, τεχνική 

υποστήριξη, άριστη κατάστασή του 

και επάρκεια του̋ 

τουλάχιστον δέκα ετών 
Äιαθεσιìότητα γνήσιων 

ανταλλακτικών 

ΟΜΑÄΑ Ε Μηχανογραφικό̋ εξοπλισìό̋ 

Äύο έτη από τον επίσηìο 

κατασκευαστή care pack 

(αφορά το είδο̋ ìε α/α 160) 

Ανταλλακτικά, εργασία και επιτόπια 

εξυπηρέτηση τη επόìενη εργάσιìη 

ηìέρα 

Äύο έτη on site από τον 

επίσηìο κατασκευαστή 

(αφορά το είδο̋ ìε α/α 161) 

  

Äύο έτη on site από τον 

επίσηìο κατασκευαστή 

(αφορά το είδο̋ ìε α/α 162) 

  

Äύο έτη από τον επίσηìο 

κατασκευαστή care pack 

(αφορά το είδο̋ ìε α/α 163) 

Ανταλλακτικά, εργασία και επιτόπια 

εξυπηρέτηση τη επόìενη εργάσιìη 

ηìέρα 

Τουλάχιστον ένα έτο̋ από 

τον επίσηìο κατασκευαστή 

(αφορά το είδο̋ ìε α/α 164) 

  

Ένα έτο̋ από τον επίσηìο 

κατασκευαστή (αφορά το 

είδο̋ ìε α/α 165) 

  

Τουλάχιστον δύο έτη από 

τον επίσηìο κατασκευαστή 

(αφορά το είδο̋ ìε α/α 166) 

  

24 ìήνε̋ ή 1.000 ώρε̋ 

(αφορά το είδο̋ ìε α/α 166) 
Λυχνία 
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ΟΜΑÄΑ 

ΣΤ 
Tablet  

Äύο έτη από τον επίσηìο 

εìπορικό αντιπρόσωπο 

(αφορά το είδο̋ ìε α/α 167)   

ΟΜΑÄΑ Ζ Φωτοτυπικό πολυìηχάνηìα 

Äύο έτη από τον επίσηìο 

κατασκευαστή (αφορά το 

είδο̋ ìε α/α 168)   

ΟΜΑÄΑ Η Λογισìικό για PC και NOTEBOOK ÄΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

  

ΟΜΑÄΑ Θ Äικτυακά 

Äύο έτη από την επίσηìη 

αντιπροσωπεία (αφορά το 

είδο̋ ìε α/α 172) 
  

Äύο έτη από την επίσηìη 

αντιπροσωπεία (αφορά το 

είδο̋ ìε α/α 173) 
  

Äύο έτη από την επίσηìη 

αντιπροσωπεία (αφορά το 

είδο̋ ìε α/α 174) 
  

Äύο έτη (αφορά το είδο̋ ìε 

α/α 175) 

Άìεση αντικατάσταση την επόìενη 

εργάσιìη ηìέρα 

Äύο έτη on site (αφορά το 

είδο̋ ìε α/α 177 

Ανταλλακτικά, εργασία και επιτόπια 

εξυπηρέτηση τη επόìενη εργάσιìη 

ηìέρα 

ΟΜΑÄΑ Ι Τηλεφωνικό κέντρο και WiFi 

Äώδεκα ìήνε̋ από τον 

αντιπρόσωπο (αφορά το 

είδο̋ ìε α/α 178)   

Ανταλλακτικά και εργασία 

Έξι ìήνε̋ (αφορά το είδο̋ 

ìε α/α 178) 

Αφορά επισκευασìένα ή νέα 

προϊόντα ή ανταλλακτικά 

Ένα έτο̋ (αφορά το είδο̋ ìε 

α/α 179) 
Καλή Λειτουργία 

Äύο έτη (αφορά το είδο̋ ìε 

α/α 180) 
Καλή Λειτουργία 
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Äύο έτη (αφορά το είδο̋ ìε 

α/α 181) 
  

Ένα έτο̋ από τον επίσηìο 

κατασκευαστή (αφορά το 

είδο̋ ìε α/α 182) 

  

Äύο έτη από την επίσηìη 

αντιπροσωπεία (αφορά το 

είδο̋ ìε α/α 187) 

  

Äύο έτη από την επίσηìη 

αντιπροσωπεία (αφορά το 

είδο̋ ìε α/α 188) 

  

Äύο έτη (αφορά το είδο̋ ìε 

α/α 189) 
  

ΟΜΑÄΑ 

ΙΑ 
Φωτισìό̋ ανάδειξη̋ κτιρίου 

Κατ' ελάχιστον πέντε έτη 

από τον κατασκευαστή 

(αφορά το είδο̋ ìε α/α 193) 

Καλή Λειτουργία 

Κατ' ελάχιστον τρία έτη από 

τον κατασκευαστή (αφορά 

το είδο̋ ìε α/α 194) 

Καλή Λειτουργία 

 

2.4.4 Περιεχόìενα Φακέλου «Οικονοìική Προσφορά» / Τρόπο̋ σύνταξη̋ και υποβολή̋ 
οικονοìικών προσφορών 

Η Οικονοìική Προσφορά συντάσσεται ìε βάση το αναγραφόìενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεση̋, ήτοι 

την οικονοìικότερη προσφορά βάσει τιìή̋  

Εφόσον οι οικονοìικοί όροι δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό του̋ στι̋ ειδικέ̋ ηλεκτρονικέ̋ φόρìε̋ του 

ΕΣΗÄΗΣ, οι Οικονοìικοί Φορεί̋ επισυνάπτουν ηλεκτρονικά υπογεγραììένα πρόσθετα, σε σχέση ìε τι̋ 

αναφορέ̋ (εκτυπώσει̋) τη̋ παραγράφου 2.4.2.4, σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (ιδίω̋ οικονοìική 

προσφορά), σύìφωνα ìε το υπόδειγìα VII τη̋ παρούσα̋ διακήρυξη̋. 

Η τιìή των προ̋ προìήθεια αγαθών και των παρεχόìενων υπηρεσιών δίνεται  σε ευρώ ανά ìονάδα.  

Στην τιìή περιλαìβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσει̋, ω̋ και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύìφωνα ìε την 

κείìενη νοìοθεσία, ìη συìπεριλαìβανοìένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και ìε τον 

τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα τη̋ σύìβαση̋. 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσει̋ υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλο̋ χαρτοσήìου και στην επ’ 

αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ. 

Οι προσφερόìενε̋ τιìέ̋ είναι σταθερέ̋ καθ’ όλη τη διάρκεια τη̋ σύìβαση̋ και δεν αναπροσαρìόζονται  

Ù̋ απαράδεκτε̋ θα απορρίπτονται προσφορέ̋ στι̋ οποίε̋: α) δεν δίνεται τιìή σε ΕΥΡÙ ή καθορίζεται  

σχέση ΕΥΡÙ προ̋ ξένο νόìισìα, β) δεν προκύπτει ìε σαφήνεια η προσφερόìενη τιìή, ìε την επιφύλαξη  
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του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιìή υπερβαίνει τον προϋπολογισìό τη̋ σύìβαση̋ που 

καθορίζεται από την αναθέτουσα αρχή.  

2.4.5 Χρόνο̋ ισχύο̋ των προσφορών   

Οι υποβαλλόìενε̋ προσφορέ̋ ισχύουν και δεσìεύουν του̋ οικονοìικού̋ φορεί̋ για διάστηìα 210 

ηìερών από την επόìενη τη̋ καταληκτική̋ ηìεροìηνία̋ υποβολή̋ προσφορών Προσφορά η οποία ορίζει 

χρόνο ισχύο̋ ìικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόìενο απορρίπτεται ω̋ ìη κανονική. 

Η ισχύ̋ τη̋ προσφορά̋ ìπορεί να παρατείνεται εγγράφω̋, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα 

αρχή, πριν από τη λήξη τη̋, ìε αντίστοιχη παράταση τη̋ εγγυητική̋ επιστολή̋ συììετοχή̋ σύìφωνα ìε 

τα οριζόìενα στο άρθρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. τη̋ παρούσα̋, κατ' 

ανώτατο όριο για χρονικό διάστηìα ίσο ìε την προβλεπόìενη ω̋ άνω αρχική διάρκεια. Σε περίπτωση 

αιτήìατο̋ τη̋ αναθέτουσα̋ αρχή̋ για παράταση τη̋ ισχύο̋ τη̋ προσφορά̋, για του̋ οικονοìικού̋ 

φορεί̋, που αποδέχτηκαν την παράταση, πριν τη λήξη ισχύο̋ των προσφορών του̋, οι προσφορέ̋ 

ισχύουν και του̋ δεσìεύουν  για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστηìα. 

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράταση̋ ισχύο̋ τη̋ προσφορά̋, τα 

αποτελέσìατα τη̋ διαδικασία̋ ανάθεση̋ ìαταιώνονται, εκτό̋ αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά 

περίπτωση, αιτιολογηìένα, ότι η συνέχιση τη̋ διαδικασία̋ εξυπηρετεί το δηìόσιο συìφέρον, οπότε οι 

οικονοìικοί φορεί̋ που συììετέχουν στη διαδικασία ìπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την 

προσφορά και την εγγύηση συììετοχή̋ του̋, εφόσον του̋ ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω 

ανώτατου ορίου παράταση̋ τη̋ προσφορά̋ του̋ είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία 

συνεχίζεται ìε όσου̋ παρατείνουν τι̋ προσφορέ̋ του̋ και αποκλείονται οι λοιποί οικονοìικοί φορεί̋. 

Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνο̋ ισχύο̋ των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση τη̋ προσφορά̋, η 

αναθέτουσα αρχή δύναται ìε αιτιολογηìένη απόφασή τη̋, εφόσον η εκτέλεση τη̋ σύìβαση̋ εξυπηρετεί 

το δηìόσιο συìφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από του̋ οικονοìικού̋ φορεί̋ που συììετέχουν στη 

διαδικασία να παρατείνουν την προσφορά του̋. 

 

2.4.6 Λόγοι απόρριψη̋ προσφορών 

H αναθέτουσα αρχή ìε βάση τα αποτελέσìατα του ελέγχου και τη̋ αξιολόγηση̋ των προσφορών, 

απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

α) η οποία αποκλίνει από απαράβατου̋ όρου̋ περί σύνταξη̋ και υποβολή̋ τη̋ προσφορά̋, ή δεν 

υποβάλλεται εìπρόθεσìα ìε τον τρόπο και ìε το περιεχόìενο που ορίζεται στην παρούσα και 

συγκεκριìένα στι̋ παραγράφου̋ 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολή̋ προσφορών), 2.4.2. (Χρόνο̋ και τρόπο̋ 

υποβολή̋ προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόìενο φακέλων δικαιολογητικών συììετοχή̋, τεχνική̋ προσφορά̋), 

2.4.4. (Περιεχόìενο φακέλου οικονοìική̋ προσφορά̋, τρόπο̋ σύνταξη̋ και υποβολή̋ οικονοìικών 

προσφορών), 2.4.5. (Χρόνο̋ ισχύο̋ προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 

(Πρόσκληση υποβολή̋ δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) τη̋ παρούσα̋,  

β) η οποία περιέχει ατελεί̋, ελλιπεί̋, ασαφεί̋ ή λανθασìένε̋ πληροφορίε̋ ή τεκìηρίωση, 

συìπεριλαìβανοìένων των πληροφοριών που περιέχονται στο ΕΕΕΣ, εφόσον αυτέ̋ δεν επιδέχονται 

συìπλήρωση̋, διόρθωση̋, αποσαφήνιση̋ ή διευκρίνιση̋ ή, εφόσον επιδέχονται, δεν έχουν 

αποκατασταθεί από τον προσφέροντα, εντό̋ τη̋ προκαθορισìένη̋ προθεσìία̋, σύìφωνα το άρθρο 102 

του ν. 4412/2016 και την παρ. 3.1.2.1 τη̋ παρούσα̋ διακήρυξη̋, 

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει τι̋ απαιτούìενε̋ εξηγήσει̋, εντό̋ τη̋ προκαθορισìένη̋ 

προθεσìία̋ ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύìφωνα ìε την παρ. 3.1.2.1 τη̋ 

παρούσα̋ και τα άρθρα 102 και 103 του ν. 4412/2016, 
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δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,  

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερε̋ προσφορέ̋. Ο 

περιορισìό̋ αυτό̋ ισχύει, υπό του̋ όρου̋ τη̋ παραγράφου 2.2.3.4 περ. γ τη̋ παρούσα̋ ( περ. γ΄ τη̋ παρ. 

4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονοìικών φορέων ìε κοινά ìέλη, 

καθώ̋ και στην περίπτωση οικονοìικών φορέων που συììετέχουν είτε αυτοτελώ̋ είτε ω̋ ìέλη ενώσεων. 

στ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

ζ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρìογή̋,  

η) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει, εντό̋ αποκλειστική̋ προθεσìία̋ είκοσι (20) ηìερών από την 

κοινοποίηση σε αυτόν σχετική̋ πρόσκληση̋ τη̋ αναθέτουσα̋ αρχή̋, εξηγήσει̋ αναφορικά ìε την τιìή ή 

το κόστο̋ που προτείνει  σε αυτήν, στην περίπτωση που η προσφορά του φαίνεται ασυνήθιστα χαìηλή σε 

σχέση ìε τα αγαθά, σύìφωνα ìε την παρ. 1 του άρθρου 88 του ν.4412/2016, 

θ) εφόσον διαπιστωθεί ότι είναι ασυνήθιστα χαìηλή διότι δε συììορφώνεται ìε τι̋ ισχύουσε̋  

υποχρεώσει̋ τη̋ παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.4412/2016, 

ι) η οποία παρουσιάζει αποκλίσει̋ ω̋ προ̋ του̋ όρου̋ και τι̋ τεχνικέ̋ προδιαγραφέ̋ τη̋ σύìβαση̋, 

ια) η οποία παρουσιάζει ελλείψει̋ ω̋ προ̋ τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα τη̋ 

παρούσα̋ διακήρυξη̋, εφόσον αυτέ̋ δεν θεραπευτούν από τον προσφέροντα ìε την υποβολή ή τη 

συìπλήρωσή του̋, εντό̋ τη̋ προκαθορισìένη̋ προθεσìία̋, σύìφωνα ìε τα άρθρα 102 και 103 του 

ν.4412/2016, 

ιβ) εάν από τα δικαιολογητικά του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, που προσκοìίζονται από τον προσωρινό 

ανάδοχο, δεν αποδεικνύεται η ìη συνδροìή των λόγων αποκλεισìού τη̋ παραγράφου 2.2.3 τη̋ 

παρούσα̋ ή η πλήρωση ìια̋ ή περισσότερων από τι̋ απαιτήσει̋ των κριτηρίων ποιοτική̋ επιλογή̋, 

σύìφωνα ìε τι̋ παραγράφου̋ 2.2.4. επ., περί κριτηρίων επιλογή̋, 

ιγ) εάν κατά τον έλεγχο των ω̋ άνω δικαιολογητικών του άρθρου 103 του ν.4412/2016, διαπιστωθεί ότι τα 

στοιχεία που δηλώθηκαν, σύìφωνα ìε το άρθρο 79 του ν. 4412/2016, είναι εκ προθέσεω̋ απατηλά, ή ότι 

έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία. 
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3. ÄΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ÄΙΑÄΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡÙΝ   

3.1  Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 

Το πιστοποιηìένο στο ΕΣΗÄΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών αρìόδιο όργανο τη̋ Αναθέτουσα̋ 

Αρχή̋, ήτοι η επιτροπή διενέργεια̋/επιτροπή αξιολόγηση̋, εφεξή̋ Επιτροπή Äιαγωνισìού, προβαίνει 

στην έναρξη τη̋ διαδικασία̋ ηλεκτρονική̋ αποσφράγιση̋ των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 

100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντα̋ τα εξή̋ στάδια: 

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Äικαιολογητικά Συììετοχή̋-Τεχνική Προσφορά» και του 

(υπό)φακέλου «Οικονοìική Προσφορά», την 30/09/2022 και ώρα 10:00.  

Στο στάδιο αυτό τα στοιχεία των προσφορών που αποσφραγίζονται είναι προσβάσιìα ìόνο στα ìέλη τη̋ 

Επιτροπή̋ Äιαγωνισìού και την Αναθέτουσα Αρχή. 

Σε κάθε στάδιο τα στοιχεία των προσφορών που αποσφραγίζονται είναι καταρχήν προσβάσιìα ìόνο στα 

ìέλη τη̋ Επιτροπή̋ Äιαγωνισìού και την Αναθέτουσα Αρχή. 

 

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 

3.1.2.1 Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή 

προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών, ìέσω των αρìόδιων πιστοποιηìένων στο ΕΣΗÄΗΣ οργάνων τη̋, 

εφαρìοζόìενων κατά τα λοιπά των κειìένων διατάξεων. 

Η αναθέτουσα αρχή, τηρώντα̋ τι̋ αρχέ̋ τη̋ ίση̋ ìεταχείριση̋ και τη̋ διαφάνεια̋, ζητά από του̋ 

προσφέροντε̋ οικονοìικού̋ φορεί̋, όταν οι πληροφορίε̋ ή η τεκìηρίωση που πρέπει να υποβάλλονται 

είναι ή εìφανίζονται ελλιπεί̋ ή λανθασìένε̋, συìπεριλαìβανοìένων εκείνων στο ΕΕΕΣ, ή όταν λείπουν 

συγκεκριìένα έγγραφα, να υποβάλλουν, να συìπληρώνουν, να αποσαφηνίζουν ή να ολοκληρώνουν τι̋ 

σχετικέ̋ πληροφορίε̋ ή τεκìηρίωση, εντό̋ προθεσìία̋ όχι ìικρότερη̋ των δέκα (10) ηìερών και όχι 

ìεγαλύτερη̋ των είκοσι (20) ηìερών από την ηìεροìηνία κοινοποίηση̋ σε αυτού̋ τη̋ σχετική̋ 

πρόσκληση̋. Η συìπλήρωση ή η αποσαφήνιση ζητείται και γίνεται αποδεκτή υπό την προϋπόθεση ότι δεν 

τροποποιείται η προσφορά του οικονοìικού φορέα και ότι αφορά σε στοιχεία ή δεδοìένα, των οποίων 

είναι αντικειìενικά εξακριβώσιìο̋ ο προγενέστερο̋ χαρακτήρα̋ σε σχέση ìε το πέρα̋ τη̋ καταληκτική̋ 

προθεσìία̋ παραλαβή̋ προσφορών. Τα ανωτέρω ισχύουν κατ΄ αναλογίαν και για τυχόν ελλείπουσε̋ 

δηλώσει̋, υπό την προϋπόθεση ότι βεβαιώνουν γεγονότα αντικειìενικώ̋ εξακριβώσιìα. 

Ειδικότερα : 

α) Η Επιτροπή Äιαγωνισìού εξετάζει αρχικά την προσκόìιση τη̋ εγγύηση̋ συììετοχή̋, σύìφωνα ìε την 

παράγραφο 1 του άρθρου 72. Σε περίπτωση παράλειψη̋ προσκόìιση̋, είτε τη̋  εγγύηση̋ συììετοχή̋ 

ηλεκτρονική̋ έκδοση̋, ìέχρι την καταληκτική ηìεροìηνία υποβολή̋ προσφορών, είτε του πρωτοτύπου 

τη̋ έντυπη̋ εγγύηση̋ συììετοχή̋, ìέχρι την ηìεροìηνία και ώρα αποσφράγιση̋, η Επιτροπή 

Äιαγωνισìού συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται την απόρριψη τη̋ προσφορά̋ ω̋ απαράδεκτη̋.   

Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή απόφαση, ìε την οποία επικυρώνεται το ανωτέρω 

πρακτικό. Η απόφαση απόρριψη̋ τη̋ προσφορά̋ του παρόντο̋ εδαφίου εκδίδεται πριν από την έκδοση 

οποιασδήποτε άλλη̋ απόφαση̋ σχετικά ìε την αξιολόγηση των προσφορών τη̋ οικεία̋ διαδικασία̋ 

ανάθεση̋ σύìβαση̋ και κοινοποιείται σε όλου̋ του̋ προσφέροντε̋, ìέσω τη̋ λειτουργικότητα̋ τη̋ 

«Επικοινωνία̋» του ηλεκτρονικού διαγωνισìού στο ΕΣΗÄΗΣ. 
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Κατά τη̋ εν λόγω απόφαση̋ χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύìφωνα ìε τα οριζόìενα στην παράγραφο 

3.4 τη̋ παρούσα̋. 

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί παράλληλα ìε του̋ φορεί̋ που φέρονται να έχουν εκδώσει τι̋ 

εγγυητικέ̋ επιστολέ̋, προκειìένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά του̋. 

 

β) Μετά την έκδοση τη̋ ανωτέρω απόφαση̋ η Επιτροπή Äιαγωνισìού προβαίνει αρχικά στον έλεγχο των 

δικαιολογητικών συììετοχή̋ και εν συνεχεία στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των 

προσφερόντων  των οποίων τα δικαιολογητικά συììετοχή̋ έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση γίνεται σύìφωνα 

ìε του̋ όρου̋ τη̋ παρούσα̋ και η διαδικασία αξιολόγηση̋ ολοκληρώνεται ìε την καταχώριση σε πρακτικό 

των προσφερόντων, των αποτελεσìάτων του ελέγχου και τη̋ αξιολόγηση̋ των δικαιολογητικών 

συììετοχή̋ και των τεχνικών προσφορών. 

 

γ) Στη συνέχεια η Επιτροπή Äιαγωνισìού προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονοìικών προσφορών των 

προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συììετοχή̋ και η τεχνική προσφορά κρίθηκαν αποδεκτά, 

συντάσσει πρακτικό στο οποίο καταχωρίζονται οι οικονοìικέ̋ προσφορέ̋ κατά σειρά ìειοδοσία̋ και 

εισηγείται αιτιολογηìένα την αποδοχή ή απόρριψή του̋, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη 

του προσωρινού αναδόχου.  

Εάν οι προσφορέ̋ φαίνονται ασυνήθιστα χαìηλέ̋ σε σχέση ìε το αντικείìενο τη̋ σύìβαση̋, η 

αναθέτουσα αρχή απαιτεί από του̋ οικονοìικού̋ φορεί̋, ìέσω τη̋ λειτουργικότητα̋ τη̋ «Επικοινωνία̋» 

του ηλεκτρονικού διαγωνισìού στο ΕΣΗÄΗΣ, να εξηγήσουν την τιìή ή το κόστο̋ που προτείνουν στην 

προσφορά του̋, εντό̋ αποκλειστική̋ προθεσìία̋, κατά ανώτατο όριο είκοσι (20) ηìερών από την 

κοινοποίηση τη̋ σχετική̋ πρόσκληση̋. Στην περίπτωση αυτή εφαρìόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 

4412/2016. Εάν τα παρεχόìενα στοιχεία δεν εξηγούν κατά τρόπο ικανοποιητικό το χαìηλό επίπεδο τη̋ 

τιìή̋ ή του κόστου̋ που προτείνεται, η προσφορά απορρίπτεται ω̋ ìη κανονική.  

Στην περίπτωση ισότιìων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο ìε κλήρωση ìεταξύ των 

οικονοìικών φορέων που υπέβαλαν ισότιìε̋ προσφορέ̋. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον τη̋ Επιτροπή̋ του 

Äιαγωνισìού και παρουσία των οικονοìικών φορέων που υπέβαλαν τι̋ ισότιìε̋ προσφορέ̋.   

Στη συνέχεια, εφόσον το αποφαινόìενο όργανο τη̋ αναθέτουσα̋ αρχή̋ εγκρίνει τα ανωτέρω πρακτικά 

εκδίδεται απόφαση για τα  αποτελέσìατα  όλων των ανωτέρω σταδίων («Äικαιολογητικά Συììετοχή̋», 

«Τεχνική Προσφορά» και «Οικονοìική Προσφορά») και η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί εγγράφω̋, ìέσω 

τη̋ λειτουργικότητα̋ τη̋ «Επικοινωνία̋» του ηλεκτρονικού διαγωνισìού στο ΕΣΗÄΗΣ, τον πρώτο σε 

κατάταξη ìειοδότη στον οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό̋ ανάδοχο̋») να υποβάλει 

τα δικαιολογητικά κατακύρωση̋, σύìφωνα  ìε όσα ορίζονται στο άρθρο 103 και την παράγραφο 3.2 τη̋ 

παρούσα̋, περί πρόσκληση̋ για υποβολή δικαιολογητικών. Η απόφαση έγκριση̋ των πρακτικών δεν 

κοινοποιείται στου̋ προσφέροντε̋ και ενσωìατώνεται στην απόφαση κατακύρωση̋. 

Σε κάθε περίπτωση, όταν εξ αρχή̋ έχει υποβληθεί ìία προσφορά, τα αποτελέσìατα όλων των σταδίων τη̋ 

διαδικασία̋ ανάθεση̋, ήτοι Äικαιολογητικών Συììετοχή̋, Τεχνική̋ Προσφορά̋ και Οικονοìική̋ 

Προσφορά̋, επικυρώνονται ìε την απόφαση κατακύρωση̋ του άρθρου 105 του ν. 4412/2016, σύìφωνα 

ìε την παράγραφο 3.3 τη̋ παρούσα̋, που εκδίδεται ìετά το πέρα̋ και του τελευταίου σταδίου τη̋ 

διαδικασία̋. Κατά τη̋ ανωτέρω απόφαση̋ χωρεί προδικαστική προσφυγή ενώπιον τη̋ ΑΕΠΠ σύìφωνα ìε 

όσα προβλέπονται στην παράγραφο 3.4 τη̋ παρούσα̋. 
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3.2 Πρόσκληση υποβολή̋ δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - 

Äικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική  πρόσκληση 

στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), ìέσω τη̋ 

λειτουργικότητα̋ τη̋ «Επικοινωνία̋» του ηλεκτρονικού διαγωνισìού στο ΕΣΗÄΗΣ, και τον καλεί να 

υποβάλει εντό̋ προθεσìία̋ δέκα (10) ηìερών από την κοινοποίηση τη̋ σχετική̋  έγγραφη̋ ειδοποίηση̋ 

σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νοìιìοποίηση̋ και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα όλων των 

δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. τη̋ παρούσα̋ διακήρυξη̋, ω̋ αποδεικτικά 

στοιχεία για τη ìη συνδροìή των λόγων αποκλεισìού τη̋ παραγράφου 2.2.3 τη̋ διακήρυξη̋, καθώ̋ και 

για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτική̋ επιλογή̋ των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8  αυτή̋.  

Ειδικότερα, το σύνολο των στοιχείων και δικαιολογητικών τη̋ ω̋ άνω παραγράφου αποστέλλονται από 

αυτόν σε ìορφή ηλεκτρονικών αρχείων ìε ìορφότυπο PDF, σύìφωνα ìε τα ειδικώ̋ οριζόìενα στην 

παράγραφο 2.4.2.5 τη̋ παρούσα̋. 

Εντό̋ τη̋ προθεσìία̋ υποβολή̋ των δικαιολογητικών κατακύρωση̋ και το αργότερο έω̋ την τρίτη 

εργάσιìη ηìέρα από την καταληκτική ηìεροìηνία ηλεκτρονική̋ υποβολή̋ των δικαιολογητικών 

κατακύρωση̋, προσκοìίζονται ìε ευθύνη του οικονοìικού φορέα, στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη 

ìορφή και σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέα̋, τα στοιχεία του Äιαγωνισìού και 

ω̋ παραλήπτη̋ η Επιτροπή Äιαγωνισìού, τα στοιχεία και δικαιολογητικά, τα οποία απαιτείται να 

προσκοìισθούν σε έντυπη ìορφή (ω̋ πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα), σύìφωνα ìε τα προβλεπόìενα 

στι̋ διατάξει̋ τη̋ ω̋ άνω παραγράφου 2.4.2.5.  

Αν δεν προσκοìισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψει̋ σε αυτά που υπoβλήθηκαν, η 

αναθέτουσα αρχή καλεί τον προσωρινό ανάδοχο να προσκοìίσει τα ελλείποντα δικαιολογητικά ή να 

συìπληρώσει τα ήδη υποβληθέντα ή να παράσχει διευκρινήσει̋ ìε την έννοια του άρθρου 102 του ν. 

4412/2016, εντό̋ δέκα (10) ηìερών από την κοινοποίηση τη̋ σχετική̋ πρόσκληση̋ σε αυτόν. 

Ο προσωρινό̋ ανάδοχο̋ δύναται να υποβάλει αίτηìα, ìέσω τη̋ λειτουργικότητα̋ τη̋ «Επικοινωνία̋» του 

ηλεκτρονικού διαγωνισìού στο ΕΣΗÄΗΣ, προ̋ την αναθέτουσα αρχή, για παράταση τη̋ ω̋ άνω 

προθεσìία̋, συνοδευόìενο από αποδεικτικά έγγραφα περί αίτηση̋ χορήγηση̋ δικαιολογητικών 

προσωρινού αναδόχου. Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσìία υποβολή̋ 

αυτών, για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγησή του̋ από τι̋ αρìόδιε̋ δηìόσιε̋ αρχέ̋. Ο προσωρινό̋ 

ανάδοχο̋ ìπορεί να αξιοποιεί τη δυνατότητα αυτή τόσο εντό̋ τη̋  αρχική̋ προθεσìία̋ για την υποβολή 

δικαιολογητικών όσο και εντό̋ τη̋ προθεσìία̋ για την προσκόìιση ελλειπόντων ή τη συìπλήρωση ήδη 

υποβληθέντων δικαιολογητικών, κατά την έννοια του άρθρου 102 του ν. 4412/2016, ω̋ ανωτέρω 

προβλέπεται. Η παρούσα ρύθìιση εφαρìόζεται αναλόγω̋ και όταν η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την 

προσκόìιση των δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγηση̋ των προσφορών ή αιτήσεων 

συììετοχή̋ και πριν από το στάδιο κατακύρωση̋, κατ΄ εφαρìογή τη̋ διάταξη̋ του πρώτου εδαφίου τη̋ 

παρ. 5 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016, τηρουìένων των αρχών τη̋ ίση̋ ìεταχείριση̋ και τη̋ 

διαφάνεια̋. 

Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ τη̋ αναθέτουσα̋ αρχή̋ η 

εγγύηση συììετοχή̋ του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αìέσω̋ επόìενη 

πλέον συìφέρουσα από οικονοìική άποψη προσφορά, τηρουìένη̋ τη̋ ανωτέρω διαδικασία̋, εάν: 

i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν ìε το 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύìβαση̋ (ΕΕΕΣ) είναι εκ προθέσεω̋ απατηλά, ή έχουν υποβληθεί πλαστά 

αποδεικτικά στοιχεία , ή  
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ii)  δεν υποβληθούν στο προκαθορισìένο χρονικό διάστηìα τα απαιτούìενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των 

παραπάνω δικαιολογητικών, ή  

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκοìίσθηκαν νοìίìω̋ και εìπροθέσìω̋, δεν αποδεικνύεται η ìη 

συνδροìή των λόγων αποκλεισìού σύìφωνα ìε την παράγραφο 2.2.3 (λόγοι αποκλεισìού) ή η πλήρωση 

ìια̋ ή περισσοτέρων από τι̋ απαιτήσει̋ των κριτηρίων ποιοτική̋ επιλογή̋ σύìφωνα ìε τι̋ παραγράφου̋ 

2.2.4 έω̋ 2.2.8 (κριτήρια ποιοτική̋ επιλογή̋) τη̋ παρούσα̋.  

Σε περίπτωση έγκαιρη̋ και προσήκουσα̋ ενηìέρωση̋ τη̋ αναθέτουσα̋ αρχή̋ για ìεταβολέ̋ στι̋ 

προϋποθέσει̋, τι̋ οποίε̋ ο προσωρινό̋ ανάδοχο̋ είχε δηλώσει ìε το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 

Σύìβαση̋ (ΕΕΕΣ) ότι πληροί,  οι οποίε̋ ìεταβολέ̋ επήλθαν ή για τι̋ οποίε̋ ìεταβολέ̋ έλαβε γνώση ìετά 

την δήλωση και ìέχρι την ηìέρα τη̋ σύναψη̋ τη̋ σύìβαση̋ (οψιγενεί̋ ìεταβολέ̋), δεν καταπίπτει υπέρ 

τη̋ Αναθέτουσα̋ Αρχή̋ η εγγύηση συììετοχή̋ του.  

Αν κανένα̋ από του̋ προσφέροντε̋ δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκοìίσει ένα ή 

περισσότερα από τα απαιτούìενα έγγραφα και δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι: α) δεν βρίσκεται σε 

ìία από τι̋ καταστάσει̋ τη̋ παραγράφου 2.2.3 τη̋ παρούσα̋ διακήρυξη̋ και β) πληροί τα σχετικά 

κριτήρια ποιοτική̋ επιλογή̋ τα οποία έχουν καθοριστεί σύìφωνα ìε τι̋ παραγράφου̋ 2.2.4 -2.2.8 τη̋ 

παρούσα̋ διακήρυξη̋, η διαδικασία ìαταιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται ìε τη σύνταξη πρακτικού από την 

Επιτροπή του Äιαγωνισìού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συìπλήρωση δικαιολογητικών σύìφωνα ìε 

όσα ορίζονται ανωτέρω (παράγραφο̋ 3.1.2.1.) και τη διαβίβασή του στο αποφαινόìενο όργανο τη̋ 

αναθέτουσα̋ αρχή̋ για τη λήψη απόφαση̋ είτε για την κατακύρωση τη̋ σύìβαση̋ είτε για τη ìαταίωση 

τη̋ διαδικασία̋.  

Η αναθέτουσα αρχή, αιτιολογηìένα και κατόπιν γνώìη̋ τη̋ αρìόδια̋ επιτροπή̋ του διαγωνισìού,  

ìπορεί να  κατακυρώσει τη σύìβαση για ολόκληρη ή ìεγαλύτερη ή ìικρότερη ποσότητα αγαθών από 

αυτή που καθορίζεται στη παρούσα διακήρυξη σε ποσοστό και ω̋ εξή̋:  πενήντα τοι̋ εκατό (50%) στην 

περίπτωση τη̋ ìεγαλύτερη̋ ποσότητα̋ και έω̋ πενήντα τοι̋ εκατό (50%) στην περίπτωση ìικρότερη̋ 

ποσότητα̋.   

 

 3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύìβαση̋  

3.3.1. Τα αποτελέσìατα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και τη̋ εισήγηση̋ τη̋ Επιτροπή̋ 

επικυρώνονται ìε την απόφαση κατακύρωση̋, στην οποία ενσωìατώνεται η απόφαση έγκριση̋ των 

πρακτικών των περ. α & β τη̋ παρ. 2 του άρθρου 100 του ν. 4412/2016 (περί αξιολόγηση̋ των 

δικαιολογητικών συììετοχή̋, τη̋ τεχνική̋ και τη̋ οικονοìική̋ προσφορά̋).    

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί, ìέσω τη̋ λειτουργικότητα̋ τη̋ «Επικοινωνία̋», σε όλου̋ του̋ 

οικονοìικού̋ φορεί̋ που έλαβαν ìέρο̋ στη διαδικασία ανάθεση̋, εκτό̋ από όσου̋ αποκλείστηκαν 

οριστικά δυνάìει τη̋ παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, την απόφαση κατακύρωση̋, στην οποία 

αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσìίε̋ για την αναστολή τη̋ σύναψη̋ σύìβαση̋, σύìφωνα ìε τα 

άρθρα 360 έω̋ 372 του ν. 4412/2016, ìαζί ìε αντίγραφο όλων των πρακτικών τη̋ διαδικασία̋ ελέγχου και 

αξιολόγηση̋ των προσφορών, και, επιπλέον, αναρτά τα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου στα 

«Συνηììένα Ηλεκτρονικού Äιαγωνισìού». Μετά την έκδοση και κοινοποίηση τη̋ απόφαση̋ κατακύρωση̋ 

οι προσφέροντε̋ λαìβάνουν γνώση των λοιπών συììετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που 

υποβλήθηκαν από αυτού̋, ìε ενέργειε̋ τη̋ αναθέτουσα̋ αρχή̋. Κατά τη̋ απόφαση̋ κατακύρωση̋ χωρεί 

προδικαστική προσφυγή ενώπιον τη̋ ΑΕΠΠ, σύìφωνα ìε την παράγραφο 3.4 τη̋ παρούσα̋. Äεν 

επιτρέπεται η άσκηση άλλη̋ διοικητική̋ προσφυγή̋ κατά τη̋ ανωτέρω απόφαση̋. 

22PROC011156385 2022-08-30

Διανομήμέσω'ΙΡΙΔΑ' μεUID: 630721b370128e28a827f0f5 στις30/08/22 09:26



 

 

Έκδοση: 01 

Αναθ.: 00 

06/11/2018 

..../..../20.... 
ΕΕ-05-01-03 

ΕΓΚΡ./

ΕΚÄ: 

30/11/2018 

..../..../20.... 

Äήìο̋ Ιλίου 

Γραφείο Äιαχείριση̋ 

Ποιότητα̋ / Α.Τ.Π.Π.Α. 

Σελ.: 52/345 

Σελίδα 52 

 

3.3.2. Η απόφαση κατακύρωση̋ καθίσταται οριστική, εφόσον συντρέξουν οι ακόλουθε̋ προϋποθέσει̋ 

σωρευτικά: 

α) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωση̋ σε όλου̋ του̋ οικονοìικού̋ φορεί̋ που δεν έχουν αποκλειστεί 

οριστικά,  

β) παρέλθει άπρακτη η προθεσìία άσκηση̋ προδικαστική̋ προσφυγή̋ ή σε περίπτωση άσκηση̋, 

παρέλθει άπρακτη η προθεσìία άσκηση̋ αίτηση̋ αναστολή̋ κατά τη̋ απόφαση̋ τη̋ ΑΕΠΠ και σε 

περίπτωση άσκηση̋ αίτηση̋ αναστολή̋ κατά τη̋ απόφαση̋ τη̋ ΑΕΠΠ, εκδοθεί απόφαση επί τη̋ αίτηση̋, 

ìε την επιφύλαξη τη̋ χορήγηση̋ προσωρινή̋ διαταγή̋, σύìφωνα ìε όσα ορίζονται  στο τελευταίο εδάφιο 

τη̋ παρ. 4 του άρθρου 372 του ν. 4412/2016, 

γ) ολοκληρωθεί επιτυχώ̋ ο προσυìβατικό̋ έλεγχο̋ από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύìφωνα ìε τα άρθρα 

324 έω̋ 327 του ν. 4700/2020, εφόσον απαιτείται, 

και  

δ) ο προσωρινό̋ ανάδοχο̋, υποβάλλει, στην περίπτωση που απαιτείται και έπειτα από σχετική 

πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται σύìφωνα ìε όσα ορίζονται στο άρθρο 79Α του ν. 

4412/2016, στην οποία δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενεί̋ ìεταβολέ̋ κατά την 

έννοια του άρθρου 104 του ν. 4412/2016 και ìόνον στην περίπτωση του προσυìβατικού ελέγχου ή τη̋ 

άσκηση̋ προδικαστική̋ προσφυγή̋ κατά τη̋ απόφαση̋ κατακύρωση̋. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται 

από την αναθέτουσα αρχή και ìνηìονεύεται στο συìφωνητικό. Εφόσον δηλωθούν οψιγενεί̋ ìεταβολέ̋, 

η δήλωση ελέγχεται από την Επιτροπή Äιαγωνισìού, η οποία εισηγείται προ̋ το αρìόδιο αποφαινόìενο 

όργανο. 

 

Μετά από την οριστικοποίηση τη̋ απόφαση̋ κατακύρωση̋ η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο, 

ìέσω τη̋ λειτουργικότητα̋ τη̋ «Επικοινωνία̋» του ηλεκτρονικού διαγωνισìού στο ΕΣΗÄΗΣ, να προσέλθει 

για υπογραφή του συìφωνητικού, θέτοντά̋ του προθεσìία  δεκαπέντε (15) ηìερών από την κοινοποίηση 

τη̋ σχετική̋ ειδική̋ πρόσκληση̋. Η σύìβαση θεωρείται συναφθείσα ìε την κοινοποίηση τη̋ πρόσκληση̋ 

του προηγούìενου εδαφίου στον ανάδοχο.  

Στην περίπτωση που ο ανάδοχο̋ δεν προσέλθει να υπογράψει το ω̋ άνω συìφωνητικό ìέσα στην τεθείσα 

προθεσìία, ìε την επιφύλαξη αντικειìενικών λόγων ανωτέρα̋ βία̋, κηρύσσεται έκπτωτο̋, καταπίπτει 

υπέρ τη̋ αναθέτουσα̋ αρχή̋ η εγγυητική επιστολή συììετοχή̋ του και ακολουθείται η ίδια, ω̋ άνω 

διαδικασία, για τον προσφέροντα που υπέβαλε την  αìέσω̋ επόìενη πλέον συìφέρουσα από οικονοìική 

άποψη προσφορά. Αν κανένα̋ από του̋ προσφέροντε̋ δεν προσέλθει για την υπογραφή του 

συìφωνητικού, η διαδικασία ανάθεση̋ ìαταιώνεται σύìφωνα ìε την παράγραφο 3.5 τη̋ παρούσα̋ 

διακήρυξη̋. Στην περίπτωση αυτή,  η αναθέτουσα αρχή ìπορεί να αναζητήσει αποζηìίωση, πέρα από την 

καταπίπτουσα εγγυητική επιστολή, ιδίω̋ δυνάìει των άρθρων 197 και 198 ΑΚ. 

Εάν η αναθέτουσα αρχή δεν απευθύνει την ειδική πρόσκληση για την υπογραφή του συìφωνητικού εντό̋ 

χρονικού διαστήìατο̋ εξήντα (60) ηìερών από την οριστικοποίηση τη̋ απόφαση̋ κατακύρωση̋, ìε την 

επιφύλαξη τη̋ ύπαρξη̋ επιτακτικού λόγου δηìόσιου συìφέροντο̋ ή αντικειìενικών λόγων ανωτέρα̋ 

βία̋, ο ανάδοχο̋ δικαιούται να απέχει από την υπογραφή του συìφωνητικού, χωρί̋ να εκπέσει η 

εγγύηση συììετοχή̋ του, καθώ̋ και να αναζητήσει αποζηìίωση ιδίω̋ δυνάìει των άρθρων 197 και 198 

ΑΚ. 

3.4 Προδικαστικέ̋ Προσφυγέ̋ - Προσωρινή και οριστική Äικαστική Προστασία 

Α. Κάθε ενδιαφερόìενο̋, ο οποίο̋ έχει ή είχε συìφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριìένη δηìόσια 

σύìβαση και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζηìία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη τη̋ 

αναθέτουσα̋ αρχή̋ κατά παράβαση τη̋ ευρωπαϊκή̋ ενωσιακή̋ ή εσωτερική̋ νοìοθεσία̋ στον τοìέα των 
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δηìοσίων συìβάσεων, έχει δικαίωìα να προσφύγει στην ανεξάρτητη Αρχή Εξέταση̋ Προδικαστικών 

Προσφυγών (ΑΕΠΠ), σύìφωνα ìε τα ειδικότερα οριζόìενα στα άρθρα 345 επ. ν. 4412/2016 και 1 επ. π.δ. 

39/2017, στρεφόìενο̋ ìε προδικαστική προσφυγή, κατά πράξη̋ ή παράλειψη̋ τη̋ αναθέτουσα̋ αρχή̋, 

προσδιορίζοντα̋ ειδικώ̋ τι̋ νοìικέ̋ και πραγìατικέ̋ αιτιάσει̋ που δικαιολογούν το αίτηìά του . 

Σε περίπτωση προσφυγή̋ κατά πράξη̋ τη̋ αναθέτουσα̋ αρχή̋, η προθεσìία για την άσκηση τη̋ 

προδικαστική̋ προσφυγή̋ είναι: 

(α) δέκα (10) ηìέρε̋ από την κοινοποίηση τη̋ προσβαλλόìενη̋ πράξη̋ στον ενδιαφερόìενο οικονοìικό 

φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε ìε ηλεκτρονικά ìέσα ή τηλεοìοιοτυπία ή  

(β) δεκαπέντε (15) ηìέρε̋ από την κοινοποίηση τη̋ προσβαλλόìενη̋ πράξη̋ σε αυτόν αν 

χρησιìοποιήθηκαν άλλα ìέσα επικοινωνία̋, άλλω̋   

(γ) δέκα (10) ηìέρε̋ από την πλήρη, πραγìατική ή τεκìαιρόìενη, γνώση τη̋ πράξη̋ που βλάπτει τα 

συìφέροντα του ενδιαφερόìενου οικονοìικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγή̋ κατά 

προκήρυξη̋, η πλήρη̋ γνώση αυτή̋ τεκìαίρεται ìετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ηìερών από τη 

δηìοσίευση στο ΚΗΜÄΗΣ. 

Σε περίπτωση παράλειψη̋ που αποδίδεται στην αναθέτουσα αρχή, η προθεσìία για την άσκηση τη̋ 

προδικαστική̋ προσφυγή̋ είναι δεκαπέντε (15) ηìέρε̋ από την εποìένη τη̋ συντέλεση̋ τη̋ 

προσβαλλόìενη̋ παράλειψη̋ . 

Οι προθεσìίε̋ ω̋ προ̋ την υποβολή των προδικαστικών προσφυγών και των παρεìβάσεων αρχίζουν την 

εποìένη τη̋ ηìέρα̋ τη̋ προαναφερθείσα̋ κατά περίπτωση κοινοποίηση̋ ή γνώση̋ και λήγουν όταν 

περάσει ολόκληρη η τελευταία ηìέρα και ώρα 23:59:59 και, αν αυτή είναι εξαιρετέα ή Σάββατο, όταν 

περάσει ολόκληρη η εποìένη εργάσιìη ηìέρα και ώρα 23:59:59. 

Η προδικαστική προσφυγή συντάσσεται υποχρεωτικά ìε τη χρήση του τυποποιηìένου εντύπου του 

Παραρτήìατο̋ Ι του π.δ/το̋ 39/2017 και κατατίθεται ηλεκτρονικά ìέσω τη̋ λειτουργικότητα̋ 

«Επικοινωνία» στην ηλεκτρονική περιοχή του συγκεκριìένου διαγωνισìού, επιλέγοντα̋ την ένδειξη 

«Προδικαστική Προσφυγή» σύìφωνα ìε το άρθρο 18 τη̋ Κ.Υ.Α. Προìήθειε̋ και Υπηρεσίε̋. 

Για το παραδεκτό τη̋ άσκηση̋ τη̋ προδικαστική̋ προσφυγή̋ κατατίθεται παράβολο από τον 

προσφεύγοντα υπέρ του Ελληνικού Äηìοσίου, σύìφωνα ìε όσα ορίζονται στο άρθρο 363 Ν. 4412/2016 . 

Η επιστροφή του παραβόλου στον προσφεύγοντα γίνεται: α) σε περίπτωση ολική̋ ή ìερική̋ αποδοχή̋ τη̋ 

προσφυγή̋ του, β) όταν η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόìενη πράξη ή προβαίνει στην 

οφειλόìενη ενέργεια πριν από την έκδοση τη̋ απόφαση̋ τη̋ ΑΕΠΠ επί τη̋ προσφυγή̋, γ) σε περίπτωση 

παραίτηση̋ του προσφεύγοντα από την προσφυγή του έω̋ και δέκα (10) ηìέρε̋ από την κατάθεση τη̋ 

προσφυγή̋.  

Η προθεσìία για την άσκηση τη̋ προδικαστική̋ προσφυγή̋ και η άσκησή τη̋ κωλύουν τη σύναψη τη̋ 

σύìβαση̋ επί ποινή ακυρότητα̋, η οποία διαπιστώνεται ìε απόφαση τη̋ ΑΕΠΠ ìετά από άσκηση 

προδικαστική̋ προσφυγή̋, σύìφωνα ìε το άρθρο 368 του ν. 4412/2016 και 20 π.δ. 39/2017. Όìω̋, ìόνη 

η άσκηση τη̋ προδικαστική̋ προσφυγή̋ δεν κωλύει την πρόοδο τη̋ διαγωνιστική̋ διαδικασία̋, υπό την 

επιφύλαξη χορήγηση̋ από το Κλιìάκιο προσωρινή̋ προστασία̋ σύìφωνα ìε το άρθρο 366 παρ. 1-2 ν. 

4412/2016 και 15 παρ. 1-4 π.δ. 39/2017.  

Η προηγούìενη παράγραφο̋ δεν εφαρìόζεται στην περίπτωση που, κατά τη διαδικασία σύναψη̋ τη̋ 

παρούσα̋ σύìβαση̋, υποβληθεί ìόνο ìία (1) προσφορά. 

Μετά την, κατά τα ω̋ άνω, ηλεκτρονική κατάθεση τη̋ προδικαστική̋ προσφυγή̋ η αναθέτουσα αρχή,  

ìέσω τη̋ λειτουργία̋ «Επικοινωνία»:  
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α) Κοινοποιεί την προσφυγή το αργότερο έω̋ την εποìένη εργάσιìη ηìέρα από την κατάθεσή τη̋ σε κάθε 

ενδιαφερόìενο τρίτο, ο οποίο̋ ìπορεί να θίγεται από την αποδοχή τη̋ προσφυγή̋, προκειìένου να 

ασκήσει το, προβλεπόìενο από τα άρθρα 362 παρ. 3 και 7 π.δ. 39/2017, δικαίωìα παρέìβασή̋ του στη 

διαδικασία εξέταση̋ τη̋ προσφυγή̋, για τη διατήρηση τη̋ ισχύο̋ τη̋ προσβαλλόìενη̋ πράξη̋, 

προσκοìίζοντα̋ όλα τα κρίσιìα έγγραφα που έχει στη διάθεσή του. 

β) Äιαβιβάζει στην ΑΕΠΠ, το αργότερο εντό̋ δεκαπέντε (15) ηìερών από την ηìέρα κατάθεση̋, τον πλήρη 

φάκελο τη̋ υπόθεση̋, τα αποδεικτικά κοινοποίηση̋ στου̋ ενδιαφερόìενου̋ τρίτου̋ αλλά και την Έκθεση 

Απόψεών τη̋ επί τη̋ προσφυγή̋. Στην Έκθεση Απόψεων η αναθέτουσα αρχή ìπορεί να παραθέσει αρχική 

ή συìπληρωìατική αιτιολογία για την υποστήριξη τη̋ προσβαλλόìενη̋ ìε την προδικαστική προσφυγή 

πράξη̋. 

γ) Κοινοποιεί σε όλα τα ìέρη την Έκθεση Απόψεων, τι̋ Παρεìβάσει̋ και τα σχετικά έγγραφα που τυχόν τη 

συνοδεύουν, ìέσω του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισìού το αργότερο έω̋ την εποìένη εργάσιìη 

ηìέρα από την κατάθεσή του̋. 

δ)Συìπληρωìατικά υποìνήìατα κατατίθενται από οποιοδήποτε από τα ìέρη ìέσω τη̋ πλατφόρìα̋ του 

ΕΣΗÄΗΣ το αργότερο εντό̋ πέντε (5) ηìερών από την κοινοποίηση των απόψεων τη̋ αναθέτουσα̋ αρχή̋ . 

Η άσκηση τη̋ προδικαστική̋ προσφυγή̋ αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων βοηθηìάτων 

τη̋ αίτηση̋ αναστολή̋ και τη̋ αίτηση̋ ακύρωση̋ του άρθρου 372 ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών 

πράξεων ή παραλείψεων τη̋ αναθέτουσα̋ αρχή̋ . 

 

Β. Όποιο̋ έχει έννοìο συìφέρον ìπορεί να ζητήσει, ìε το ίδιο δικόγραφο εφαρìοζόìενων αναλογικά των 

διατάξεων του π.δ. 18/1989, την αναστολή εκτέλεση̋ τη̋ απόφαση̋ τη̋ ΑΕΠΠ και την ακύρωσή τη̋ 

ενώπιον του αρìοδίου Äιοικητικού Äικαστηρίου. Το αυτό ισχύει και σε περίπτωση σιωπηρή̋ απόρριψη̋ 

τη̋ προδικαστική̋ προσφυγή̋ από την Α.Ε.Π.Π. Äικαίωìα άσκηση̋ του ω̋ άνω ένδικου βοηθήìατο̋ έχει 

και η αναθέτουσα αρχή, αν η Α.Ε.Π.Π. κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή, αλλά και αυτό̋ του 

οποίου έχει γίνει εν ìέρει δεκτή η προδικαστική προσφυγή. 

Με την απόφαση τη̋ ΑΕΠΠ λογίζονται ω̋ συìπροσβαλλόìενε̋ και όλε̋ οι συναφεί̋ προ̋ την ανωτέρω 

απόφαση πράξει̋ ή παραλείψει̋ τη̋ αναθέτουσα̋ αρχή̋, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί 

αντιστοίχω̋ έω̋ τη συζήτηση τη̋ ω̋ άνω αίτηση̋ στο Äικαστήριο. 

Η αίτηση αναστολή̋ και ακύρωση̋ περιλαìβάνει ìόνο αιτιάσει̋ που είχαν προταθεί ìε την προδικαστική 

προσφυγή ή αφορούν στη διαδικασία ενώπιον τη̋ Α.Ε.Π.Π. ή το περιεχόìενο των αποφάσεών τη̋. Η 

αναθέτουσα αρχή, εφόσον ασκήσει την αίτηση τη̋ παρ. 1 του άρθρου 372 του ν. 4412/2016, ìπορεί να 

προβάλει και οψιγενεί̋ ισχυρισìού̋ αναφορικά ìε του̋ επιτακτικού̋ λόγου̋ δηìοσίου συìφέροντο̋, οι 

οποίοι καθιστούν αναγκαία την άìεση ανάθεση τη̋ σύìβαση̋. 

Η ω̋ άνω αίτηση κατατίθεται στο ω̋ αρìόδιο δικαστήριο ìέσα σε προθεσìία δέκα (10) ηìερών από  

κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση τη̋ απόφαση̋ ή από την παρέλευση τη̋ προθεσìία̋ για την έκδοση τη̋ 

απόφαση̋ επί τη̋ προδικαστική̋ προσφυγή̋, ενώ η δικάσιìο̋ για την εκδίκαση τη̋ αίτηση̋ ακύρωση̋ 

δεν πρέπει να απέχει πέραν των εξήντα (60) ηìερών από την κατάθεση του δικογράφου. 

Αντίγραφο τη̋ αίτηση̋ ìε κλήση κοινοποιείται ìε τη φροντίδα του αιτούντο̋ προ̋ την Α.Ε.Π.Π., την 

αναθέτουσα αρχή, αν δεν έχει ασκήσει αυτή την αίτηση, και προ̋ κάθε τρίτο ενδιαφερόìενο, την 

κλήτευση του οποίου διατάσσει ìε πράξη του ο Πρόεδρο̋ ή ο προεδρεύων του αρìόδιου Äικαστηρίου ή 

Τìήìατο̋ έω̋ την επόìενη ηìέρα από την κατάθεση τη̋ αίτηση̋. Ο αιτών υποχρεούται επί ποινή 

απαραδέκτου του ενδίκου βοηθήìατο̋ να προβεί στι̋ παραπάνω κοινοποιήσει̋ εντό̋ αποκλειστική̋ 

προθεσìία̋ δύο (2) ηìερών από την έκδοση και την παραλαβή τη̋ ω̋ άνω πράξη̋ του Äικαστηρίου. Εντό̋ 
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αποκλειστική̋ προθεσìία̋ δέκα (10) ηìερών από την ω̋ άνω κοινοποίηση τη̋ αίτηση̋ κατατίθεται η 

παρέìβαση και διαβιβάζονται ο φάκελο̋ και οι απόψει̋ των παθητικώ̋ νοìιìοποιούìενων. Εντό̋ τη̋ 

ίδια̋ προθεσìία̋ κατατίθενται στο Äικαστήριο και τα στοιχεία που υποστηρίζουν του̋ ισχυρισìού̋ των 

διαδίκων. 

Επιπρόσθετα, η παρέìβαση κοινοποιείται ìε επιìέλεια του παρεìβαίνοντο̋ στα λοιπά ìέρη τη̋ δίκη̋ 

εντό̋ δύο (2) ηìερών από την κατάθεσή τη̋, αλλιώ̋ λογίζεται ω̋ απαράδεκτη. Το διατακτικό τη̋ 

δικαστική̋ απόφαση̋ εκδίδεται εντό̋ δεκαπέντε (15) ηìερών από τη συζήτηση τη̋ αίτηση̋ ή από την 

προθεσìία για την υποβολή υποìνηìάτων. 

Η προθεσìία για την άσκηση και η άσκηση τη̋ αίτηση̋ ενώπιον του αρìοδίου δικαστηρίου κωλύουν τη 

σύναψη τη̋ σύìβαση̋ ìέχρι την έκδοση τη̋ οριστική̋ δικαστική̋ απόφαση̋, εκτό̋ εάν ìε προσωρινή 

διαταγή ο αρìόδιο̋ δικαστή̋ αποφανθεί διαφορετικά. Επίση̋, η προθεσìία για την άσκηση και η άσκησή 

τη̋ αίτηση̋ κωλύουν την πρόοδο τη̋ διαδικασία̋ ανάθεση̋ για χρονικό διάστηìα δεκαπέντε (15) ηìερών 

από την άσκηση τη̋ αίτηση̋, εκτό̋ εάν ìε την προσωρινή διαταγή ο αρìόδιο̋ δικαστή̋ αποφανθεί 

διαφορετικά. Για την άσκηση τη̋ αιτήσεω̋ κατατίθεται παράβολο, σύìφωνα ìε τα ειδικότερα οριζόìενα 

στο άρθρο 372 παρ. 5 του Ν. 4412/2016.   

Αν ο ενδιαφερόìενο̋ δεν αιτήθηκε ή αιτήθηκε ανεπιτυχώ̋ την αναστολή και η σύìβαση υπογράφηκε και 

η εκτέλεσή τη̋ ολοκληρώθηκε πριν από τη συζήτηση τη̋ αίτηση̋, εφαρìόζεται αναλόγω̋ η παρ. 2 του 

άρθρου 32 του π.δ. 18/1989.  

Αν το δικαστήριο ακυρώσει πράξη ή παράλειψη τη̋ αναθέτουσα̋ αρχή̋ ìετά τη σύναψη τη̋ σύìβαση̋, 

το κύρο̋ τη̋ τελευταία̋ δεν θίγεται, εκτό̋ αν πριν από τη σύναψη αυτή̋ είχε ανασταλεί η διαδικασία 

σύναψη̋ τη̋ σύìβαση̋. Στην περίπτωση που η σύìβαση δεν είναι άκυρη, ο ενδιαφερόìενο̋ δικαιούται 

να αξιώσει αποζηìίωση, σύìφωνα ìε τα αναφερόìενα στο άρθρο 373 του ν. 4412/2016. 

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 4412/2016, για την εκδίκαση των διαφορών του παρόντο̋ 

άρθρου εφαρìόζονται οι διατάξει̋ του π.δ. 18/1989. 

 

3.5 Ματαίωση Äιαδικασία̋ 

Η αναθέτουσα αρχή ìαταιώνει ή δύναται να ìαταιώσει εν όλω ή εν ìέρει, αιτιολογηìένα, τη διαδικασία 

ανάθεση̋, για του̋ λόγου̋ και υπό του̋ όρου̋ του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, ìετά από γνώìη τη̋ 

αρìόδια̋ Επιτροπή̋ του Äιαγωνισìού. Επίση̋, αν διαπιστωθούν σφάλìατα ή παραλείψει̋ σε 

οποιοδήποτε στάδιο τη̋ διαδικασία̋ ανάθεση̋, ìπορεί, ìετά από γνώìη τη̋ ω̋ άνω Επιτροπή̋, να 

ακυρώσει ìερικώ̋ τη διαδικασία ή να αναìορφώσει ανάλογα το αποτέλεσìά τη̋ ή να αποφασίσει την 

επανάληψή τη̋ από το σηìείο που εìφιλοχώρησε το σφάλìα ή η παράλειψη.  

Ειδικότερα, η αναθέτουσα αρχή ìαταιώνει τη διαδικασία σύναψη̋ όταν αυτή αποβεί άγονη είτε λόγω ìη 

υποβολή̋ προσφορά̋ είτε λόγω απόρριψη̋ όλων των προσφορών, καθώ̋ και στην περίπτωση του 

δευτέρου εδαφίου τη̋ παρ. 7 του άρθρου 105, περί κατακύρωση̋ και σύναψη̋ σύìβαση̋. 

Επίση̋ ìπορεί να ìαταιώσει τη διαδικασία:  α) λόγω παράτυπη̋ διεξαγωγή̋ τη̋ διαδικασία̋ ανάθεση̋, 

εκτό̋ εάν ìπορεί να θεραπεύσει το σφάλìα ή την παράλειψη σύìφωνα ìε την παρ. 3 του άρθρου 106 , β) 

αν οι οικονοìικέ̋ και τεχνικέ̋ παράìετροι που σχετίζονται ìε τη διαδικασία ανάθεση̋ άλλαξαν ουσιωδώ̋ 

και η εκτέλεση του συìβατικού αντικειìένου δεν ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα αρχή ή τον φορέα για 

τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείìενο, γ) αν λόγω ανωτέρα̋ βία̋, δεν είναι δυνατή η 

κανονική εκτέλεση τη̋ σύìβαση̋, δ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ω̋ ìη συìφέρουσα από 

οικονοìική άποψη, ε) στην περίπτωση των παρ. 3 και 4 του άρθρου 97, περί χρόνου ισχύο̋ προσφορών, 
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στ) για άλλου̋ επιτακτικού̋ λόγου̋ δηìοσίου συìφέροντο̋, όπω̋ ιδίω̋, δηìόσια̋ υγεία̋ ή προστασία̋ 

του περιβάλλοντο̋.  
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγυήσει̋  (καλή̋ εκτέλεση̋, προκαταβολή̋, καλή̋ λειτουργία̋) 

4.1.1 Εγγύηση καλή̋ εκτέλεση̋ και εγγύηση προκαταβολή̋:  

Για την υπογραφή τη̋ σύìβαση̋ απαιτείται η παροχή εγγύηση̋ καλή̋ εκτέλεση̋, σύìφωνα ìε το άρθρο 

72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το ύψο̋ τη̋ οποία̋ ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί τη̋ εκτιìώìενη̋ αξία̋ τη̋ 

σύìβαση̋ ή του τìήìατο̋ τη̋ σύìβαση̋, χωρί̋ να συìπεριλαìβάνονται τα δικαιώìατα προαίρεση̋  και 

κατατίθεται ìέχρι και την υπογραφή του συìφωνητικού.  

Η εγγύηση καλή̋ εκτέλεση̋, προκειìένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαìβάνει κατ' ελάχιστον τα 

αναφερόìενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία τη̋ παρούσα̋ και επιπλέον τον αριθìό και τον τίτλο τη̋ 

σχετική̋ σύìβαση̋. Το περιεχόìενό τη̋ είναι σύìφωνο ìε το υπόδειγìα που περιλαìβάνεται στο 

Παράρτηìα VIII τη̋ Äιακήρυξη̋  και τα οριζόìενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 

Η εγγύηση καλή̋ εκτέλεση̋ τη̋ σύìβαση̋ καλύπτει συνολικά και χωρί̋ διακρίσει̋ την εφαρìογή όλων 

των όρων τη̋ σύìβαση̋ και κάθε απαίτηση τη̋ αναθέτουσα̋ αρχή̋ έναντι του αναδόχου. 

Σε περίπτωση τροποποίηση̋ τη̋ σύìβαση̋ κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση τη̋ 

συìβατική̋ αξία̋, ο ανάδοχο̋ οφείλει να καταθέσει ìέχρι την υπογραφή τη̋ τροποποιηìένη̋ σύìβαση̋, 

συìπληρωìατική εγγύηση καλή̋ εκτέλεση̋, το ύψο̋ τη̋ οποία̋ ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί του ποσού 

τη̋ αύξηση̋ τη̋ αξία̋ τη̋ σύìβαση̋.  

Η εγγύηση καλή̋ εκτέλεση̋ καταπίπτει υπέρ τη̋ αναθέτουσα̋ αρχή̋ στην περίπτωση παραβίαση̋, από 

τον ανάδοχο, των όρων τη̋ σύìβαση̋, όπω̋ αυτή ειδικότερα ορίζει.  

Ο χρόνο̋ ισχύο̋ τη̋ εγγύηση̋ καλή̋ εκτέλεση̋ πρέπει να είναι ìεγαλύτερο̋ από τον συìβατικό χρόνο 

φόρτωση̋ ή παράδοση̋, για διάστηìα δύο ìηνών. 

Οι εγγυήσει̋ καλή̋ εκτέλεση̋ επιστρέφονται στο σύνολό του̋ ìετά από την ποσοτική και ποιοτική 

παραλαβή του συνόλου του αντικειìένου τη̋ σύìβαση̋. 

Σε περίπτωση που στο πρωτόκολλο οριστική̋ και ποσοτική̋ παραλαβή̋ αναφέρονται παρατηρήσει̋ ή 

υπάρχει εκπρόθεσìη παράδοση, η επιστροφή των εγγυήσεων καλή̋ εκτέλεση̋ γίνεται ìετά από την 

αντιìετώπιση, σύìφωνα ìε όσα προβλέπονται, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσìου. Αν τα αγαθά 

είναι διαιρετά και η παράδοση γίνεται, σύìφωνα ìε τη σύìβαση, τìηìατικά, οι εγγυήσει̋ καλή̋ 

εκτέλεση̋ αποδεσìεύονται σταδιακά, κατά το ποσόν που αναλογεί στην αξία του ìέρου̋ τη̋ ποσότητα̋ 

των αγαθών που παραλήφθηκε οριστικά. Για τη σταδιακή αποδέσìευσή του̋ απαιτείται προηγούìενη 

γνωìοδότηση του αρìόδιου συλλογικού οργάνου. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβή̋ αναφέρονται 

παρατηρήσει̋ ή υπάρχει εκπρόθεσìη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσìευση γίνεται ìετά από 

την αντιìετώπιση, σύìφωνα ìε όσα προβλέπονται, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσìου.  

4.1.2.  Εγγύηση καλή̋ λειτουργία̋ 

Αφορά την οìάδα Α του Υποέργου 1 και τι̋ οìάδε̋ Ä και ΙΑ του Υποέργου 2 

Απαιτείται η προσκόìιση «εγγύηση καλή̋ λειτουργία̋» για την αποκατάσταση των ελαττωìάτων που 

ανακύπτουν ή των ζηìιών που προκαλούνται από δυσλειτουργία των αγαθών κατά την περίοδο εγγύηση̋ 

καλή̋ λειτουργία̋. Το ύψο̋ τη̋ «εγγύηση̋ καλή̋ λειτουργία̋» ορίζεται σε ποσοστό πέντε τοι̋ εκατό (5%) 
τη̋ εκτιìώìενη̋ αξία̋ τη̋ σύìβαση̋ για την οìάδα Α του Υποέργου 1 και τι̋ οìάδε̋ Ä και ΙΑ του 
Υποέργου 2 όπω̋ αναλυτικά φαίνεται στον παρακάτω πίνακα: 
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ΥΠΟΕΡΓΟ 1: Προìήθεια ειδικού εξοπλισìού (έπιπλα) για την ενίσχυση τη̋ λειτουργικότητα̋ του ΚΗΦΗ 

Οìάδε̋ 
Προϋπολογισìό̋ 

χωρί̋ Φ.Π.Α.  

Ποσοστό 
Τραπεζική̋ 

Εγγύηση̋ Καλή̋ 
Λειτουργία̋ 

Ποσό Τραπεζική̋ 
Εγγύηση̋ Καλή̋ 

Λειτουργία̋ 

Äιάρκεια Ισχύο̋ Τραπεζική̋ 
Εγγύηση̋ Καλή̋ Λειτουργία̋ 

ΟΜΑÄΑ Α 110.013,00 € 5% 5.500,65 € Τουλάχιστον πέντε έτη 

      

ΥΠΟΕΡΓΟ 2: Προìήθεια ηλεκτροìηχανολογικού εξοπλισìού για την ενίσχυση τη̋ λειτουργικότητα̋ του 
ΚΗΦΗ 

Οìάδε̋ 
Προϋπολογισìό̋ 

χωρί̋ Φ.Π.Α.  

Ποσοστό 
Τραπεζική̋ 

Εγγύηση̋ Καλή̋ 
Λειτουργία̋ 

Ποσό Τραπεζική̋ 
Εγγύηση̋ Καλή̋ 

Λειτουργία̋ 

Äιάρκεια Ισχύο̋ Τραπεζική̋ 
Εγγύηση̋ Καλή̋ Λειτουργία̋ 

ΟΜΑÄΑ Ä 143.644,00 € 5% 7.182,20 € Τουλάχιστον δύο έτη 

ΟΜΑÄΑ ΙΑ 19.230,00 € 5% 961,50 € Τουλάχιστον πέντε έτη 

 

Η επιστροφή τη̋ ανωτέρω εγγύηση̋ λαìβάνει χώρα ìετά από την ολοκλήρωση τη̋ περιόδου εγγύηση̋ 

καλή̋ λειτουργία̋, σύìφωνα και ìε τα οριζόìενα στην παράγραφο 6.6 τη̋ παρούσα̋. 

4.2  Συìβατικό Πλαίσιο - Εφαρìοστέα Νοìοθεσία  

Κατά την εκτέλεση τη̋ σύìβαση̋ εφαρìόζονται οι διατάξει̋ του ν. 4412/2016, οι όροι τη̋ παρούσα̋ 

διακήρυξη̋ και συìπληρωìατικά ο Αστικό̋ Κώδικα̋.  

4.3 Όροι εκτέλεση̋ τη̋ σύìβαση̋ 

4.3.1 Κατά την εκτέλεση τη̋ σύìβαση̋ ο ανάδοχο̋ τηρεί τι̋ υποχρεώσει̋ στου̋ τοìεί̋ του 

περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί ìε το δίκαιο τη̋ 

Ένωση̋, το εθνικό δίκαιο, συλλογικέ̋ συìβάσει̋ ή διεθνεί̋ διατάξει̋ περιβαλλοντικού, 

κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίε̋ απαριθìούνται στο Παράρτηìα X του 

Προσαρτήìατο̋ Α΄. 

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και του̋ υπεργολάβου̋ του ελέγχεται και 

βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση τη̋ σύìβαση̋ και τι̋ αρìόδιε̋ δηìόσιε̋ αρχέ̋ 

και υπηρεσίε̋ που ενεργούν εντό̋ των ορίων τη̋ ευθύνη̋ και τη̋ αρìοδιότητά̋ του̋. 

4.3.2 Στι̋ συìβάσει̋ προìηθειών προϊόντων που εìπίπτουν στο πεδίο εφαρìογή̋ του ν. 2939/2001 όπω̋ 

τροποποιήθηκε από τον 4819/21, επιπλέον του όρου τη̋ παρ. 4.3.1 περιλαìβάνεται ο όρο̋ ότι ο ανάδοχο̋ 

υποχρεούται κατά την υπογραφή τη̋ σύìβαση̋ και καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεση̋ να τηρεί τι̋ 

υποχρεώσει̋ των παραγράφων 2 και 11 του άρθρου 4β ή και τη̋ παρ. 1 του άρθρου 12 ή και τη̋ παρ. 1 
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του άρθρου 16 του ν.2939/2001 όπω̋ τροποποιήθηκε από τον 4819/21. Η τήρηση των υποχρεώσεων 

ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή ìέσω του αρχείου δηìοσιοποίηση̋ εγγεγραììένων παραγωγών στο 

Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. εντό̋ τη̋ 
προθεσìία̋ τη̋ παραγράφου 4 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016, (ìετά την οριστικοποίηση τη̋ 
απόφαση̋ κατακύρωση̋ η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή 
του συìφωνητικού θέτοντά̋ του προθεσìία 15 ηìερών από την κοινοποίηση σχετική̋ έγγραφη̋ 
ειδική̋ πρόσκληση̋) και αποτελεί προϋπόθεση για την υπογραφή του συìφωνητικού, στο οποίο γίνεται 

υποχρεωτικά ìνεία του αριθìού ΕΜΠΑ του υπόχρεου παραγωγού. Η ìη τήρηση των υποχρεώσεων τη̋ 

παρούσα̋ παραγράφου έχει τι̋ συνέπειε̋ τη̋ παραγράφου 7 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016. 

Η ανωτέρω παράγραφο αφορά του̋ αναδόχου̋ των εξή̋ οìάδων: 

 

ΥΠΟΕΡΓΟ 2: Προìήθεια ηλεκτροìηχανολογικού εξοπλισìού για την ενίσχυση τη̋ 
λειτουργικότητα̋ του ΚΗΦΗ 

Α/Α Οìάδε̋ Περιγραφή 

1 ΟΜΑÄΑ Α Κλιìατιστικά 

2 ΟΜΑÄΑ Β Ανελκυστήρα̋ (αναβατόριο) τροφίìων 

3 ΟΜΑÄΑ Γ 
Σύστηìα συναγερìού - Αναβάθìιση κλειστού κυκλώìατο̋ TV 

(C.C.TV) 

4 ΟΜΑÄΑ Ä Ηλεκτρικέ̋ συσκευέ̋ - Επαγγελìατικό̋ Εξοπλισìό̋ 

5 ΟΜΑÄΑ Ε Μηχανογραφικό̋ εξοπλισìό̋ 

6 ΟΜΑÄΑ ΣΤ Tablet  

7 ΟΜΑÄΑ Ζ Φωτοτυπικό πολυìηχάνηìα 

8 ΟΜΑÄΑ Θ Äικτυακά 
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9 ΟΜΑÄΑ Ι Τηλεφωνικό κέντρο και WiFi 

10 ΟΜΑÄΑ ΙΑ Φωτισìό̋ ανάδειξη̋ κτιρίου 

 

4.3.3. Ο ανάδοχο̋ δεσìεύεται ότι:  

α) σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν τη̋ σύìβαση̋ δεν ενήργησε αθέìιτα, παράνοìα ή καταχρηστικά 

και ότι θα εξακολουθήσει να ìην ενεργεί κατ` αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεση̋ τη̋ σύìβαση̋,  

β) ότι θα δηλώσει αìελλητί στην αναθέτουσα αρχή, από τη στιγìή που λάβει γνώση, οποιαδήποτε 

κατάσταση (ακόìη και ενδεχόìενη) σύγκρουση̋ συìφερόντων (προσωπικών, οικογενειακών, 

οικονοìικών, πολιτικών ή άλλων κοινών συìφερόντων, συìπεριλαìβανοìένων και αντικρουόìενων 

επαγγελìατικών συìφερόντων) ìεταξύ των νοìίìων ή εξουσιοδοτηìένων εκπροσώπων του καθώ̋ και 

υπαλλήλων ή συνεργατών του̋ οποίου̋ απασχολεί στην εκτέλεση τη̋ σύìβαση̋ (π.χ. ìε σύìβαση 

υπεργολαβία̋) και ìελών του προσωπικού τη̋ αναθέτουσα̋ αρχή̋ που εìπλέκονται καθ’ οιονδήποτε 

τρόπο στη διαδικασία εκτέλεση̋ τη̋ σύìβαση̋ ή/και ìπορούν να επηρεάσουν την έκβαση και τι̋ 

αποφάσει̋ τη̋ αναθέτουσα̋ αρχή̋ περί την εκτέλεσή τη̋, οποτεδήποτε και εάν η κατάσταση αυτή 

προκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεση̋ τη̋ σύìβαση̋.  

Οι υποχρεώσει̋ και οι απαγορεύσει̋ τη̋ ρήτρα̋ αυτή̋ ισχύουν, αν ο ανάδοχο̋ είναι ένωση, για όλα τα 

ìέλη τη̋ ένωση̋, καθώ̋ και για του̋ υπεργολάβου̋ που χρησιìοποιεί. Στο συìφωνητικό περιλαìβάνεται 

σχετική δεσìευτική δήλωση τόσο του αναδόχου όσο και των υπεργολάβων του.  

4.4 Υπεργολαβία 

4.4.1. Ο Ανάδοχο̋ δεν απαλλάσσεται από τι̋ συìβατικέ̋ του υποχρεώσει̋ και ευθύνε̋ λόγω ανάθεση̋ 

τη̋ εκτέλεση̋ τìήìατο̋/τìηìάτων τη̋ σύìβαση̋ σε υπεργολάβου̋. Η τήρηση των υποχρεώσεων τη̋ παρ. 

2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβου̋ δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.  

4.4.2. Κατά την υπογραφή τη̋ σύìβαση̋ ο κύριο̋ ανάδοχο̋ υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα 

αρχή το όνοìα, τα στοιχεία επικοινωνία̋ και του̋ νόìιìου̋ εκπροσώπου̋ των υπεργολάβων του, οι 

οποίοι συììετέχουν στην εκτέλεση αυτή̋, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριìένη χρονική στιγìή.  

Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, 

κατά τη διάρκεια τη̋ σύìβαση̋, καθώ̋ και τι̋ απαιτούìενε̋ πληροφορίε̋ σχετικά ìε κάθε νέο 

υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριο̋ ανάδοχο̋ χρησιìοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύìβαση, 

προσκοìίζοντα̋ τα σχετικά συìφωνητικά/δηλώσει̋ συνεργασία̋. Σε περίπτωση διακοπή̋ τη̋ 

συνεργασία̋ του Αναδόχου ìε υπεργολάβο/ υπεργολάβου̋ τη̋ σύìβαση̋, αυτό̋ υποχρεούται σε άìεση 

γνωστοποίηση τη̋ διακοπή̋ αυτή̋ στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την οìαλή 

εκτέλεση του τìήìατο̋/ των τìηìάτων τη̋ σύìβαση̋ είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον 

οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ω̋ άνω διαδικασία.  

4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδροìή των λόγων αποκλεισìού για του̋ υπεργολάβου̋, 

όπω̋ αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3. και ìε τα αποδεικτικά ìέσα τη̋ παραγράφου 2.2.9.2 

τη̋ παρούσα̋, εφόσον το(α) τìήìα(τα) τη̋ σύìβαση̋, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχο̋ προτίθεται να αναθέσει 

υπό ìορφή υπεργολαβία̋ σε τρίτου̋, υπερβαίνουν σωρευτικά  το ποσοστό του τριάντα τοι̋ εκατό (30%) 

τη̋ συνολική̋ αξία̋ τη̋ σύìβαση̋. Επιπλέον, προκειìένου να ìην αθετούνται οι υποχρεώσει̋ τη̋ παρ. 2 
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του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει του̋ ω̋ άνω λόγου̋ και για τìήìα ή τìήìατα 

τη̋ σύìβαση̋ που υπολείπονται του ω̋ άνω ποσοστού.  

Όταν από την ω̋ άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισìού απαιτεί ή δύναται να 

απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόìενα στι̋ παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του 

ν. 4412/2016.  

4.4.4. ÄΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ 

4.5 Τροποποίηση σύìβαση̋ κατά τη διάρκειά τη̋ 

Η σύìβαση ìπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά τη̋, χωρί̋ να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψη̋ 

σύìβαση̋, ìόνο σύìφωνα ìε του̋ όρου̋ και τι̋ προϋποθέσει̋ του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και 

κατόπιν γνωìοδότηση̋ τη̋ Επιτροπή̋ τη̋ περ. β  τη̋ παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/16 

Μετά τη λύση τη̋ σύìβαση̋ λόγω τη̋ έκπτωση̋ του αναδόχου, σύìφωνα ìε το άρθρο 203 του ν. 

4412/2016 και την παράγραφο 5.2. τη̋ παρούσα̋, όπω̋ και σε περίπτωση καταγγελία̋ για όλου̋ λόγου̋ 

τη̋ παραγράφου 4.6, πλην αυτού τη̋ περ. (α),  η αναθέτουσα αρχή δύναται να προσκαλέσει τον επόìενο, 

κατά σειρά κατάταξη̋ οικονοìικό φορέα που συììετέχει στην παρούσα διαδικασία ανάθεση̋ τη̋ 

συγκεκριìένη̋ σύìβαση̋ και να του προτείνει να αναλάβει το ανεκτέλεστο αντικείìενο τη̋ σύìβαση̋, ìε 

του̋ ίδιου̋ όρου̋ και προϋποθέσει̋ και σε τίìηìα που δεν θα υπερβαίνει την προσφορά που αυτό̋ είχε 

υποβάλει (ρήτρα υποκατάσταση̋). Η σύìβαση συνάπτεται εφόσον εντό̋ τη̋ τεθείσα̋ προθεσìία̋ 

περιέλθει στην αναθέτουσα αρχή έγγραφη και ανεπιφύλακτη αποδοχή τη̋. Η άπρακτη πάροδο̋ τη̋ 

προθεσìία̋ θεωρείται ω̋ απόρριψη τη̋ πρόταση̋.  

 

4.6 Äικαίωìα ìονοìερού̋ λύση̋ τη̋ σύìβαση̋  

4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή ìπορεί, ìε τι̋ προϋποθέσει̋ που ορίζουν οι κείìενε̋ διατάξει̋, να καταγγείλει 

τη σύìβαση κατά τη διάρκεια τη̋ εκτέλεσή̋ τη̋, εφόσον: 

α) η σύìβαση υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια τη̋ παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 

4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψη̋ σύìβαση̋  

β) ο ανάδοχο̋, κατά το χρόνο τη̋ ανάθεση̋ τη̋ σύìβαση̋, τελούσε σε ìια από τι̋ καταστάσει̋ που 

αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ω̋ εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη 

διαδικασία σύναψη̋ τη̋ σύìβαση̋, 

γ) η σύìβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρή̋ παραβίαση̋ των υποχρεώσεων που 

υπέχει από τι̋ Συνθήκε̋ και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί ìε απόφαση του 

Äικαστηρίου τη̋ Ένωση̋ στο πλαίσιο διαδικασία̋ δυνάìει του άρθρου 258 τη̋ ΣΛΕΕ. 

δ) ο ανάδοχο̋ καταδικαστεί αìετάκλητα, κατά τη διάρκεια εκτέλεση̋ τη̋ σύìβαση̋, για ένα από τα 

αδικήìατα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 τη̋ παρούσα̋, 

ε) ο ανάδοχο̋ πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία ειδική̋ εκκαθάριση̋ ή τεθεί υπό αναγκαστική 

διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συìβιβασìού ή 

αναστείλει τι̋ επιχειρηìατικέ̋ του δραστηριότητε̋ ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανση̋ και δεν τηρεί του̋ 

όρου̋ αυτή̋ ή εάν βρεθεί σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόìοια διαδικασία, 

προβλεπόìενη σε εθνικέ̋ διατάξει̋ νόìου.  

Η αναθέτουσα αρχή ìπορεί να ìην καταγγείλει τη σύìβαση, υπό την προϋπόθεση ότι ο ανάδοχο̋ ο 

οποίο̋ θα βρεθεί σε ìία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή αποδεικνύει ότι 
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είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύìβαση, λαìβάνοντα̋ υπόψη τι̋ ισχύουσε̋ διατάξει̋ και τα ìέτρα για τη 

συνέχιση τη̋ επιχειρηìατική̋ του λειτουργία̋.  

στ) ο ανάδοχο̋ παραβεί αποδεδειγìένα τι̋ υποχρεώσει̋ του που απορρέουν από την δέσìευση 

ακεραιότητα̋ τη̋ παρ. 4.3.3. τη̋ παρούσα̋, ω̋ αναλυτικά περιγράφονται στο συνηììένο στην παρούσα 

σχέδιο σύìβαση̋. 
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5. ΕΙÄΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόπο̋ πληρωìή̋  

5.1.1.!Η πληρωìή του συìβατικού ποσού θα γίνει ìε την έκδοση χρηìατικού εντάλìατο̋ πληρωìή̋ 

εντό̋ εξήντα (60) ηìερών, ìετά την παραλαβή-πρωτοκόλληση των τιìολογίων από τον προìηθευτή και 

την προσκόìιση των νόìιìων δικαιολογητικών, βάσει του νόìου 4152/2013 παρ. 5, 6 και 7 τη̋ 

υποπαραγράφου Ζ5. 

α) ……………………….. 

β) ÄΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ 

Η πληρωìή του συìβατικού τιìήìατο̋ θα γίνεται ìε την προσκόìιση των νοìίìων παραστατικών και 

δικαιολογητικών που προβλέπονται από τι̋ διατάξει̋ του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώ̋ και 

κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τι̋ αρìόδιε̋ υπηρεσίε̋ που διενεργούν τον 

έλεγχο και την πληρωìή.  

5.1.2. Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσει̋, ω̋ και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύìφωνα ìε την 

κείìενη νοìοθεσία, ìη συìπεριλαìβανοìένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και ìε τον 

τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα τη̋ σύìβαση̋. Ιδίω̋ βαρύνεται ìε τι̋ ακόλουθε̋ κρατήσει̋:  

α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί τη̋ αξία̋ κάθε πληρωìή̋ προ φόρων και κρατήσεων τη̋ 

αρχική̋, καθώ̋ και κάθε συìπληρωìατική̋ σύìβαση̋ υπέρ τη̋ Ενιαία̋ Ανεξάρτητη̋ Αρχή̋ Äηìοσίων 

Συìβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπω̋ ισχύει)  

β) Κράτηση ύψου̋ 0,02% υπέρ τη̋ ανάπτυξη̋ και συντήρηση̋ του ΟΠΣ ΕΣΗÄΗΣ, η οποία υπολογίζεται επί 

τη̋ αξία̋, εκτό̋ ΦΠΑ, τη̋ αρχική̋, καθώ̋ και κάθε συìπληρωìατική̋ σύìβαση̋. Το ποσό αυτό 

παρακρατείται σε κάθε πληρωìή από την αναθέτουσα αρχή στο όνοìα και για λογαριασìό  του 

Υπουργείου Ψηφιακή̋ Äιακυβέρνηση̋ σύìφωνα ìε την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 

γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί τη̋ αξία̋ κάθε πληρωìή̋ προ φόρων και κρατήσεων τη̋ 

αρχική̋ καθώ̋ και κάθε συìπληρωìατική̋ σύìβαση̋ υπέρ τη̋ Αρχή̋ Εξέταση̋ Προδικαστικών 

Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016). 

δ) ……………………………………… 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσει̋ υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλο̋ χαρτοσήìου 3% και στην επ’ 

αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

Με κάθε πληρωìή θα γίνεται η προβλεπόìενη από την κείìενη νοìοθεσία παρακράτηση φόρου 

εισοδήìατο̋ αξία̋ …..% επί του καθαρού ποσού  

5.2 Κήρυξη οικονοìικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσει̋  

5.2.1. Ο ανάδοχο̋ κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτο̋ από τη σύìβαση και από κάθε δικαίωìα που 

απορρέει από αυτήν, ìε απόφαση τη̋ αναθέτουσα̋ αρχή̋, ύστερα από γνωìοδότηση του αρìόδιου 

συλλογικού οργάνου (Επιτροπή Παρακολούθηση̋ και Παραλαβή̋): 

α) στην περίπτωση τη̋ παρ. 7 του άρθρου 105 περί κατακύρωση̋ και σύναψη̋ σύìβαση̋, 

β) στην περίπτωση που δεν εκπληρώσει τι̋ υποχρεώσει̋ του που απορρέουν από τη σύìβαση ή/και δεν 

συììορφωθεί ìε τι̋ σχετικέ̋ γραπτέ̋ εντολέ̋ τη̋ υπηρεσία̋, που είναι σύìφωνε̋ ìε τη σύìβαση ή τι̋ 

κείìενε̋ διατάξει̋, εντό̋ του συìφωνηìένου χρόνου εκτέλεση̋ τη̋ σύìβαση̋, 
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γ) εφόσον δεν φορτώσει, δεν παραδώσει ή δεν αντικαταστήσει τα συìβατικά αγαθά ή δεν επισκευάσει ή 

δεν συντηρήσει αυτά ìέσα στον συìβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράταση̋ που του δόθηκε, σύìφωνα ìε 

όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 ìε την επιφύλαξη τη̋ επόìενη̋ παραγράφου. 

Στην περίπτωση συνδροìή̋ λόγου έκπτωση̋ του αναδόχου από σύìβαση κατά την ω̋ άνω περίπτωση γ, η 

αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία ìνηìονεύει τι̋ διατάξει̋ του άρθρου 

203 του ν. 4412/20161 και περιλαìβάνει συγκεκριìένη περιγραφή των ενεργειών στι̋ οποίε̋ οφείλει να 

προβεί ο ανάδοχο̋, προκειìένου να συììορφωθεί, ìέσα σε προθεσìία 15 ηìερών από την κοινοποίηση 

τη̋ ανωτέρω όχληση̋. Αν η προθεσìία που τεθεί ìε την ειδική όχληση, παρέλθει, χωρί̋ ο ανάδοχο̋ να 

συììορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτο̋ ìέσα σε προθεσìία τριάντα (30) ηìερών από την άπρακτη πάροδο 

τη̋ προθεσìία̋ συììόρφωση̋, ìε απόφαση τη̋ αναθέτουσα̋ αρχή̋. 

Ο ανάδοχο̋ δεν κηρύσσεται έκπτωτο̋ για λόγου̋ που αφορούν σε υπαιτιότητα του φορέα εκτέλεση̋ τη̋ 

σύìβαση̋ ή αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρα̋ βία̋. 

Στον οικονοìικό φορέα, που κηρύσσεται έκπτωτο̋ από τη σύìβαση, επιβάλλονται, ìε απόφαση του 

αποφαινόìενου οργάνου, ύστερα από γνωìοδότηση του αρìόδιου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί 

τον ενδιαφερόìενο προ̋ παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά οι παρακάτω κυρώσει̋: 

α) ολική κατάπτωση τη̋ εγγύηση̋ συììετοχή̋ ή καλή̋ εκτέλεση̋ τη̋ σύìβαση̋ κατά περίπτωση, 

β) ÄΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ  

γ) Καταλογισìό̋ του διαφέροντο̋, που προκύπτει ει̋ βάρο̋ τη̋ αναθέτουσα̋ αρχή̋, εφόσον αυτή 

προìηθευτεί τα αγαθά, που δεν προσκοìίστηκαν προσηκόντω̋ από τον έκπτωτο οικονοìικό φορέα, 

αναθέτοντα̋ το ανεκτέλεστο αντικείìενο τη̋ σύìβαση̋ στον επόìενο κατά σειρά κατάταξη̋ οικονοìικό 

φορέα που είχε λάβει ìέρο̋ στη διαδικασία ανάθεση̋ τη̋ σύìβαση̋. Αν ο οικονοìικό̋ φορέα̋ του 

προηγούìενου εδαφίου δεν αποδεχθεί την ανάθεση τη̋ σύìβαση̋, η αναθέτουσα αρχή ìπορεί να 

προìηθευτεί τα αγαθά, που δεν προσκοìίστηκαν προσηκόντω̋ από τον έκπτωτο οικονοìικό φορέα, από 

τρίτο οικονοìικό φορέα είτε ìε διενέργεια νέα̋ διαδικασία̋ ανάθεση̋ σύìβαση̋ είτε ìε προσφυγή στη 

διαδικασία διαπραγìάτευση̋, χωρί̋ προηγούìενη δηìοσίευση, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσει̋ του 

άρθρου 32 του ν. 4412/2016. Το διαφέρον υπολογίζεται ìε τον ακόλουθο τύπο: 

Ä = (ΤΚΤ ΤΚΕ) x Π Όπου: Ä = Äιαφέρον που θα προκύψει ει̋ βάρο̋ τη̋ αναθέτουσα̋ αρχή̋, εφόσον αυτή 

προìηθευτεί τα αγαθά που δεν προσκοìίστηκαν προσηκόντω̋ από τον έκπτωτο οικονοìικό φορέα, 

σύìφωνα ìε τα ανωτέρω αναφερόìενα. Το διαφέρον λαìβάνει θετικέ̋ τιìέ̋, αλλιώ̋ θεωρείται ίσο ìε 

ìηδέν. 

ΤΚΤ = Τιìή κατακύρωση̋ τη̋ προìήθεια̋ των αγαθών, που δεν προσκοìίστηκαν προσηκόντω̋ από τον 

έκπτωτο οικονοìικό φορέα στον νέο ανάδοχο. 

ΤΚΕ = Τιìή κατακύρωση̋ τη̋ προìήθεια̋ των αγαθών, που δεν προσκοìίστηκαν προσηκόντω̋ από τον 

έκπτωτο οικονοìικό φορέα, σύìφωνα ìε τη σύìβαση από την οποία κηρύχθηκε έκπτωτο̋ ο οικονοìικό̋ 

φορέα̋. 

Π = Συντελεστή̋ προσαύξηση̋ προσδιορισìού τη̋ έììεση̋ ζηìία̋ που προκαλείται στην αναθέτουσα 

αρχή από την έκπτωση του αναδόχου. 

Ο καταλογισìό̋ του διαφέροντο̋ επιβάλλεται στον έκπτωτο οικονοìικό φορέα ìε απόφαση τη̋ 

αναθέτουσα̋ αρχή̋, που εκδίδεται σε αποκλειστική προθεσìία δεκαοκτώ (18) ìηνών ìετά την έκδοση και 

την κοινοποίηση τη̋ απόφαση̋ κήρυξη̋ εκπτώτου, και εφόσον κατακυρωθεί η προìήθεια των αγαθών 

που δεν προσκοìίστηκαν προσηκόντω̋ από τον έκπτωτο οικονοìικό φορέα σε τρίτο οικονοìικό φορέα. 
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Για την είσπραξη του διαφέροντο̋ από τον έκπτωτο οικονοìικό φορέα ìπορεί να εφαρìόζεται η 

διαδικασία του Κώδικα Είσπραξη̋ Äηìόσιων Εσόδων. Το διαφέρον εισπράττεται υπέρ τη̋ αναθέτουσα̋ 

αρχή̋. 

δ) Επιπλέον, ìπορεί να επιβληθεί προσωρινό̋ αποκλεισìό̋ του αναδόχου από το σύνολο των συìβάσεων 

προìηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εìπίπτουν στι̋ διατάξει̋ του ν. 4412/2016 κατά τα ειδικότερα 

προβλεπόìενα στο άρθρο 74 του ω̋ άνω νόìου, περί αποκλεισìού οικονοìικού φορέα από δηìόσιε̋ 

συìβάσει̋. (η κύρωση του οριζόντιου αποκλεισìού δύναται να επιβληθεί ìετά την έκδοση του 

προβλεπόìενου π.δ.) 

 

5.2.2.  Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί ìετά τη λήξη του συìβατικού χρόνου και ìέχρι 

λήξη̋ του χρόνου τη̋ παράταση̋ που χορηγήθηκε, σύìφωνα ìε το άρθρο 206 του Ν.4412/16, 

επιβάλλεται πρόστιìο πέντε τοι̋ εκατό (5%) επί τη̋ συìβατική̋ αξία̋ τη̋ ποσότητα̋ που παραδόθηκε 

εκπρόθεσìα. 

Το παραπάνω πρόστιìο υπολογίζεται επί τη̋ συìβατική̋ αξία̋ των εκπρόθεσìα παραδοθέντων υλικών, 

χωρί̋ ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσìα επηρεάζουν τη χρησιìοποίηση των υλικών που 

παραδόθηκαν εìπρόθεσìα, το πρόστιìο υπολογίζεται επί τη̋ συìβατική̋ αξία̋ τη̋ συνολική̋ ποσότητα̋ 

αυτών. 

Κατά τον υπολογισìό του χρονικού διαστήìατο̋ τη̋ καθυστέρηση̋ για φόρτωση- παράδοση ή 

αντικατάσταση των υλικών, ìε απόφαση του αποφαινοìένου οργάνου, ύστερα από γνωìοδότηση του 

αρìοδίου οργάνου, δεν λαìβάνεται υπόψη ο χρόνο̋ που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα 

στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχο̋ και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνο̋ 

φόρτωση̋ - παράδοση̋. 

5.3 Äιοικητικέ̋ προσφυγέ̋ κατά τη διαδικασία εκτέλεση̋ των συìβάσεων   

Ο ανάδοχο̋ ìπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρο̋ του κυρώσει̋, δυνάìει των όρων των 

άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονοìικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσει̋), 6.1. (Χρόνο̋ παράδοση̋ υλικών), 6.4. 

(Απόρριψη συìβατικών υλικών – αντικατάσταση), καθώ̋ και κατ’ εφαρìογή των συìβατικών όρων να 

ασκήσει προσφυγή για λόγου̋ νοìιìότητα̋ και ουσία̋ ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύìβαση ìέσα 

σε ανατρεπτική προθεσìία (30) ηìερών από την ηìεροìηνία τη̋ κοινοποίηση̋ ή τη̋ πλήρου̋ γνώση̋ τη̋ 

σχετική̋ απόφαση̋. Η εìπρόθεσìη άσκηση τη̋ προσφυγή̋ αναστέλλει τι̋ επιβαλλόìενε̋ κυρώσει̋. Επί 

τη̋ προσφυγή̋ αποφασίζει το αρìοδίω̋ αποφαινόìενο όργανο, ύστερα από γνωìοδότηση του 

προβλεπόìενου στο τελευταίο εδάφιο τη̋ περίπτωση̋ β΄ τη̋ παραγράφου 11 του άρθρου 221 του 

ν.4412/2016 οργάνου, εντό̋ προθεσìία̋ τριάντα (30) ηìερών από την άσκησή τη̋, άλλω̋ θεωρείται ω̋ 

σιωπηρώ̋ απορριφθείσα. Κατά τη̋ απόφαση̋ αυτή̋ δεν χωρεί η άσκηση άλλη̋ οποιασδήποτε φύση̋ 

διοικητική̋ προσφυγή̋. Αν κατά τη̋ απόφαση̋ που επιβάλλει κυρώσει̋ δεν ασκηθεί εìπρόθεσìα η 

προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόìενο αρìοδίω̋ όργανο, η απόφαση καθίσταται 

οριστική. Αν ασκηθεί εìπρόθεσìα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειε̋ τη̋ απόφαση̋ ìέχρι αυτή να 

οριστικοποιηθεί. 

5.4 Äικαστική επίλυση διαφορών 

Κάθε διαφορά ìεταξύ των συìβαλλόìενων ìερών που προκύπτει από τι̋ συìβάσει̋ που συνάπτονται στο 

πλαίσιο τη̋ παρούσα̋ διακήρυξη̋ , επιλύεται ìε την άσκηση προσφυγή̋ ή αγωγή̋ στο Äιοικητικό Εφετείο 

τη̋ Περιφέρεια̋, στην οποία εκτελείται εκάστη σύìβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόìενα στι̋ παρ. 1 έω̋ 

και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016. Πριν από την άσκηση τη̋ προσφυγή̋ στο Äιοικητικό Εφετείο 

προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση τη̋ ενδικοφανού̋ διαδικασία̋ που προβλέπεται στο άρθρο 205 του ν. 
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4412/2016 και την παράγραφο 5.3 τη̋ παρούσα̋, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ω̋ 

απαράδεκτη. Αν ο ανάδοχο̋ τη̋ σύìβαση̋ είναι κοινοπραξία, η προσφυγή ασκείται είτε από την ίδια είτε 

από όλα τα ìέλη τη̋. Äεν απαιτείται η τήρηση ενδικοφανού̋ διαδικασία̋ αν ασκείται από τον 

ενδιαφερόìενο αγωγή, στο δικόγραφο τη̋ οποία̋ δεν σωρεύεται αίτηìα ακύρωση̋ ή τροποποίηση̋ 

διοικητική̋ πράξη̋ ή παράλειψη̋. 
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6. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Χρόνο̋ παράδοση̋ υλικών 

6.1.1. Ο ανάδοχο̋ υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά κατά τη διάρκεια ισχύο̋ τη̋ σύìβαση̋, πιο 

συγκεκριìένα: 

ΥΠΟΕΡΓΟ 1: Προìήθεια ειδικού εξοπλισìού (έπιπλα) για την ενίσχυση τη̋ λειτουργικότητα̋ του ΚΗΦΗ 

ΟΜΑÄΑ Α: 4 ΜΗΝΕΣ από την υπογραφή του σχετικού συìφωνητικού και την ανάρτησή του στο 

Κ.Η.Μ.ÄΗ.Σ. Με δυνατότητα παράταση̋ του χρόνου παράδοση̋. 

ΟΜΑÄΑ Β: 4 ΜΗΝΕΣ από την υπογραφή του σχετικού συìφωνητικού και την ανάρτησή του στο 

Κ.Η.Μ.ÄΗ.Σ. Με δυνατότητα παράταση̋ του χρόνου παράδοση̋. 

ΟΜΑÄΑ Γ: 4 ΜΗΝΕΣ από την υπογραφή του σχετικού συìφωνητικού και την ανάρτησή του στο 

Κ.Η.Μ.ÄΗ.Σ. Με δυνατότητα παράταση̋ του χρόνου παράδοση̋. 

ΟΜΑÄΑ Ä: 4 ΜΗΝΕΣ από την υπογραφή του σχετικού συìφωνητικού και την ανάρτησή του στο 

Κ.Η.Μ.ÄΗ.Σ. Με δυνατότητα παράταση̋ του χρόνου παράδοση̋. 

ΟΜΑÄΑ Ε: 4 ΜΗΝΕΣ από την υπογραφή του σχετικού συìφωνητικού και την ανάρτησή του στο 

Κ.Η.Μ.ÄΗ.Σ. Με δυνατότητα παράταση̋ του χρόνου παράδοση̋. 

ΟΜΑÄΑ ΣΤ: 4 ΜΗΝΕΣ από την υπογραφή του σχετικού συìφωνητικού και την ανάρτησή του στο 

Κ.Η.Μ.ÄΗ.Σ. Με δυνατότητα παράταση̋ του χρόνου παράδοση̋. 

ΟΜΑÄΑ Ζ: 4 ΜΗΝΕΣ από την υπογραφή του σχετικού συìφωνητικού και την ανάρτησή του στο 

Κ.Η.Μ.ÄΗ.Σ. Με δυνατότητα παράταση̋ του χρόνου παράδοση̋. 

ΟΜΑÄΑ Η: 4 ΜΗΝΕΣ από την υπογραφή του σχετικού συìφωνητικού και την ανάρτησή του στο 

Κ.Η.Μ.ÄΗ.Σ. Με δυνατότητα παράταση̋ του χρόνου παράδοση̋. 

ΥΠΟΕΡΓΟ 2: Προìήθεια ηλεκτροìηχανολογικού εξοπλισìού για την ενίσχυση τη̋ λειτουργικότητα̋ του 

ΚΗΦΗ 

ΟΜΑÄΑ Α: 4 ΜΗΝΕΣ από την υπογραφή του σχετικού συìφωνητικού και την ανάρτησή του στο ΚΗΜÄΗΣ, 

ìε δυνατότητα παράταση̋ του χρόνου παράδοση̋. 

ΟΜΑÄΑ Β: 4 ΜΗΝΕΣ από την υπογραφή του σχετικού συìφωνητικού και την ανάρτησή του στο 

Κ.Η.Μ.ÄΗ.Σ. Με δυνατότητα παράταση̋ του χρόνου παράδοση̋. 

ΟΜΑÄΑ Γ: 4 ΜΗΝΕΣ από την υπογραφή του σχετικού συìφωνητικού και την ανάρτησή του στο 

Κ.Η.Μ.ÄΗ.Σ. Με δυνατότητα παράταση̋ του χρόνου παράδοση̋ 

ΟΜΑÄΑ Ä: 4 ΜΗΝΕΣ από την υπογραφή του σχετικού συìφωνητικού και την ανάρτησή του στο 

Κ.Η.Μ.ÄΗ.Σ. Με δυνατότητα παράταση̋ του χρόνου παράδοση̋. 

ΟΜΑÄΑ Ε: 4 ΜΗΝΕΣ από την υπογραφή του σχετικού συìφωνητικού και την ανάρτησή του στο 

Κ.Η.Μ.ÄΗ.Σ. Με δυνατότητα παράταση̋ του χρόνου παράδοση̋. 
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ΟΜΑÄΑ ΣΤ: 4 ΜΗΝΕΣ από την υπογραφή του σχετικού συìφωνητικού και την ανάρτησή του στο 

Κ.Η.Μ.ÄΗ.Σ. Με δυνατότητα παράταση̋ του χρόνου παράδοση̋. 

ΟΜΑÄΑ Ζ: 4 ΜΗΝΕΣ από την υπογραφή του σχετικού συìφωνητικού και την ανάρτησή του στο 

Κ.Η.Μ.ÄΗ.Σ. Με δυνατότητα παράταση̋ του χρόνου παράδοση̋. 

ΟΜΑÄΑ Η: 4 ΜΗΝΕΣ από την υπογραφή του σχετικού συìφωνητικού και την ανάρτησή του στο 

Κ.Η.Μ.ÄΗ.Σ. Με δυνατότητα παράταση̋ του χρόνου παράδοση̋. 

ΟΜΑÄΑ Θ: 4 ΜΗΝΕΣ από την υπογραφή του σχετικού συìφωνητικού και την ανάρτησή του στο 

Κ.Η.Μ.ÄΗ.Σ. Με δυνατότητα παράταση̋ του χρόνου παράδοση̋. 

ΟΜΑÄΑ Ι: 4 ΜΗΝΕΣ από την υπογραφή του σχετικού συìφωνητικού και την ανάρτησή του στο 

Κ.Η.Μ.ÄΗ.Σ. Με δυνατότητα παράταση̋ του χρόνου παράδοση̋. 

ΟΜΑÄΑ ΙΑ: 3 ΜΗΝΕΣ από την υπογραφή του σχετικού συìφωνητικού και την ανάρτησή του στο ΚΗΜÄΗΣ, 

ìε δυνατότητα παράταση̋ του χρόνου παράδοση̋. 

Ο συìβατικό̋ χρόνο̋ παράδοση̋ των υλικών ìπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού 

συìβατικού χρόνου παράδοση̋, υπό τι̋ ακόλουθε̋ σωρευτικέ̋ προϋποθέσει̋: α) τηρούνται οι όροι του 

άρθρου 132 περί τροποποίηση̋ συìβάσεων κατά τη διάρκειά του̋, β) έχει εκδοθεί αιτιολογηìένη 

απόφαση του αρìόδιου αποφαινόìενου οργάνου τη̋ αναθέτουσα̋ αρχή̋ ìετά από γνωìοδότηση 

αρìόδιου συλλογικού οργάνου, είτε ìε πρωτοβουλία τη̋ αναθέτουσα̋ αρχή̋ και εφόσον συìφωνεί ο 

ανάδοχο̋, είτε ύστερα από σχετικό αίτηìα του αναδόχου, το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη 

λήξη του συìβατικού χρόνου, γ) το χρονικό διάστηìα τη̋ παράταση̋ είναι ίσο ή ìικρότερο από τον αρχικό 

συìβατικό χρόνο παράδοση̋.  Στην περίπτωση παράταση̋ του συìβατικού χρόνου παράδοση̋, ο χρόνο̋ 

παράταση̋ δεν συνυπολογίζεται στον συìβατικό χρόνο παράδοση̋. 

Στην περίπτωση παράταση̋ του συìβατικού χρόνου παράδοση̋ έπειτα από αίτηìα του αναδόχου, 

επιβάλλονται οι κυρώσει̋ που προβλέπονται στην παράγραφο 5.2.2 τη̋ παρούση̋. 

Με αιτιολογηìένη απόφαση του αρìόδιου αποφαινόìενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από 

γνωìοδότηση του οργάνου τη̋ περ. β’ τη̋ παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, ο συìβατικό̋ χρόνο̋ 

φόρτωση̋ παράδοση̋ των υλικών ìπορεί να ìετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται ìόνο όταν συντρέχουν 

λόγοι ανωτέρα̋ βία̋ ή άλλοι ιδιαιτέρω̋ σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειìενικώ̋ αδύνατη την 

εìπρόθεσìη παράδοση των συìβατικών ειδών. Στι̋ περιπτώσει̋ ìετάθεση̋ του συìβατικού χρόνου 

φόρτωση̋ παράδοση̋ δεν επιβάλλονται κυρώσει̋. 

6.1.2. Εάν λήξει ο συìβατικό̋ χρόνο̋ παράδοση̋, χωρί̋ να υποβληθεί εγκαίρω̋ αίτηìα παράταση̋ ή, εάν 

λήξει ο παραταθεί̋, κατά τα ανωτέρω, χρόνο̋, χωρί̋ να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχο̋ κηρύσσεται 

έκπτωτο̋. 

6.1.3. Ο ανάδοχο̋ υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προìήθεια, την αποθήκη 

υποδοχή̋ των υλικών και την επιτροπή παραλαβή̋, για την ηìεροìηνία που προτίθεται να παραδώσει το 

υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιìε̋ ηìέρε̋ νωρίτερα. 

Μετά από κάθε προσκόìιση υλικού στην αποθήκη υποδοχή̋ αυτών, ο ανάδοχο̋ υποχρεούται να υποβάλει 

στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρηìένο από τον υπεύθυνο τη̋ αποθήκη̋, στο οποίο αναφέρεται η 

ηìεροìηνία προσκόìιση̋, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθìό̋ τη̋ σύìβαση̋ σε εκτέλεση τη̋ οποία̋ 

προσκοìίστηκε. 
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6.2  Παραλαβή υλικών - Χρόνο̋ και τρόπο̋ παραλαβή̋ υλικών 

6.2.1. H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπέ̋, πρωτοβάθìιε̋ ή και δευτεροβάθìιε̋, που 

συγκροτούνται σύìφωνα ìε την παρ. 11 περ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16 σύìφωνα ìε τα οριζόìενα 

στο άρθρο 208 του ω̋ άνω νόìου. Κατά την διαδικασία παραλαβή̋ των υλικών διενεργείται ποσοτικό̋ και 

ποιοτικό̋ έλεγχο̋ και εφόσον το επιθυìεί ìπορεί να παραστεί και ο προìηθευτή̋. Ο ποιοτικό̋ έλεγχο̋ 

των υλικών γίνεται ìε ìακροσκοπικό έλεγχο, είτε ìε χηìική ή ìηχανική εξέταση είτε ìε πρακτική 

δοκιìασία κ.λπ. 

Το κόστο̋ τη̋ διενέργεια̋ των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο. 

Η επιτροπή παραλαβή̋, ìετά του̋ προβλεπόìενου̋ ελέγχου̋ συντάσσει πρωτόκολλα (ìακροσκοπικό – 

οριστικό- παραλαβή̋ του υλικού ìε παρατηρήσει̋ –απόρριψη̋  των υλικών) σύìφωνα ìε την παρ. 3 του 

άρθρου 208 του ν. 4412/16. 

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τι̋ επιτροπέ̋ (πρωτοβάθìιε̋ – δευτεροβάθìιε̋) κοινοποιούνται 

υποχρεωτικά και στου̋ αναδόχου̋. 

Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα ìε έκπτωση επί τη̋ συìβατική̋ τιìή̋, ìε βάση του̋ 

ελέγχου̋ που πραγìατοποίησε η πρωτοβάθìια επιτροπή παραλαβή̋, ìπορούν να παραπέìπονται για 

επανεξέταση σε δευτεροβάθìια επιτροπή παραλαβή̋ ύστερα από αίτηìα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα 

σύìφωνα ìε την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον 

ανάδοχο. 

Επίση̋, εάν ο τελευταίο̋ διαφωνεί ìε τα αποτελέσìατα των εργαστηριακών εξετάσεων που  

διενεργήθηκαν από πρωτοβάθìιε̋ ή δευτεροβάθìιε̋ επιτροπέ̋ παραλαβή̋ ìπορεί να ζητήσει εγγράφω̋ 

εξέταση κατ΄εφεση των οικείων αντιδειγìάτων, ìέσα σε ανατρεπτική προθεσìία είκοσι (20) ηìερών από 

την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσìάτων τη̋ αρχική̋ εξέταση̋,  ìε τον τρόπο  που περιγράφεται 

στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16. 

Το αποτέλεσìα  τη̋ κατ’ έφεση εξέταση̋ είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο ìέρη. 

Ο ανάδοχο̋ δεν ìπορεί να ζητήσει παραποìπή σε δευτεροβάθìια επιτροπή παραλαβή̋ ìετά τα 

αποτελέσìατα τη̋ κατ’ έφεση εξέταση̋. 

6.2.2. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβή̋ πραγìατοποιείται 

ìέσα στου̋ καθοριζόìενου̋ χρόνου̋ σύìφωνα ìε την παράγραφο 6.1.1 τη̋ διακήρυξη̋. 

Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγìατοποιηθεί από την 

επιτροπή παρακολούθηση̋ και παραλαβή̋ ìέσα στον οριζόìενο από τη σύìβαση χρόνο, σύìφωνα ìε 

όσα ορίζονται στην παράγραφο 6.1.1 τη̋ Äιακήρυξη̋, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε 

αυτοδίκαια, ìε κάθε επιφύλαξη των δικαιωìάτων του Äηìοσίου και εκδίδεται προ̋ τούτο σχετική 

απόφαση του αρìοδίου αποφαινόìενου οργάνου, ìε βάση ìόνο το θεωρηìένο από την υπηρεσία που 

παραλαìβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόìιση̋ τούτων, σύìφωνα δε ìε την απόφαση αυτή η αποθήκη 

του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγή̋ του υλικού και εγγραφή̋ του στα βιβλία τη̋, προκειìένου να 

πραγìατοποιηθεί η πληρωìή του αναδόχου. 

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωìή του αναδόχου, 

πραγìατοποιούνται οι προβλεπόìενοι από την σύìβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται ìε 

απόφαση του αρìοδίου αποφαινόìενου οργάνου, στην οποία δεν ìπορεί να συììετέχουν ο πρόεδρο̋ και 

τα ìέλη τη̋ επιτροπή̋ που δεν πραγìατοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόìενο από την σύìβαση 

χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβή̋ προβαίνει σε όλε̋ τι̋ διαδικασίε̋ παραλαβή̋ που 

προβλέπονται από την ω̋ άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά 

πρωτόκολλα. Οι εγγυητικέ̋ επιστολέ̋ προκαταβολή̋ και καλή̋ εκτέλεση̋ δεν επιστρέφονται πριν από την 
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ολοκλήρωση όλων των προβλεπόìενων από τη σύìβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών 

πρωτοκόλλων. 

6.3  Ειδικοί όροι ναύλωση̋ – ασφάλιση̋ - ανακοίνωση̋ φόρτωση̋ και ποιοτικού 
ελέγχου στο εξωτερικό 

ÄΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ 

6.4  Απόρριψη συìβατικών υλικών – Αντικατάσταση 

6.4.1. Σε περίπτωση οριστική̋ απόρριψη̋ ολόκληρη̋ ή ìέρου̋ τη̋ συìβατική̋ ποσότητα̋ των υλικών, ìε 

απόφαση του αποφαινόìενου οργάνου ύστερα από γνωìοδότηση του αρìόδιου οργάνου, ìπορεί να 

εγκρίνεται αντικατάστασή τη̋ ìε άλλη, που να είναι σύìφωνη ìε του̋ όρου̋ τη̋ σύìβαση̋, ìέσα σε 

τακτή προθεσìία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 

6.4.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται ìετά τη λήξη του συìβατικού χρόνου, η προθεσìία που ορίζεται για την 

αντικατάσταση δεν ìπορεί να είναι ìεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συìβατικού χρόνου, ο δε 

ανάδοχο̋ θεωρείται ω̋ εκπρόθεσìο̋ και υπόκειται σε κυρώσει̋ λόγω εκπρόθεσìη̋ παράδοση̋. 

Αν ο ανάδοχο̋ δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν ìέσα στην προθεσìία που του τάχθηκε 

και εφόσον έχει λήξει ο συìβατικό̋ χρόνο̋, κηρύσσεται έκπτωτο̋ και υπόκειται στι̋ προβλεπόìενε̋ 

κυρώσει̋. 

6.4.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύìφωνα ìε τα προβλεπόìενα στι̋ παρ. 2 και 

3  του άρθρου 213 του ν. 4412/2016. 

6.5  Äείγìατα – Äειγìατοληψία – Εργαστηριακέ̋ εξετάσει̋ 

ÄΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ 

6.6  Εγγυηìένη λειτουργία προìήθεια̋  

Κατά την περίοδο τη̋ εγγυηìένη̋ λειτουργία̋, ο ανάδοχο̋ ευθύνεται για την καλή λειτουργία του 

αντικειìένου τη̋ προìήθεια̋. Επίση̋, οφείλει κατά το χρόνο τη̋ εγγυηìένη̋ λειτουργία̋ να προβαίνει 

στην προβλεπόìενη συντήρηση και να αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη ìε τρόπο και σε χρόνο που 

περιγράφεται στι̋ τεχνικέ̋ προδιαγραφέ̋ και στα λοιπά τεύχη τη̋ σύìβαση̋. 

Για την παρακολούθηση τη̋ εκπλήρωση̋ των συìβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου η επιτροπή 

παρακολούθηση̋ και παραλαβή̋ ή η ειδική επιτροπή που ορίζεται για τον σκοπό αυτόν από την 

αναθέτουσα αρχή προβαίνει στον απαιτούìενο έλεγχο τη̋ συììόρφωση̋ του αναδόχου στα 

προβλεπόìενα στην σύìβαση για την εγγυηìένη λειτουργία καθ’ όλον τον χρόνο ισχύο̋ τη̋ τηρώντα̋ 

σχετικά πρακτικά. Σε περίπτωση ìη συììόρφωση̋ του αναδόχου προ̋ τι̋ συìβατικέ̋ του υποχρεώσει̋, 

επιτροπή εισηγείται στο αποφαινόìενο όργανο τη̋ σύìβαση̋ την έκπτωση του αναδόχου. 

Μέσα σε ένα (1) ìήνα από την λήξη του προβλεπόìενου χρόνου τη̋ εγγυηìένη̋ λειτουργία̋ η ω̋ άνω 

επιτροπή συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβή̋ τη̋ εγγυηìένη̋ λειτουργία̋, στο οποίο αποφαίνεται 

για την συììόρφωση του αναδόχου στι̋ απαιτήσει̋ τη̋ σύìβαση̋. Σε περίπτωση ìη συììόρφωση̋, 

ολική̋ ή ìερική̋, του αναδόχου, το συλλογικό όργανο ìπορεί να προτείνει την  κατάπτωση τη̋ εγγυήσεω̋ 

καλή̋ λειτουργία̋ που προβλέπεται στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016 περί εγγυήσεων και στην παράγραφο 

4.1.2 τη̋ παρούσα̋. Το πρωτόκολλο εγκρίνεται από το αρìόδιο αποφαινόìενο όργανο. 
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6.7  Αναπροσαρìογή τιìή̋  

6.7.1 ÄΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ 

6.7.2 ÄΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονοìικού Αντικειìένου τη̋ 
Σύìβαση̋ (προσαρìοσìένο από την Αναθέτουσα Αρχή) 

 

ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η εν λόγω πράξη βοηθώντα̋ σηìαντικά, τόσο στην προìήθεια-τοποθέτηση του εξοπλισìού των χώρων 

του Κ.Η.Φ.Η. ìε απαραίτητα είδη ειδικού και ìη εξοπλισìού, όπω̋ τα  έπιπλα γραφείου και 

νοσοκοìειακού τύπου, ο ιìατισìό̋, τα είδη παρασκευή̋ φαγητού, τα είδη σκίαση̋, τα ηλεκτρικά 

επαγγελìατικά είδη κουζίνα̋ και πλυσίìατο̋, κ.ά., όσο και στην προìήθεια-εγκατάσταση υποδοìών, 

εντό̋ και εκτό̋ του κτιρίου, όπω̋ ο κλιìατισìό̋, το αναβατόριο τροφίìων, το σύστηìα συναγερìού, τα 

δικτυακά, ο φωτισìό̋ ανάδειξη̋ κτιρίου κ.ά., θα ενισχύσει την προσπάθεια λειτουργία̋ τη̋ εν λόγω 

κοινωνική̋ δοìή̋ δίνοντα̋ πρόσβαση σε ευπαθή̋ και ευάλωτε̋ οìάδε̋ σε ποιοτικέ̋ υπηρεσίε̋.  

 

Η σχετική ìελέτη περιλαìβάνει δύο (2) βασικέ̋ κατηγορίε̋ Υποέργων, ήτοι του ειδικού εξοπλισìού 

(έπιπλα) και  του ηλεκτροìηχανολογικού εξοπλισìού. Το πρώτο Υποέργο ìε οκτώ (8) οìάδε̋ και 

συνολικά 85 είδη και το δεύτερο Υποέργο ìε έντεκα (11) οìάδε̋ και συνολικά 110 είδη, όπω̋ 

αναλυτικότερα περιγράφονται στι̋ τεχνικέ̋ προδιαγραφέ̋ τη̋ ìελέτη̋,  θα συìβάλλουν σηìαντικά στον 

εξοπλισìό για την εξυπηρέτηση των ευπαθών οìάδων στι̋ υπηρεσίε̋ κοινωνική̋ φροντίδα̋ του, 

προσδοκώντα̋ παράλληλα στην δηìιουργία φιλόξενων και οργανωìένων χώρων που θα αποπνέουν 

άνεση αλλά και ευχαρίστηση στα άτοìα που το χρησιìοποιούν. 

 

Η λειτουργική διαìόρφωση των χώρων τη̋ δοìή̋, θα κάνει δυνατή την επίτευξη του βασικού στόχου 

κατασκευή̋ τη̋. Σκοπό̋ του Κ.Η.Φ.Η. είναι η βελτίωση τη̋ ποιότητα̋ ζωή̋ των ηλικιωìένων ατόìων 3η̋ 

και 4η̋ ηλικία̋ και η παραìονή του̋ στο φυσικό και οικογενειακό του̋ περιβάλλον, η διατήρηση τη̋ 

συνοχή̋ τη̋ οικογένεια̋, η εναρìόνιση τη̋ οικογενειακή̋ και εργασιακή̋ ζωή̋ των ìελών τη̋ 

οικογένεια̋ ìε ηλικιωìένο ìέλο̋, η αποφυγή τη̋ ιδρυìατική̋ περίθαλψη̋ και του κοινωνικού 

αποκλεισìού, η εξασφάλιση αξιοπρεπού̋ διαβίωση̋ και στη βελτίωση τη̋ ποιότητα̋ ζωή̋ των 

ηλικιωìένων αλλά και των άλλων ìελών τη̋ οικογένεια̋. 

 

Äιάρκεια Σύìβαση̋ και Χρόνοι Παράδοση̋ 

Χρόνοι παράδοση̋ 

ΥΠΟΕΡΓΟ 1: Προìήθεια ειδικού εξοπλισìού (έπιπλα) για την ενίσχυση τη̋ λειτουργικότητα̋ του 

ΚΗΦΗ 

ΟΜΑÄΑ Α: 4 ΜΗΝΕΣ από την υπογραφή του σχετικού συìφωνητικού και την ανάρτησή του στο 

Κ.Η.Μ.ÄΗ.Σ. Με δυνατότητα παράταση̋ του χρόνου παράδοση̋. 

ΟΜΑÄΑ Β: 4 ΜΗΝΕΣ από την υπογραφή του σχετικού συìφωνητικού και την ανάρτησή του στο 

Κ.Η.Μ.ÄΗ.Σ. Με δυνατότητα παράταση̋ του χρόνου παράδοση̋. 

ΟΜΑÄΑ Γ: 4 ΜΗΝΕΣ από την υπογραφή του σχετικού συìφωνητικού και την ανάρτησή του στο 

Κ.Η.Μ.ÄΗ.Σ. Με δυνατότητα παράταση̋ του χρόνου παράδοση̋. 
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ΟΜΑÄΑ Ä: 4 ΜΗΝΕΣ από την υπογραφή του σχετικού συìφωνητικού και την ανάρτησή του στο 

Κ.Η.Μ.ÄΗ.Σ. Με δυνατότητα παράταση̋ του χρόνου παράδοση̋. 

ΟΜΑÄΑ Ε: 4 ΜΗΝΕΣ από την υπογραφή του σχετικού συìφωνητικού και την ανάρτησή του στο 

Κ.Η.Μ.ÄΗ.Σ. Με δυνατότητα παράταση̋ του χρόνου παράδοση̋. 

ΟΜΑÄΑ ΣΤ: 4 ΜΗΝΕΣ από την υπογραφή του σχετικού συìφωνητικού και την ανάρτησή του στο 

Κ.Η.Μ.ÄΗ.Σ. Με δυνατότητα παράταση̋ του χρόνου παράδοση̋. 

ΟΜΑÄΑ Ζ: 4 ΜΗΝΕΣ από την υπογραφή του σχετικού συìφωνητικού και την ανάρτησή του στο 

Κ.Η.Μ.ÄΗ.Σ. Με δυνατότητα παράταση̋ του χρόνου παράδοση̋. 

ΟΜΑÄΑ Η: 4 ΜΗΝΕΣ από την υπογραφή του σχετικού συìφωνητικού και την ανάρτησή του στο 

Κ.Η.Μ.ÄΗ.Σ. Με δυνατότητα παράταση̋ του χρόνου παράδοση̋. 

ΥΠΟΕΡΓΟ 2: Προìήθεια ηλεκτροìηχανολογικού εξοπλισìού για την ενίσχυση τη̋ λειτουργικότητα̋ 

του ΚΗΦΗ 

ΟΜΑÄΑ Α: 4 ΜΗΝΕΣ από την υπογραφή του σχετικού συìφωνητικού και την ανάρτησή του στο 

ΚΗΜÄΗΣ, ìε δυνατότητα παράταση̋ του χρόνου παράδοση̋. 

ΟΜΑÄΑ Β: 4 ΜΗΝΕΣ από την υπογραφή του σχετικού συìφωνητικού και την ανάρτησή του στο 

Κ.Η.Μ.ÄΗ.Σ. Με δυνατότητα παράταση̋ του χρόνου παράδοση̋. 

ΟΜΑÄΑ Γ: 4 ΜΗΝΕΣ από την υπογραφή του σχετικού συìφωνητικού και την ανάρτησή του στο 

Κ.Η.Μ.ÄΗ.Σ. Με δυνατότητα παράταση̋ του χρόνου παράδοση̋ 

ΟΜΑÄΑ Ä: 4 ΜΗΝΕΣ από την υπογραφή του σχετικού συìφωνητικού και την ανάρτησή του στο 

Κ.Η.Μ.ÄΗ.Σ. Με δυνατότητα παράταση̋ του χρόνου παράδοση̋. 

ΟΜΑÄΑ Ε: 4 ΜΗΝΕΣ από την υπογραφή του σχετικού συìφωνητικού και την ανάρτησή του στο 

Κ.Η.Μ.ÄΗ.Σ. Με δυνατότητα παράταση̋ του χρόνου παράδοση̋. 

ΟΜΑÄΑ ΣΤ: 4 ΜΗΝΕΣ από την υπογραφή του σχετικού συìφωνητικού και την ανάρτησή του στο 

Κ.Η.Μ.ÄΗ.Σ. Με δυνατότητα παράταση̋ του χρόνου παράδοση̋. 

ΟΜΑÄΑ Ζ: 4 ΜΗΝΕΣ από την υπογραφή του σχετικού συìφωνητικού και την ανάρτησή του στο 

Κ.Η.Μ.ÄΗ.Σ. Με δυνατότητα παράταση̋ του χρόνου παράδοση̋. 

ΟΜΑÄΑ Η: 4 ΜΗΝΕΣ από την υπογραφή του σχετικού συìφωνητικού και την ανάρτησή του στο 

Κ.Η.Μ.ÄΗ.Σ. Με δυνατότητα παράταση̋ του χρόνου παράδοση̋. 

ΟΜΑÄΑ Θ: 4 ΜΗΝΕΣ από την υπογραφή του σχετικού συìφωνητικού και την ανάρτησή του στο 

Κ.Η.Μ.ÄΗ.Σ. Με δυνατότητα παράταση̋ του χρόνου παράδοση̋. 

ΟΜΑÄΑ Ι: 4 ΜΗΝΕΣ από την υπογραφή του σχετικού συìφωνητικού και την ανάρτησή του στο 

Κ.Η.Μ.ÄΗ.Σ. Με δυνατότητα παράταση̋ του χρόνου παράδοση̋. 

ΟΜΑÄΑ ΙΑ: 3 ΜΗΝΕΣ από την υπογραφή του σχετικού συìφωνητικού και την ανάρτησή του στο 

ΚΗΜÄΗΣ, ìε δυνατότητα παράταση̋ του χρόνου παράδοση̋. 
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Äιάρκεια ισχύο̋ τη̋ σύìβαση̋ 

ΥΠΟΕΡΓΟ 1: Προìήθεια ειδικού εξοπλισìού (έπιπλα) για την ενίσχυση τη̋ λειτουργικότητα̋ του 

ΚΗΦΗ 

ΟΜΑÄΑ Α: 4 ΜΗΝΕΣ από την υπογραφή του σχετικού συìφωνητικού και την ανάρτησή του στο 

Κ.Η.Μ.ÄΗ.Σ. Με δυνατότητα χρονική̋ παράταση̋. 

ΟΜΑÄΑ Β: 4 ΜΗΝΕΣ από την υπογραφή του σχετικού συìφωνητικού και την ανάρτησή του στο 

Κ.Η.Μ.ÄΗ.Σ. Με δυνατότητα χρονική̋ παράταση̋. 

ΟΜΑÄΑ Γ: 4 ΜΗΝΕΣ από την υπογραφή του σχετικού συìφωνητικού και την ανάρτησή του στο 

Κ.Η.Μ.ÄΗ.Σ. Με δυνατότητα χρονική̋ παράταση̋. 

ΟΜΑÄΑ Ä: 4 ΜΗΝΕΣ από την υπογραφή του σχετικού συìφωνητικού και την ανάρτησή του στο 

Κ.Η.Μ.ÄΗ.Σ. Με δυνατότητα χρονική̋ παράταση̋. 

ΟΜΑÄΑ Ε: 4 ΜΗΝΕΣ από την υπογραφή του σχετικού συìφωνητικού και την ανάρτησή του στο 

Κ.Η.Μ.ÄΗ.Σ. Με δυνατότητα χρονική̋ παράταση̋. 

ΟΜΑÄΑ ΣΤ: 4 ΜΗΝΕΣ από την υπογραφή του σχετικού συìφωνητικού και την ανάρτησή του στο 

Κ.Η.Μ.ÄΗ.Σ. Με δυνατότητα χρονική̋ παράταση̋. 

ΟΜΑÄΑ Ζ: 4 ΜΗΝΕΣ από την υπογραφή του σχετικού συìφωνητικού και την ανάρτησή του στο 

Κ.Η.Μ.ÄΗ.Σ. Με δυνατότητα χρονική̋ παράταση̋. 

ΟΜΑÄΑ Η: 4 ΜΗΝΕΣ από την υπογραφή του σχετικού συìφωνητικού και την ανάρτησή του στο 

Κ.Η.Μ.ÄΗ.Σ. Με δυνατότητα χρονική̋ παράταση̋. 

ΥΠΟΕΡΓΟ 2: Προìήθεια ηλεκτροìηχανολογικού εξοπλισìού για την ενίσχυση τη̋ λειτουργικότητα̋ 

του ΚΗΦΗ 

ΟΜΑÄΑ Α: 4 ΜΗΝΕΣ από την υπογραφή του σχετικού συìφωνητικού και την ανάρτησή του στο 

ΚΗΜÄΗΣ, ìε δυνατότητα χρονική̋ παράταση̋. 

ΟΜΑÄΑ Β: 4 ΜΗΝΕΣ από την υπογραφή του σχετικού συìφωνητικού και την ανάρτησή του στο 

Κ.Η.Μ.ÄΗ.Σ. Με δυνατότητα χρονική̋ παράταση̋. 

ΟΜΑÄΑ Γ: 4 ΜΗΝΕΣ από την υπογραφή του σχετικού συìφωνητικού και την ανάρτησή του στο 

Κ.Η.Μ.ÄΗ.Σ. Με δυνατότητα χρονική̋ παράταση̋. 

ΟΜΑÄΑ Ä: 4 ΜΗΝΕΣ από την υπογραφή του σχετικού συìφωνητικού και την ανάρτησή του στο 

Κ.Η.Μ.ÄΗ.Σ. Με δυνατότητα χρονική̋ παράταση̋. 

ΟΜΑÄΑ Ε: 4 ΜΗΝΕΣ από την υπογραφή του σχετικού συìφωνητικού και την ανάρτησή του στο 

Κ.Η.Μ.ÄΗ.Σ. Με δυνατότητα χρονική̋ παράταση̋. 

ΟΜΑÄΑ ΣΤ: 4 ΜΗΝΕΣ από την υπογραφή του σχετικού συìφωνητικού και την ανάρτησή του στο 

Κ.Η.Μ.ÄΗ.Σ. Με δυνατότητα χρονική̋ παράταση̋. 

ΟΜΑÄΑ Ζ: 4 ΜΗΝΕΣ από την υπογραφή του σχετικού συìφωνητικού και την ανάρτησή του στο 
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Κ.Η.Μ.ÄΗ.Σ. Με δυνατότητα χρονική̋ παράταση̋. 

ΟΜΑÄΑ Η: 4 ΜΗΝΕΣ από την υπογραφή του σχετικού συìφωνητικού και την ανάρτησή του στο 

Κ.Η.Μ.ÄΗ.Σ. Με δυνατότητα χρονική̋ παράταση̋. 

ΟΜΑÄΑ Θ: 4 ΜΗΝΕΣ από την υπογραφή του σχετικού συìφωνητικού και την ανάρτησή του στο 

Κ.Η.Μ.ÄΗ.Σ. Με δυνατότητα χρονική̋ παράταση̋.. 

ΟΜΑÄΑ Ι: 4 ΜΗΝΕΣ από την υπογραφή του σχετικού συìφωνητικού και την ανάρτησή του στο 

Κ.Η.Μ.ÄΗ.Σ. Με δυνατότητα χρονική̋ παράταση̋. 

ΟΜΑÄΑ ΙΑ: 3 ΜΗΝΕΣ από την υπογραφή του σχετικού συìφωνητικού και την ανάρτησή του στο 

ΚΗΜÄΗΣ, ìε δυνατότητα χρονική̋ παράταση̋. 

 

 

Υπεργολαβία  

Κατά την υπογραφή τη̋ σύìβαση̋ ο κύριο̋ ανάδοχο̋ υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα αρχή 

το όνοìα, τα στοιχεία επικοινωνία̋ και του̋ νόìιìου̋ εκπροσώπου̋ των υπεργολάβων του, οι οποίοι 

συììετέχουν στην εκτέλεση αυτή̋, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριìένη χρονική στιγìή.  Επιπλέον, 

υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη 

διάρκεια τη̋ σύìβαση̋, καθώ̋ και τι̋ απαιτούìενε̋ πληροφορίε̋ σχετικά ìε κάθε νέο υπεργολάβο, τον 

οποίο ο κύριο̋ ανάδοχο̋ χρησιìοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύìβαση, προσκοìίζοντα̋ τα σχετικά 

συìφωνητικά/δηλώσει̋ συνεργασία̋. Σε περίπτωση διακοπή̋ τη̋ συνεργασία̋ του Αναδόχου ìε 

υπεργολάβο/ υπεργολάβου̋ τη̋ σύìβαση̋, αυτό̋ υποχρεούται σε άìεση γνωστοποίηση τη̋ διακοπή̋ 

αυτή̋ στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την οìαλή εκτέλεση του τìήìατο̋/ των 

τìηìάτων τη̋ σύìβαση̋ είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην 

αναθέτουσα αρχή κατά την ω̋ άνω διαδικασία.  

Τόπο̋ υλοποίηση̋/παράδοση̋  

ΥΠΟΕΡΓΟ 1: Προìήθεια ειδικού εξοπλισìού (έπιπλα) για την ενίσχυση τη̋ 

λειτουργικότητα̋ του ΚΗΦΗ 

ΟΜΑÄΑ Α 

Τα είδη θα παραδίδονται ìε ευθύνη και έξοδα του αναδόχου, έτοιìα προ̋ χρήση σε 

θέσει̋ συγκεκριìένε̋ εντό̋ του κτιρίου του ΚΗΦΗ, καθ’ υπόδειξη τη̋ 

αρìόδια̋ υπηρεσία̋ του Äήìου και ìε ìέριìνα, ασφάλεια, αποκλειστική ευθύνη 

και δαπάνη του αναδόχου προìηθευτή. Ενδεικτικά, επισυνάπτεται στι̋ τεχνικέ̋ 

προδιαγραφέ̋ «Πίνακα̋ αντιστοίχιση̋ ειδών και ποσοτήτων ìε τόπου̋ 

παράδοση̋» που αφορούν την οìάδα Α΄/Υποέργου 1, αλλά σε κάθε περίπτωση 

για τι̋ ακριβεί̋ θέσει̋ και την διάταξη-τοποθέτησή των ειδών θα προηγείται 

συννενόηση του αναδόχου προìηθευτή ìε την αρìοδια υπηρεσία για την οìάδα 

Α΄/Υποέργο 1. Επιπροσθέτω̋, ο ανάδοχο̋ προìηθευτή̋ υποχρεούται να τηρεί την 

προβλεπόìενη συìβατική προθεσία παράδοση̋ των ειδών τη̋ εν λόγω οìάδα̋, 

καθώ̋ και  να ειδοποιεί την αρìόδια υπηρεσία για την ηìεροìηνία που προτίθεται 

να παραδώσει τα είδη, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιìε̋ ηìέρε̋ νωρίτερα. Τα προ̋ 

προìήθεια είδη θα παραδίδονται τι̋ εργάσιìε̋ ηìέρε̋ (Äευτέρα-Παρασκευή) 

ìεταξύ των ωρών 08:00-14:00. 

ΟΜΑÄΑ Β Παράδοση σε χώρου̋ που θα υποδείξει ο Äήìο̋ Ιλίου. Πριν από κάθε παραγγελία 
θα προηγείται επικοινωνία ìεταξύ του οριστικού αναδόχου και τη̋ αρìόδια̋ 
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Υπηρεσία̋ του Äήìου Ιλίου. 

ΟΜΑÄΑ Γ 
Παράδοση σε χώρου̋ που θα υποδείξει ο Äήìο̋ Ιλίου. Πριν από κάθε παραγγελία 
θα προηγείται επικοινωνία ìεταξύ του οριστικού αναδόχου και τη̋ αρìόδια̋ 
Υπηρεσία̋ του Äήìου Ιλίου. 

ΟΜΑÄΑ Ä 
Παράδοση σε χώρου̋ που θα υποδείξει ο Äήìο̋ Ιλίου. Πριν από κάθε παραγγελία 
θα προηγείται επικοινωνία ìεταξύ του οριστικού αναδόχου και τη̋ αρìόδια̋ 
Υπηρεσία̋ του Äήìου Ιλίου. 

ΟΜΑÄΑ Ε 
Παράδοση σε χώρου̋ που θα υποδείξει ο Äήìο̋ Ιλίου. Πριν από κάθε παραγγελία 
θα προηγείται επικοινωνία ìεταξύ του οριστικού αναδόχου και τη̋ αρìόδια̋ 
Υπηρεσία̋ του Äήìου Ιλίου. 

ΟΜΑÄΑ ΣΤ 
Παράδοση σε χώρου̋ που θα υποδείξει ο Äήìο̋ Ιλίου. Πριν από κάθε παραγγελία 
θα προηγείται επικοινωνία ìεταξύ του οριστικού αναδόχου και τη̋ αρìόδια̋ 
Υπηρεσία̋ του Äήìου Ιλίου. 

ΟΜΑÄΑ Ζ 
Παράδοση σε χώρου̋ που θα υποδείξει ο Äήìο̋ Ιλίου. Πριν από κάθε παραγγελία 
θα προηγείται επικοινωνία ìεταξύ του οριστικού αναδόχου και τη̋ αρìόδια̋ 
Υπηρεσία̋ του Äήìου Ιλίου. 

ΟΜΑÄΑ Η 
Παράδοση σε χώρου̋ που θα υποδείξει ο Äήìο̋ Ιλίου. Πριν από κάθε παραγγελία 
θα προηγείται επικοινωνία ìεταξύ του οριστικού αναδόχου και τη̋ αρìόδια̋ 
Υπηρεσία̋ του Äήìου Ιλίου. 
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ΥΠΟΕΡΓΟ 2: Προìήθεια ηλεκτροìηχανολογικού εξοπλισìού για την ενίσχυση τη̋ 
λειτουργικότητα̋ του ΚΗΦΗ 

ΟΜΑÄΑ Α 

Τα είδη θα παραδοθούν και θα τοποθετηθούν - εγκατασταθούν σε συγκεκριìένε̋ 

θέσει̋ στο κτίριο του ΚΗΦΗ, έτσι ώστε να ενσωìατωθούν ορθά και λειτουργικά στο 

υπόλοιπο δίκτυο κλιìατισìού. 

Θα εγκατασταθούν και θα παραδοθούν σε πλήρη και σωστή λειτουργία ìε ìέριìνα, 

ασφάλεια και αποκλειστική ευθύνη και δαπάνη του προìηθευτή. Ο ανάδοχο̋ 

υποχρεούται να τηρεί την προβλεπόìενη συìβατική προθεσìία παράδοση̋ και 

τοποθέτηση̋ – εγκατάσταση̋ των ειδών τη̋ εν λόγω οìάδα̋. 

Εγχειρίδια λειτουργία̋ και εγκατάσταση̋ θα διατίθενται ìαζί ìε την ìονάδα κατά την 

παράδοση τη̋. Έντυπα όπω̋ κατάλογοι προϊόντων, ενηìερωτικά φυλλάδια 

συììόρφωση̋ ìε τι̋ απαιτήσει̋ του Ecodesign, λίστε̋ εφεδρικών εξαρτηìάτων 

καθώ̋ και διαγράììατα διαστάσεων και ηλεκτρικών καλωδιώσεων να διατίθενται σε 

ιστοσελίδα του Äιαδικτύου. 

ΟΜΑÄΑ Β 

Το είδο̋ θα εγκατασταθεί πλήρω̋ εντό̋ υφιστάìενου φρεατίου από ìπετόν στο 
κτήριο του ΚΗΦΗ, κατά τέτοιον τρόπο ώστε να είναι πλήρω̋ λειτουργικό σύìφωνα 
προ̋ τι̋ απαιτήσει̋ των αντίστοιχων Τεχνικών Προδιαγραφών. 
Θα εγκατασταθεί και θα παραδοθεί σε πλήρη, σωστή και ασφαλή λειτουργία ìε 
ìέριìνα, ασφάλεια και αποκλειστική ευθύνη και δαπάνη του αναδόχου προìηθευτή. 
Επιπροσθέτω̋, ο ανάδοχο̋ προìηθευτή̋ υποχρεούται να τηρεί την προβλεπόìενη 
συìβατική προθεσìία παράδοση̋ και εγκατάσταση̋ του είδου̋ τη̋ εν λόγω 
οìάδα̋, καθώ̋ και  να ειδοποιεί την αρìόδια υπηρεσία για τι̋ ηìεροìηνίε̋ που 
προτίθεται να παραδώσει και εγκαταστήσει το είδο̋, τουλάχιστον πέντε (5) 
εργάσιìε̋ ηìέρε̋ νωρίτερα. Το προ̋ προìήθεια είδο̋ θα παραδίδεται και θα 
εγκαθίσταται τι̋ εργάσιìε̋ ηìέρε̋ (Äευτέρα - Παρασκευή) ìεταξύ των ωρών 08:00 
- 14:00. 
Οδηγίε̋ χρήση̋ και συντήρηση̋ στην ελληνική γλώσσα θα διατίθενται ìαζί ìε το 
είδο̋ κατά την παράδοσή του 

ΟΜΑÄΑ Γ 

Τα είδη θα παραδοθούν και θα εγκατασταθούν σε κατάλληλε̋ θέσει̋ στο κτίριο του 
ΚΗΦΗ, έτσι ώστε, κατά περίπτωση, να διαìορφώσουν ένα λειτουργικό σύστηìα 
συναγερìού ή να ενσωìατωθούν ορθά και λειτουργικά στο υπάρχον κλειστό 
κύκλωìα TV (C.C.TV) και να το αναβαθìίσουν. 
Θα εγκατασταθούν και θα παραδοθούν σε πλήρη και σωστή λειτουργία ìε ìέριìνα, 
ασφάλεια και αποκλειστική ευθύνη και δαπάνη του αναδόχου προìηθευτή. 
Επιπροσθέτω̋, ο ανάδοχο̋ προìηθευτή̋ υποχρεούται να τηρεί την προβλεπόìενη 
συìβατική προθεσìία παράδοση̋ και εγκατάσταση̋ των ειδών τη̋ εν λόγω 
οìάδα̋, καθώ̋ και  να ειδοποιεί την αρìόδια υπηρεσία για τι̋ ηìεροìηνίε̋ που 
προτίθεται να παραδώσει και εγκαταστήσει τα είδη, τουλάχιστον πέντε (5) 
εργάσιìε̋ ηìέρε̋ νωρίτερα. Τα προ̋ προìήθεια είδη θα παραδίδονται και θα 
εγκαθίστανται τι̋ εργάσιìε̋ ηìέρε̋ (Äευτέρα - Παρασκευή) ìεταξύ των ωρών 08:00 
- 14:00 
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ΥΠΟΕΡΓΟ 2: Προìήθεια ηλεκτροìηχανολογικού εξοπλισìού για την ενίσχυση τη̋ 
λειτουργικότητα̋ του ΚΗΦΗ (συνέχεια) 

ΟΜΑÄΑ Ä 

Τα είδη θα παραδίδονται ìε ìέριìνα, ασφάλεια, αποκλειστική ευθύνη και δαπάνη 

του αναδόχου προìηθευτή, εντέχνω̋ τοποθετηìένα-εγκατεστηìένα, συνδεδεìένα 

ìε τα υπάρχοντα δίκτυα (ηλεκτρική̋ ενέργεια̋, ύδρευση̋-αποχέτευση κ.λ.π.), 

ρυθìισìένα, έτοιìα προ̋ χρήση και σε συγκεκριìένε̋ θέσει̋ εντό̋ των 

προβλεπόìενων χώρων του κτιρίου του ΚΗΦΗ (υπόγειο κτιρίου), κατ΄ εφαρìογή 

του ΣΧΕÄΙΟΥ ÄΙΑΤΑΞΗΣ όπω̋ αυτό αναρτάται στα συνηììένα του διαγωνισìού 

(πλην του προ̋ προìήθεια είδου̋ ìε Α/Α 149, το οποίο παραδίδεται όπω̋ 

αναφέρεται κάτωθι). Επισηìαίνεται ότι, η Επιτροπή Παραλαβή̋ των ειδών τη̋ 

οìάδα̋ Ä΄/Υποέργου 2 οφείλει να ελέγξει και την εφαρìογή του ΣΧΕÄΙΟΥ 

ÄΙΑΤΑΞΗΣ, ω̋ προ̋ την χωροθέτηση των προ̋ προìήθεια ειδών ΠΡΙΝ υπογράψει 

την παραλαβή του̋. 

Ειδικότερα, τα τεìάχια του προ̋ προìήθεια είδου̋ ìε Α/Α 149 (Ψυγείο δίπορτο Α+ 

ενεργειακή̋ κλάση̋), θα παραδίδονται ìε ìέριìνα, ασφάλεια, αποκλειστική ευθύνη 

και δαπάνη του αναδόχου προìηθευτή, εντέχνω̋ τοποθετηìένα-εγκατεστηìένα, 

συνδεδεìένα ìε τα υπάρχοντα δίκτυα, έτοιìα προ̋ χρήση, στου̋ ορόφου̋ του 

κτιρίου του ΚΗΦΗ και σε συγκεκριìένε̋ θέσει̋, καθ΄ υπόδειξη τη̋ αρìόδια̋ 

υπηρεσία̋ την οìάδα Ä΄/Υποέργο 2. 

 Επιπροσθέτω̋, ο ανάδοχο̋ προìηθευτή̋ υποχρεούται να τηρεί την 

προβλεπόìενη συìβατική προθεσìία παράδοση̋ των ειδών τη̋ εν λόγω οìάδα̋, 

καθώ̋ και  να ειδοποιεί την αρìόδια υπηρεσία για την ηìεροìηνία που προτίθεται 

να παραδώσει τα είδη, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιìε̋ ηìέρε̋ νωρίτερα. Τα προ̋ 

προìήθεια είδη θα παραδίδονται τι̋ εργάσιìε̋ ηìέρε̋ (Äευτέρα-Παρασκευή) 

ìεταξύ των ωρών 08:00-14:00. 

ΟΜΑÄΑ Ε 

Τα είδη θα παραδίδονται έτοιìα προ̋ χρήση σε θέσει̋ συγκεκριìένε̋ εντό̋ του 
κτιρίου του ΚΗΦΗ ή σε άλλο χώρο, καθ’ υπόδειξη τη̋ αρìόδια̋ υπηρεσία̋ του 
Äήìου και ìε ìέριìνα, ασφάλεια, αποκλειστική ευθύνη και δαπάνη του προìηθευτή, 
αλλά σε κάθε περίπτωση για τι̋ ακριβεί̋ θέσει̋ και την διάταξη-τοποθέτησή των 
ειδών θα προηγείται συνεννόηση του αναδόχου προìηθευτή ìε την αρìόδια 
υπηρεσία για την οìάδα Ε΄/Υποέργο 2. Επιπροσθέτω̋, ο ανάδοχο̋ προìηθευτή̋ 
υποχρεούται να τηρεί την προβλεπόìενη συìβατική προθεσìία παράδοση̋ των 
ειδών τη̋ εν λόγω οìάδα̋ και των προβλεπόìενων υπηρεσιών εγκατάσταση̋, 
καθώ̋ και  να ειδοποιεί την αρìόδια υπηρεσία για την ηìεροìηνία που προτίθεται 
να παραδώσει τα είδη, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιìε̋ ηìέρε̋ νωρίτερα. Τα προ̋ 
προìήθεια είδη θα παραδίδονται τι̋ εργάσιìε̋ ηìέρε̋ (Äευτέρα-Παρασκευή) 
ìεταξύ των ωρών 08:00-14:00. 

ΟΜΑÄΑ ΣΤ 

Τα είδη θα παραδίδονται σε αποθηκευτικό χώρο εντό̋ του κτιρίου του ΚΗΦΗ, καθ’ 
υπόδειξη τη̋ αρìόδια̋ υπηρεσία̋ του Äήìου και ìε ìέριìνα, ασφάλεια, 
αποκλειστική ευθύνη και δαπάνη του προìηθευτή. Επιπροσθέτω̋, ο ανάδοχο̋ 
προìηθευτή̋ υποχρεούται να τηρεί την προβλεπόìενη συìβατική προθεσìία 
παράδοση̋ των ειδών τη̋ εν λόγω οìάδα̋, καθώ̋ και  να ειδοποιεί την αρìόδια 
υπηρεσία για την ηìεροìηνία που προτίθεται να παραδώσει τα είδη, τουλάχιστον 
πέντε (5) εργάσιìε̋ ηìέρε̋ νωρίτερα. Τα προ̋ προìήθεια είδη θα παραδίδονται τι̋ 
εργάσιìε̋ ηìέρε̋ (Äευτέρα-Παρασκευή) ìεταξύ των ωρών 08:00-14:00. 
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ΥΠΟΕΡΓΟ 2: Προìήθεια ηλεκτροìηχανολογικού εξοπλισìού για την ενίσχυση τη̋ 
λειτουργικότητα̋ του ΚΗΦΗ  (συνέχεια) 

ΟΜΑÄΑ Ζ 

Τα είδη θα παραδίδονται έτοιìα προ̋ χρήση σε θέσει̋ συγκεκριìένε̋ εντό̋ του 
κτιρίου του ΚΗΦΗ, καθ’ υπόδειξη τη̋ αρìόδια̋ υπηρεσία̋ του Äήìου και ìε 
ìέριìνα, ασφάλεια, αποκλειστική ευθύνη και δαπάνη του προìηθευτή, αλλά σε 
κάθε περίπτωση για τι̋ ακριβεί̋ θέσει̋ και την διάταξη-τοποθέτησή των ειδών θα 
προηγείται συνεννόηση του αναδόχου προìηθευτή ìε την αρìόδια υπηρεσία για 
την οìάδα Ζ΄/Υποέργο 2. Επιπροσθέτω̋, ο ανάδοχο̋ προìηθευτή̋ υποχρεούται 
να τηρεί την προβλεπόìενη συìβατική προθεσìία παράδοση̋ των ειδών τη̋ εν 
λόγω οìάδα̋ και των προβλεπόìενων υπηρεσιών εγκατάσταση̋, καθώ̋ και  να 
ειδοποιεί την αρìόδια υπηρεσία για την ηìεροìηνία που προτίθεται να 
παραδώσει τα είδη, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιìε̋ ηìέρε̋ νωρίτερα. Τα προ̋ 
προìήθεια είδη θα παραδίδονται τι̋ εργάσιìε̋ ηìέρε̋ (Äευτέρα-Παρασκευή) 
ìεταξύ των ωρών 08:00-14:00. 

ΟΜΑÄΑ Η 

Τα είδη θα παραδίδονται εντό̋ του κτιρίου του ΚΗΦΗ, καθ’ υπόδειξη τη̋ 
αρìόδια̋ υπηρεσία̋ του Äήìου και ìε ìέριìνα, ασφάλεια, αποκλειστική ευθύνη 
και δαπάνη του προìηθευτή. Ειδικότερα για το Άρθρο 170- Antivirus TREND 
MICRO WORRY FREE, θα παραδοθεί εγκατεστηìένο και έτοιìο προ̋ χρήση 
σύìφωνα ìε την ìελέτη. Επιπροσθέτω̋, ο ανάδοχο̋ προìηθευτή̋ υποχρεούται 
να τηρεί την προβλεπόìενη συìβατική προθεσìία παράδοση̋ των ειδών τη̋ εν 
λόγω οìάδα̋, καθώ̋ και  να ειδοποιεί την αρìόδια υπηρεσία για την ηìεροìηνία 
που προτίθεται να παραδώσει τα είδη, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιìε̋ ηìέρε̋ 
νωρίτερα. Τα προ̋ προìήθεια είδη θα παραδίδονται τι̋ εργάσιìε̋ ηìέρε̋ 
(Äευτέρα-Παρασκευή) ìεταξύ των ωρών 08:00-14:00. 

ΟΜΑÄΑ Θ 

Τα είδη θα παραδίδονται έτοιìα προ̋ χρήση σε θέσει̋ συγκεκριìένε̋ εντό̋ του 
κτιρίου του ΚΗΦΗ, καθ’ υπόδειξη τη̋ αρìόδια̋ υπηρεσία̋ του Äήìου και ìε 
ìέριìνα, ασφάλεια, αποκλειστική ευθύνη και δαπάνη του προìηθευτή, αλλά σε 
κάθε περίπτωση για τι̋ ακριβεί̋ θέσει̋ και την διάταξη-τοποθέτησή των ειδών θα 
προηγείται συνεννόηση του αναδόχου προìηθευτή ìε την αρìόδια υπηρεσία για 
την οìάδα Θ΄/Υποέργο 2. Επιπροσθέτω̋, ο ανάδοχο̋ προìηθευτή̋ υποχρεούται 
να τηρεί την προβλεπόìενη συìβατική προθεσìία παράδοση̋ των ειδών τη̋ εν 
λόγω οìάδα̋ και των προβλεπόìενων υπηρεσιών εγκατάσταση̋, καθώ̋ και  να 
ειδοποιεί την αρìόδια υπηρεσία για την ηìεροìηνία που προτίθεται να 
παραδώσει τα είδη, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιìε̋ ηìέρε̋ νωρίτερα. Τα προ̋ 
προìήθεια είδη θα παραδίδονται τι̋ εργάσιìε̋ ηìέρε̋ (Äευτέρα-Παρασκευή) 
ìεταξύ των ωρών 08:00-14:00. 

ΟΜΑÄΑ Ι 

Τα είδη θα παραδίδονται έτοιìα προ̋ χρήση σε θέσει̋ συγκεκριìένε̋ εντό̋ του 
κτιρίου του ΚΗΦΗ, καθ’ υπόδειξη τη̋ αρìόδια̋ υπηρεσία̋ του Äήìου και ìε 
ìέριìνα, ασφάλεια, αποκλειστική ευθύνη και δαπάνη του προìηθευτή, αλλά σε 
κάθε περίπτωση για τι̋ ακριβεί̋ θέσει̋ και την διάταξη-τοποθέτησή των ειδών θα 
προηγείται συνεννόηση του αναδόχου προìηθευτή ìε την αρìόδια υπηρεσία για 
την οìάδα I΄/Υποέργο 2. Επιπροσθέτω̋, ο ανάδοχο̋ προìηθευτή̋ υποχρεούται 
να τηρεί την προβλεπόìενη συìβατική προθεσìία παράδοση̋ των ειδών τη̋ εν 
λόγω οìάδα̋ και των προβλεπόìενων υπηρεσιών εγκατάσταση̋, καθώ̋ και  να 
ειδοποιεί την αρìόδια υπηρεσία για την ηìεροìηνία που προτίθεται να 
παραδώσει τα είδη, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιìε̋ ηìέρε̋ νωρίτερα. 
Ειδικότερα, όσον αφορά την εγκατάσταση των εξωτερικών access point ο 
ανάδοχο̋ προìηθευτή̋ οφείλει να ακολουθήσει τι̋ υποδείξει̋ τη̋ υπηρεσία̋ για 
την διέλευση των καλωδίων στον περιβάλλοντα χώρο του ΚΗΦΗ, καθώ̋ και την 
αποκατάσταση βλαβών που ìπορεί να προκληθούν. Τα προ̋ προìήθεια είδη θα 
παραδίδονται τι̋ εργάσιìε̋ ηìέρε̋ (Äευτέρα-Παρασκευή) ìεταξύ των ωρών 
08:00-14:00. 
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ΥΠΟΕΡΓΟ 2: Προìήθεια ηλεκτροìηχανολογικού εξοπλισìού για την ενίσχυση τη̋ 
λειτουργικότητα̋ του ΚΗΦΗ  (συνέχεια) 

ΟΜΑÄΑ ΙΑ 

Τα είδη θα παραδοθούν και θα τοποθετηθούν - εγκατασταθούν σε συγκεκριìένε̋ 

θέσει̋ στο κτίριο του ΚΗΦΗ, στα σηìεία που θα υποδείξει η αρìόδια Υπηρεσία του 

Äήìου Ιλίου, βάσει των εκπονηìένων σχεδίων. 

Θα εγκατασταθούν και θα παραδοθούν σε πλήρη και σωστή λειτουργία ìε ìέριìνα, 

ασφάλεια και αποκλειστική ευθύνη και δαπάνη του προìηθευτή. Ο ανάδοχο̋ 

υποχρεούται να τηρεί την προβλεπόìενη συìβατική προθεσìία παράδοση̋ και 

τοποθέτηση̋ – εγκατάσταση̋ των ειδών τη̋ εν λόγω οìάδα̋. 

 

Παρατάσει̋  

Με δυνατότητα χρονική̋ παράταση̋ χωρί̋ αύξηση του οικονοìικού αντικειìένου. 

 

Τροποποίηση Σύìβαση̋  

Η σύìβαση ìπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά τη̋, χωρί̋ να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψη̋ 

σύìβαση̋, ìόνο σύìφωνα ìε του̋ όρου̋ και τι̋ προϋποθέσει̋ του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και 

κατόπιν γνωìοδότηση̋ τη̋ Επιτροπή̋ τη̋ περ. β  τη̋ παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/16. 

 

ΜΕΡΟΣ Β- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Χρηìατοδότηση 

Φορέα̋ χρηìατοδότηση̋ τη̋ παρούσα̋ σύìβαση̋ είναι η Περιφέρεια Αττική̋, η οποία στηρίζει 

χρηìατοδοτικά τι̋ ΟΧΕ/ΒΑΑ που εντάσσονται χωρικά στην αρìοδιότητά τη̋ ìέσω του ΕΠ «Αττική 2014-

2020» 

Εκτιìώìενη αξία σύìβαση̋ σε ευρώ, χωρί̋ ΦΠΑ:  694.985,62€ 

Εκτιìώìενη αξία κάθε τìήìατο̋ τη̋ σύìβαση̋ σε ευρώ, χωρί̋ ΦΠΑ:  

ΥΠΟΕΡΓΟ 1: Προìήθεια ειδικού εξοπλισìού (έπιπλα) για την ενίσχυση τη̋ λειτουργικότητα̋ του ΚΗΦΗ 

ΟΜΑÄΑ Α «Έπιπλα ιατρείων, δωìατίων, γραφείων»: 110.013,00 

ΟΜΑÄΑ Β «Έπιπλα χώρων ανάπαυση̋, εξεταστηρίων»: 52.956,86€ 

ΟΜΑÄΑ Γ «Ιìατισìό̋»: 9.720,50€ 

ΟΜΑÄΑ Ä «Εξοπλισìό̋ φυσιοθεραπευτηρίου»: 17.892,00€ 

ΟΜΑÄΑ Ε «Αναπηρικά αìαξίδια»: 2.304.00€ 

ΟΜΑÄΑ ΣΤ «Εξοπλισìό̋ φαγητού»: 4.310,70€ 

ΟΜΑÄΑ Ζ «Είδη σκίαση̋»: 28.515,00€ 

ΟΜΑÄΑ Η «Πολυθρόνα συνεργασία̋ - Ψυχοθεραπεία̋»: 7.476,00 € 

ΥΠΟΕΡΓΟ 2: Προìήθεια ηλεκτροìηχανολογικού εξοπλισìού για την ενίσχυση τη̋ λειτουργικότητα̋ του 

ΚΗΦΗ 

ΟΜΑÄΑ Α «Κλιìατιστικά»: 113.500,00€ 
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ΟΜΑÄΑ Β «Ανελκυστήρα̋ (αναβατόριο) τροφίìων»: 18.000,00€ 

ΟΜΑÄΑ Γ «Σύστηìα συναγερìού - Αναβάθìιση κλειστού κυκλώìατο̋ TV (C.C. TV)»: 29.934,00€ 

ΟΜΑÄΑ Ä «Ηλεκτρικέ̋ συσκευέ̋ - Επαγγελìατικό̋ εξοπλισìό̋»: 143.644,00€ 

ΟΜΑÄΑ Ε «Μηχανογραφικό̋ εξοπλισìό̋»: 36.272,00€ 

ΟΜΑÄΑ ΣΤ «Tablet»: 5.985,00€ 

ΟΜΑÄΑ Ζ «Φωτοτυπικό ìηχάνηìα»: 15.400,00€  

ΟΜΑÄΑ Η «Λογισìικό για PC και NOTEBOOK»: 12.439,00€ 

ΟΜΑÄΑ Θ «Äικτυακά»: 19.034,00€ 

ΟΜΑÄΑ Ι «Τηλεφωνικό κέντρο και WiFi»: 48.359,56€  

ΟΜΑÄΑ ΙΑ «Φωτισìό̋ ανάδειξη̋ κτηρίου»: 19.230,00€ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –  Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων  

 

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Ο Äήìο̋ Ιλίου ìέσα στο πλαίσιο ευθύνη̋ για τη διατήρηση, ποιοτική αναβάθìιση και εκσυγχρονισìό του 

κοινωνικού κράτου̋ προσπαθεί να αναìορφώσει / βελτιώσει ποιοτικά και ποσοτικά / συντονίσει τι̋ 

υπηρεσίε̋ φροντίδα̋.  

Από του̋ βασικού̋ του στόχου̋ είναι η αποτελεσìατική παροχή φροντίδα̋ στα ηλικιωìένα άτοìα που 

έχουν ανάγκη και που πρέπει να τύχουν ισότιìη̋, αλλά ταυτόχρονα ενεργητική̋ προστασία̋ και 

υποστήριξη̋, ώστε να ενταχθούν στι̋ κοινωνικέ̋ και οικονοìικέ̋ δραστηριότητε̋ και να αποτραπεί το 

φαινόìενο του κοινωνικού αποκλεισìού.  

Οι ηλικιωìένοι, ω̋ ευπαθή̋ οìάδα πληθυσìού όχι ìόνο ω̋ προ̋ τι̋ ασθένειε̋ αλλά και απέναντι στην 

οικονοìική κρίση, παρακολουθούν το βιοτικό του̋ επίπεδο να κατακρηìνίζεται, ανήìποροι να 

αντιδράσουν και να προφυλαχτούν. Αδυνατώντα̋ να συντηρήσουν τον εαυτό του̋, πολλοί έχουν 

στραφεί πια για βοήθεια σε ìονάδε̋ περίθαλψη̋ του κράτου̋, εθελοντική̋ πρωτοβουλία̋, τη̋ 

Εκκλησία̋ ή των Äήìων. 

22PROC011156385 2022-08-30

Διανομήμέσω'ΙΡΙΔΑ' μεUID: 630721b370128e28a827f0f5 στις30/08/22 09:26



Έκδοση: 01

Αναθ.: 00

06/11/2018

..../..../20....
ΕΕ-05-01-03

ΕΓΚΡ./

ΕΚÄ:

30/11/2018

..../..../20....

Äήìο̋ Ιλίου

Γραφείο Äιαχείριση̋ 

Ποιότητα̋ / Α.Τ.Π.Π.Α.

Σελ.: 82/345

Σελίδα 82

Στο πλαίσιο αυτό ο Äήìο̋ Ιλίου, ω̋ φορέα̋ τοπική̋ αυτοδιοίκηση̋ και στα όρια των αρìοδιοτήτων του, 

ìερίìνησε για την κατασκευή ενό̋ σύγχρονου πολυδύναìου βιοκλιìατικού κτηρίου, σε οικόπεδο 

ιδιοκτησία̋ του, Α+ ενεργειακή̋ κλάση̋, συνολικού εìβαδού 1.895,10 ì², στο Ο.Τ 363, επί των οδών 

Φλέβα̋ Ρουβίκωνο̋ – Ταβουλάρη – Ι. Πολέìη – Πλαστήρα, κοινωνικού χαρακτήρα, για την στέγαση του 

Κέντρου Ηìερήσια̋ Φροντίδα̋ Ηλικιωìένων (Κ.Η.Φ.Η.).

Πρόκειται να ένα εξαόροφο κτίριο ìε δύο (02) υπόγεια και δώìα το οποίο περιλαìβάνει:

o Κύριου̋ λειτουργικού̋ χώρου̋ για τη φροντίδα 75 ηλικιωìένων, όπω̋ αίθουσα υποδοχή̋, αναψυχή̋, 

χώρο ανάπαυση̋, γραφείο νοσηλευτική̋ υπηρεσία̋, χώρου̋ υγιεινή̋, εξεταστήρια, χώρου̋ 

δραστηριοτήτων κ.λ.π.

o Επικουρικού̋ χώρου̋ για τη λειτουργική υποστήριξη του ΚΗΦΗ όπω̋ βοηθητικοί χώροι, χώροι Η/Μ 

εγκαταστάσεων, γραφεία κοινωνιολόγων - ψυχολόγων – εργοθεραπευτών, γραφεία διοίκηση̋, χώροι 

φυσιοθεραπεία̋ κλπ.

Το κτίριο συνδυάζει τον κοινωνικό χαρακτήρα ìε τον βιοκλιìατικό σχεδιασìό, προ̋ την κατεύθυνση 

εκσυγχρονισìού του κοινωνικού κράτου̋. Αξίζει να σηìειωθεί οτι βιοκλιìατική αρχιτεκτονική του έχει ω̋ 

αποτέλεσìα την εξοικονόìηση ενέργεια̋ συìβάλλοντα̋, στην προστασία του περιβάλλοντο̋.
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Στο σχεδιασìό του κτιρίου του Κ.Η.Φ.Η., ο οποίο̋ έγινε ìε βάση τα διεθνή πρότυπα για ìονάδε̋ αυτού 

του είδου̋ αλλά και τι̋ προβλεπόìενε̋ προδιαγραφέ̋, έχει ληφθεί ιδιαίτερη ìέριìνα και έχουν 

υιοθετηθεί τα ενδεδειγìένα κατά περίπτωση ìέτρα, σε συìφωνία ìε την σχετική νοìοθεσία, ώστε να 

εξασφαλίζεται η τήρηση τη̋ αρχή̋ τη̋ ίση̋ ìεταχείριση̋ έναντι των ατόìων ìε αναπηρία, προκειìένου 

τα άτοìα αυτά να ìπορούν αυτόνοìα, ìε ασφάλεια και ìε άνεση να προσεγγίσουν και να 

χρησιìοποιήσουν τι̋ υποδοìέ̋, αλλά και τι̋ υπηρεσίε̋ που διατίθενται στην εν λόγω δοìή. 

Πρόκειται για ìία δοìή, κατάλληλα διαìορφωìένη κτιριακά, η οποία στοιχεύει στο να προσφέρει 

ηìερήσια φροντιδα σε ηλικιωìένα ατόìα, ìη δυναìένα να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα (κινητικέ̋ 

δυσκολίε̋, άνοια κ.λ.π.), των οποίων το οικογενειακό περιβάλλον που τα φροντίζει, εργάζεται ή 

αντιìετωπίζει σοβαρά κοινωνικά και οικονοìικά προβλήìατα ή προβλήìατα υγεία̋ και αδυνατεί να 

ανταποκριθεί στην φροντίδα που έχει αναλάβει.  

Η σύγχρονη αυτή ìονάδα ηìερήσια̋ κοινωνική̋ φροντίδα̋ για του̋ ηλικιωìένου̋ πρόκειται να 

διευρύνει και να συìπληρώσει τι̋ υπηρεσίε̋ που του̋ παρέχονται στο Äήìο ìα̋. Ενδεικτικά ω̋ 

υπηρεσίε̋ που προβλέπεται να παρέχει, ìπορούν να αναφερθούν οι κάτωθι:  

· Νοσηλευτική φροντίδα 

· Φροντίδα για την ικανοποίηση πρακτικών αναγκών διαβίωση̋ 

· Ατοìική υγιεινή 

· Πρόγραììα δηìιουργική̋ απασχόληση̋ 
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· Προγράììατα ανάπτυξη̋ λειτουργικών και κοινωνικών δεξιοτήτων, στο ìέτρο των δυνατοτήτων των 

εξυπηρετούìενων. 

· Επίση̋ το κέντρο θα παρέχει ανάπαυση, πρόγευìα και κυρίω̋ γεύìα. 

Για την εύρυθìη λειτουργία του, το κέντρο θα στελεχώνεται από το απαραίτητο προσωπικό, σύìφωνα ìε 

τον κανονισìό λειτουργία̋ του. 

Έχοντα̋ ω̋ δεδοìένο ότι οι χώροι τη̋ εν λόγω κοινωνική̋ δοìή̋ είναι εξασφαλισìένοι και κατάλληλοι, 

καθώ̋ πρόκειται για ένα νέο ανεγειρόìενο Α+ ενεργειακή̋ κλάση̋ κτίριο κατάλληλα διαìορφωìένο για 

την ηìερήσια φροντίδα ηλικιωìένων, βασική προυπόθεση για την επίτευξη του στόχου λειτουργία̋ τη̋, 

αποτελεί η λειτουργική διαìόρφωση των χώρων τη̋, ìέσω τη̋ παρούσα̋ πράξη̋. 

Η εν λόγω πράξη βοηθώντα̋ σηìαντικά, τόσο στην προìήθεια-τοποθέτηση του εξοπλισìού των χώρων 

του  Κ.Η.Φ.Η. ìε απαραίτητα είδη ειδικού και ìη εξοπλισìού, όπω̋ τα  έπιπλα γραφείου και 

νοσοκοìειακού τύπου, ο ιìατισìό̋, τα είδη παρασκευή̋ φαγητού, τα είδη σκίαση̋, τα ηλεκτρικά 

επαγγελìατικά είδη κουζίνα̋ και πλυσίìατο̋, κ.ά., όσο και στην προìήθεια-εγκατάσταση υποδοìών, 

εντό̋ και εκτό̋ του κτιρίου, όπω̋ ο κλιìατισìό̋, το αναβατόριο τροφίìων, το σύστηìα συναγερìού, τα 

δικτυακά, ο φωτισìό̋ ανάδειξη̋ κτιρίου κ.ά., θα ενισχύσει την προσπάθεια λειτουργία̋ τη̋ εν λόγω 

κοινωνική̋ δοìή̋ δίνοντα̋ πρόσβαση σε ευπαθή̋ και ευάλωτε̋ οìάδε̋ σε ποιοτικέ̋ υπηρεσίε̋.  

Η παρούσα ìελέτη περιλαìβάνει δύο (2) βασικέ̋ κατηγορίε̋ υποέργων, ήτοι του ειδικού εξοπλισìού 

(έπιπλα) και  του ηλεκτροìηχανολογικού εξοπλισìού. Το πρώτο υποέργο ìε οκτώ (8) οìάδε̋ και 

συνολικά 85 είδη και το δεύτερο υποέργο ìε έντεκα (11) οìάδε̋ και συνολικά 110 είδη, όπω̋ 

αναλυτικότερα περιγράφονται στι̋ τεχνικέ̋ προδιαγραφέ̋ τη̋ ìελέτη̋,  θα συìβάλλουν σηìαντικά στον 

εξοπλισìό για την εξυπηρέτηση των ευπαθών οìάδων στι̋ υπηρεσίε̋ κοινωνική̋ φροντίδα̋ του, 

προσδοκώντα̋ παράλληλα στην δηìιουργία φιλόξενων και οργανωìένων χώρων που θα αποπνέουν 

άνεση αλλά και ευχαρίστηση στα άτοìα που το χρησιìοποιούν. 

Η λειτουργική διαìόρφωση των χώρων τη̋ δοìή̋, θα κάνει δυνατή την επίτευξη του βασικού στόχου 

κατασκευή̋ τη̋. Σκοπό̋ του Κ.Η.Φ.Η. είναι η βελτίωση τη̋ ποιότητα̋ ζωή̋ των ηλικιωìένων ατόìων 3η̋ 

και 4η̋ ηλικία̋ και η παραìονή του̋ στο φυσικό και οικογενειακό του̋ περιβάλλον, η διατήρηση τη̋ 

συνοχή̋ τη̋ οικογένεια̋, η εναρìόνιση τη̋ οικογενειακή̋ και εργασιακή̋ ζωή̋ των ìελών τη̋ 

οικογένεια̋ ìε ηλικιωìένο ìέλο̋, η αποφυγή τη̋ ιδρυìατική̋ περίθαλψη̋ και του κοινωνικού 

αποκλεισìού, η εξασφάλιση αξιοπρεπού̋ διαβίωση̋ και στη βελτίωση τη̋ ποιότητα̋ ζωή̋ των 

ηλικιωìένων αλλά και των άλλων ìελών τη̋ οικογένεια̋. 
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Τα επιλεγìένα είδη του ειδικού εξοπλισìού θα είναι αναπόσπαστα συνδεδεìένα µε την αρχιτεκτονική 

πράξη ìορφοδότηση̋ τη̋ ειδική̋ χρήση̋ τη̋ δοìή̋ και του̋ κανόνε̋ σχεδίαση̋. Η αισθητική 

προσέγγιση θα είναι στενά συνδεδεìένη µε τον συνολικό χαρακτήρα του σχεδιασµού και την κεντρική 

ιδέα που τον διέπει. 

Μολονότι δεν πρόκειται για το σύνολο των απαιτούìενων συìπληρωìατικών επεìβάσεων, έχουν 

ιδιαίτερα σηìαντική βαρύτητα για την ισορροπία και δυναìική του τελικού αποτελέσìατο̋, ενισχύοντα̋ 

την προσπάθεια λειτουργία̋ τη̋ εν λόγω κοινωνική̋ δοìή̋. 

Οι αισθητικέ̋ εντυπώσει̋, η οργανωτική δοìή και η λειτουργικότητα ω̋ κριτήρια σχεδιασìού και 

επιλογών των ειδών εξοπλισìού και τη̋ ìερική̋ διαìόρφωση̋ του περιβάλλοντο̋ χώρου, πρόκειται να 

επηρεάσουν άìεσα τον ωφελούìενο και τον επισκέπτη και θα είναι άρρηκτα συνδεδεìένα µε τη 

δυνατότητα εξοικείωση̋, αποδοχή̋ και ιδιοποίηση̋ του χώρου. 

 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΜΑÄΕΣ ΑΝΑ ΥΠΟΕΡΓΟ ΠΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

ΥΠΟΕΡΓΟ 1: Προìήθεια ειδικού εξοπλισìού (έπιπλα) για την ενίσχυση τη̋ λειτουργικότητα̋ του ΚΗΦΗ 

· Έπιπλα ιατρείων, δωìατίων, γραφείων (ΟΜΑÄΑ Α΄),  

· Έπιπλα χώρων ανάπαυση̋, εξεταστηρίων (ΟΜΑÄΑ Β΄),  

· Ιìατισìό̋ (ΟΜΑÄΑ Γ΄),  

· Εξοπλισìό̋ φυσιοθεραπευτηρίου (ΟΜΑÄΑ Ä΄),  

· Αναπηρικά Αìαξίδια (ΟΜΑÄΑ Ε΄),  

· Εξοπλισìό̋ φαγητού (ΟΜΑÄΑ ΣΤ΄) 

· Είδη Σκίαση̋ (ΟΜΑÄΑ Ζ΄)  

· Πολυθρόνα συνεργασία̋ - ψυχοθεραπεία̋ (ΟΜΑÄΑ Η΄)  

 

ΥΠΟΕΡΓΟ 2: Προìήθεια ηλεκτροìηχανολογικού εξοπλισìού για την ενίσχυση τη̋ λειτουργικότητα̋ του 

ΚΗΦΗ 

· Κλιìατιστικά (ΟΜΑÄΑ Α΄),  

· Ανελκυστήρα̋ (αναβατόριο) τροφίìων (ΟΜΑÄΑ Β΄),  

· Σύστηìα συναγερìού – αναβάθìιση κλειστού κυκλώìατο̋ TV (C.C.TV)  (ΟΜΑÄΑ Γ΄),  

· Ηλεκτρικέ̋ συσκευέ̋- Επαγγελìατικό̋ εξοπλισìό̋ (ΟΜΑÄΑ Ä΄),  

· Μηχανογραφικό̋ εξοπλισìό̋ (ΟΜΑÄΑ Ε΄), 

· Tablet (ΟΜΑÄΑ ΣΤ΄)  
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· Φωτοτυπικό πολυìηχάνηìα (ΟΜΑÄΑ Ζ΄) 

· Λογισìικό για PC και NOTEBOOK  (ΟΜΑÄΑ Η΄)  

· Äικτυακά (ΟΜΑÄΑ Θ΄) 

· Τηλεφωνικό κέντρο και WiFi (ΟΜΑÄΑ Ι΄) 

· Φωτισìό̋ ανάδειξη̋ Κτιρίου (ΟΜΑÄΑ ΙΑ΄) 
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ΥΠΟΕΡΓΟ 1:  Προìήθεια ειδικού εξοπλισìού (έπιπλα) για την ενίσχυση τη̋ λειτουργικότητα̋ του ΚΗΦΗ 

ΟΜΑÄΑ Α’.  ΕΠΙΠΛΑ ΙΑΤΡΕΙÙΝ, ÄÙΜΑΤΙÙΝ, ΓΡΑΦΕΙÙΝ  

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟÄΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙÄÙΝ ΟΜΑÄΑΣ Α΄/ Υποέργου 1 

Οι παρακάτω όροι είναι επί ποινή αποκλεισìού, ισχύουν για τα προ̋ προìήθεια είδη τη̋ οìάδα̋ 

Α΄/Υποέργου 1, και η ìη συììόρφωση έστω και ìε ένα από αυτού̋ θα έχει σαν συνέπεια την απόρριψη 

ολόκληρη̋ τη̋ προσφορά̋ τη̋ εν λόγω οìάδα̋. 

Οι προσφορέ̋ υποβάλλονται για το σύνολο των ειδών τη̋ προκηρυχθείσα̋ οìάδα̋. 

Οι γενικέ̋ προδιαγραφέ̋ ισχύουν για όλα τα είδη τη̋ οìάδα̋ και στο σύνολό του̋. 

· Όλα τα προ̋ προìήθεια είδη θα είναι καινούρια και αìεταχείριστα, στιβαρά, καλαίσθητα, λειτουργικά, 

ανθεκτικά, αρίστη̋ ποιότητα̋, συσκευασìένα έτσι ώστε να αποφεύγονται φθορέ̋ κατά τη ìεταφορά 

του̋ και αλλοίωση χαρακτηριστικών και ιδιοτήτων του̋, σύγχρονη̋ και εξελιγìένη̋ κατασκευή̋, 

καθώ̋ επίση̋ και γνωστού και αναγνωρισìένου τύπου (ìοντέλου) και θα πληρούν τι̋ προδιαγραφέ̋ 

που περιλαìβάνονται στην παρούσα ìελέτη. Ειδικότερα, όλα τα είδη τη̋ οìάδα̋ θα είναι ενταγìένα 

στην τρέχουσα σειρά παραγωγή̋ του κατασκευαστή. 

· Όπου στα κείìενα των τεχνικών προδιαγραφών υπάρχει αναφορά σηìάτων, διπλωìάτων 

ευρεσιτεχνία̋ ή τύπων, καθώ̋ και η αναφορά ορισìένη̋ παραγωγή̋ ή προέλευση̋, νοείται και το «ή 

το ισοδύναìό του̋». 

· Για όλα τα προσφερόìενα είδη στην τιìή προσφορά̋ του προìηθευτή συìπεριλαìβάνονται, η 

προìήθεια του είδου̋, το κόστο̋ προετοιìασία̋, ìεταφορά̋, φορτοεκφόρτωση̋, συναρìολόγηση̋, 

εγκατάσταση̋/τοποθέτηση̋, σύνδεση̋, ρύθìιση̋ και θέση̋ σε πλήρη και κανονική λειτουργία του 

κάθε προσφερόìενου είδου̋, σε χρόνο και τόπο καθ’ υπόδειξη του Äήìου και ìε αποκλειστική ευθύνη 

του προìηθευτή.  

· Όλα τα ζητούìενα τεχνικά χαρακτηριστικά των προ̋ προìήθεια ειδών θα αποτυπώνονται σε επίσηìα 

τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα. 

· Για κάθε προ̋ προìήθεια είδο̋ θα δοθεί πλήρε̋ εγχειρίδιο χρήση̋ στην ελληνική ή αγγλική 

γλώσσα που θα περιγράφει το είδο̋ του προϊόντο̋, τα βασικά του τεχνικά χαρακτηριστικά, τι̋ 

απαραίτητε̋ οδηγίε̋ για την ασφαλή λειτουργία, χρήση, συντήρηση, διατήρηση και πλήρη αξιοποίηση 

του προϊόντο̋ και ιδιαίτερα τονισìένου̋ του̋ κινδύνου̋ που είναι δυνατόν να υπάρξουν κατά την 

λειτουργία, χρήση, καθώ̋ και σετ εξαρτηìάτων όπου απαιτείται. 

· Όλα τα ποσοτικά χαρακτηριστικά των προσφερόìενων ειδών θα πρέπει να ταυτίζονται επακριβώ̋ 

ìε τα ζητούìενα χαρακτηριστικά εκτό̋ και εάν προσδιορίζεται εύρο̋ ή απόκλιση. 

· Στην περίπτωση των διαστάσεων το εύρο̋ ή η απόκλιση θα αναφέρεται στι̋ διαστάσει̋ στην 

επιìέρου̋ περιγραφή κάθε είδου̋. 
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ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ÄΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΟΜΑÄΑΣ Α΄/ Υποέργου 1 

Κατά την υποβολή τη̋ προσφορά̋ του θα κατατεθούν από τον οικονοìικό φορέα επί ποινή 

αποκλεισìού τα κάτωθι: 

1)  Υπεύθυνη Äήλωση του οικονοìικού φορέα όπου θα αναφέρεται ότι έλαβε γνώση όλων των όρων 

των Γενικών & Τεχνικών Προδιαγραφών των υπό προìήθεια ειδών τη̋ Οìάδα̋ Α΄/Υποέργου 1, 

του̋ οποίου̋ αποδέχεται πλήρω̋ και ανεπιφύλακτα (χωρί̋ καìία ìεταβολή) και  αναλαìβάνει την 

ευθύνη να εξασφαλίσει και να ανταποκριθεί σε όλε̋ στι̋ απαιτήσει̋ που περιγράφονται σε αυτέ̋. 

Επιπλέον, ο οικονοìικό̋ φορέα̋ θα δηλώνει ότι όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά 

του είναι αληθή και ακριβή. 

2) Υπεύθυνη Äήλωση του οικονοìικού φορέα ότι επισκέφτηκε του̋ χώρου̋ του Κ.Η.Φ.Η., έλαβε γνώση 

των γενικών και τοπικών συνθηκών για την εκτέλεση τη̋ προìήθεια̋ όλων των ειδών τη̋ Οìάδα̋ 

Α΄/Υποέργου 1 στο σύνολό του̋, και του̋ αποδέχεται πλήρω̋ και ανεπιφύλακτα. 

3) Αναλυτική Τεχνική Περιγραφή όλων των προσφεροìένων ειδών, η οποία θα ακολουθεί την δοìή 

τη̋ Τεχνική̋ Περιγραφή̋ τη̋ ìελέτη̋ τη̋ εν λόγω προìήθεια̋ (σηìείο – σηìείο). Η τεχνική 

περιγραφή θα συνοδεύεται από επίσηìα τεχνικά φυλλάδια τη̋ κατασκευάστρια̋ εταιρεία̋ (στην 

ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα) από τα οποία θα πιστοποιούνται τα τεχνικά χαρακτηριστικά των 

προσφερόìενων ειδών. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι, ω̋ επίσηìα τεχνικά φυλλάδια δύναται να 

θεωρηθούν τα επίσηìα prospectus ή/και οι επίσηìοι κατάλογοι τη̋ κατασκευάστρια̋ εταιρεία̋. 

Σε κάθε ένα από τα παραπάνω έντυπα, τα οποία θα συνοδεύουν την Τεχνική Περιγραφή,  θα 

αναγράφεται ο αύξων αριθìό̋ του προσφερόìενου είδου̋, όπω̋ αυτό̋ αναφέρεται ω̋ Α/Α στον 

προυπολογισìό δαπάνη̋ τη̋ πράξη̋ (π.χ. Α/Α: 1, Α/Α: 2, κ.λ.π.) και θα διευκρινίζεται ο τύπο̋ που 

προσφέρεται, ìε τρόπο ìονοσήìαντο, έτσι ώστε να ìη δηìιουργείται καìία αìφιβολία ω̋ προ̋ την 

ταυτότητα του προσφεροìένου είδου̋ και η αναθέτουσα Αρχή να έχει την δυνατότητα να ελέγξει 

εάν τα προσφερόìενα είδη καλύπτουν τι̋ προδιαγραφέ̋ τη̋ Μελέτη̋ τη̋. Σε αντίθετη περίπτωση, 

αν δηλαδή οι πληροφορίε̋ αναγραφή̋ του αύξοντα αριθìού του κάθε προσφερόìενου είδου̋ 

εìφανίζονται ελλιπεί̋ ή λανθασìένε̋, η αναθέτουσα αρχή ìπορεί, τηρώντα̋ τι̋ αρχέ̋ τη̋ ίση̋ 

ìεταχείριση̋ και τη̋ διαφάνεια̋, να καλεί εγγράφω̋ του̋ προσφέροντε̋ ή του̋ υποψηφίου̋ 

οικονοìικού̋ φορεί̋, ìέσα σε εύλογη προθεσìία, να συìπληρώνουν, να αποσαφηνίζουν ή να 

ολοκληρώνουν αυτέ̋ τι̋ σχετικέ̋ πληροφορίε̋, σύìφωνα ìε το άρθρο 102 του Ν.4412/16 όπω̋ 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Ειδικότερα στην τεχνική προσφορά κάθε είδου̋ θα υπάρχει: 

α.     Χώρα προέλευση̋ - κατασκευή̋. 

β.     Κατασκευαστικό̋ Οίκο̋. 

γ.     Τύπο̋  ή ìοντέλο προσφεροìένου ή αριθìό̋ σχετικού καταλόγου. 

Για τα προϊόντα που κατασκευάζει ο ίδιο̋ ο διαγωνιζόìενο̋ απαιτείται ο χαρακτηρισìό̋ 

«κατασκευή̋ του εργοστασίου ìα̋».  
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4)   Υπεύθυνη Äήλωση του κατασκευαστή ή του επίσηìου αντιπροσώπου ή του ιδίου (νοìίìου 

εκπροσώπου του οικονοìικού φορέα), στην οποία θα δηλώνεται ότι: 

  i) εγγυάται για όλα τα προ̋ προìήθεια είδη, την άριστη κατάσταση, την επάρκεια, την καλή 

λειτουργία & την τεχνική υποστήριξή του̋,  για χρονική διάρκεια τουλάχιστον πέντε (5) ετών από 

την ηìεροìηνία παράδοσή̋ του̋, η οποία θα καλύπτει όλα τα ìέρη των προ̋ προìήθεια ειδών 

(πλην τη̋ δερìατίνη̋ για την επένδυση των επίπλων η οποία δεν καλύπτεται από την εγγύηση και 

του εìβόλου των καθισìάτων που η εγγύηση θα είναι διάρκεια̋ δύο (2) ετών), τα ανταλλακτικά 

που τυχόν απαιτηθούν, καθώ̋ και το κόστο̋ ìεταφορά̋ του̋ σε εξουσιοδοτηìένη επιχείρηση 

συντήρηση̋ και επιστροφή̋ του̋ στον τόπο από τον οποίο παρελήφθησαν αρχικά ή το κόστο̋ 

ìετάβαση̋ τεχνικού στο τόπο εγκατάσταση̋ και λειτουργία̋ των ειδών,  

 ii) κατά τη διάρκεια του ω̋ άνω χρόνου εγγύηση̋, θα γίνει ìε ευθύνη και ìέριìνά του, εφόσον 

κριθεί ω̋ ανάδοχο̋ προìηθευτή̋, η αποκατάσταση του εκάστοτε προβληìατικού προϊόντο̋, ìε 

επισκευή ή αντικατάσταση αυτού, ώστε το προϊόν να επανέλθει σε συνθήκε̋ καλή̋ λειτουργία̋, 

χωρί̋ καìία επιβάρυνση εργασία̋ ή ανταλλακτικών τη̋ Αναθέτουσα̋ Αρχή̋. 

Επισηìαίνεται ότι:  

Ο ανάδοχο̋ θα κληθεί ìετά την παραλαβή των προ̋ προìήθεια ειδών τη̋ εν λόγω οìάδα̋ και 

κατά την επιστροφή τη̋ Εγγυητική̋ Καλή̋ Εκτέλεση̋ να καταθέσει Τραπεζική Εγγυητική Καλή̋ 

Λειτουργία̋ για τα είδη που έχει προìηθεύσει.  Ο χρόνο̋ και το περιεχόìενό τη̋, σε συìφωνία ìε 

τα άρθρα 72 και 215 του Ν.4412/16 όπω̋ έχει τροποποιηθεί και ισχύει, περιγράφεται αναλυτικά 

στην διακήρυξη. Η Εγγυητική Καλή̋ Λειτουργία̋ θα καλύπτει συνολικά και χωρί̋ διακρίσει̋ την 

αποκατάσταση των ελαττωìάτων που ανακύπτουν ή των ζηìιών που προκαλούνται από 

δυσλειτουργία του συνόλου ή ìέρου̋ των αγαθών κατά την περίοδο εγγύηση̋ καλή̋ λειτουργία̋. 

5)  Υπεύθυνη Äήλωση του κατασκευαστή ή του επίσηìου αντιπροσώπου ή του ιδίου (νοìίìου 

εκπροσώπου του οικονοìικού φορέα), στην οποία θα δηλώνεται ότι εγγυάται την διαθεσιìότητα 

γνήσιων ανταλλακτικών σε επαρκεί̋ ποσότητε̋ για όλα τα προ̋ προìήθεια είδη και για χρονική 

διάρκεια τουλάχιστον επτά (7) ετών από την ηìεροìηνία παράδοσή̋ του̋. 

6)   Τα κάτωθι πιστοποιητικά για την οìάδα Α΄/Υποέργου 1 θα πρέπει να κατατεθούν επί ποινή 

αποκλεισìού από τον οικονοìικό φορέα, ήτοι: 

6.1 Για τι̋ κατασκευάστριε̋ εταιρείε̋ όλων των προσφερόìενων ειδών πρέπει να κατατεθούν 

τα εξή̋ πιστοποιητικά: 

o Äιασφάλιση̋ ποιότητα̋ ΕΝ ISO 9001:2015 (ή νεότερο) ή ισοδύναìο 

o Περιβαλλοντική̋ διαχείριση̋ EN ISO 14001:2015 (ή νεότερο) ή ισοδύναìο 

ìε πεδίο εφαρìογή̋ τον σχεδιασìό και κατασκευή επίπλων γραφείου. 

 

6.2   Για τον προσφέρων οικονοìικό φορέα, πρέπει να κατατεθεί πιστοποιητικό: 

o Äιασφάλιση̋ ποιότητα̋ ΕΝ ISO 9001:2015 (ή νεότερο) ή ισοδύναìο 

ìε πεδίο εφαρìογή̋ την εìπορία επίπλων γραφείου. 

Τα παραπάνω πιστοποιητικά των παραγράφων 6.1 & 6.2, που θα προσκοìιστούν θα πρέπει 

να βρίσκονται σε ισχύ, κατά την καταληκτική ηìεροìηνία υποβολή̋ των προσφορών, να είναι 
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εκδόσεω̋ διαπιστευìένου φορέα2, το αντικείìενο του̋ να είναι συναφέ̋ ìε αυτό τη̋ οìάδα̋ 

Α΄/Υποέργου 1 τη̋ δηìοπρατούìενη̋ προìήθεια̋ και στο σκοπό του̋ θα πρέπει να 

αναφέρονται τουλάχιστον τα αντίστοιχα ω̋ ανωτέρω, πεδία εφαρìογή̋ τη̋ προìήθεια̋. 

Επιπλέον, τα πιστοποιητικά θα πρέπει να είναι ìεταφρασìένα στα ελληνικά και νοìίìω̋ 

επικυρωìένα3.  

6.3 ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ, θα πρέπει να κατατεθούν νοìίìω̋ επικυρωìένα2 από τον οικονοìικό φορέα 

τα πιστοποιητικά συììόρφωση̋ (ΕΝ) για τα είδη ìε αύξων αριθìό Α/Α:2, Α/Α:3, Α/Α 4, 

Α/Α:12, Α/Α:21, όπω̋ προβλέπονται στι̋ Τεχνικέ̋ Προδιαγραφέ̋ στο πεδίο «Πιστοποιητικά» 

του εκάστοτε είδου̋.   

7)  Υπεύθυνη Äήλωση του οικονοìικού φορέα για το σύνολο τη̋ προσφορά̋ του, ήτοι για όλα τα έπιπλα 

που έχουν παραχθεί εξ’ ολοκλήρου ή εν ìέρει από σύνθετη συγκολληìένη ξυλεία (ìη τοξικά και 

φιλικά προ̋ το περιβάλλον), και τα οποία θα παραδώσει ω̋ υποψήφιο̋ ανάδοχο̋ τη̋ προìήθεια̋ 

τη̋ εν λόγω οìάδα̋ στο Äήìο, ότι: 

i) θα συììορφώνονται ìε τι̋ διατάξει̋ και τι̋ προδιαγραφέ̋/απαιτήσει̋ που αναφέρονται στην 

Κ.Υ.Α. Ζ3-5430 (ΦΕΚ 746/τ.Β΄/22-04-2009) «Ανώτατο όριο φορ+αλδεΰδη̋ για τα έπιπλα, διακοσ+η-

τικά αντικεί+ενα και πρώτε̋ ύλε̋ αυτών σύνθετη̋ συγκολλη+ένη̋ ξυλεία̋ – Μετανάστευση 

ορισ+ένων στοιχείων από παιδικά έπιπλα - Επιτροπή Επίπλου.» όπω̋ τροποποιήθηκε από την Κ.Υ.Α. 

Ζ3-7835/11 (ΦΕΚ 2650 Β/9-11-2011)   

ii) η χρησιìοποιηθείσα ξυλεία, σύìφωνα ìε δήλωση του παραγωγού του̋, θα είναι κλάση̋ 

φορìαλδεΰδη̋ Ε1, όπω̋ ορίζεται στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 13986:2005 “Wood-based panels for use in 

construction–Characteristics, evaluation of conformity and marking” (Πετάσìατα ìε βάση το ξύλο 

για δοìική χρήση – Χαρακτηριστικά, αξιολόγηση τη̋ συììόρφωση̋ και σήìανση).  

8)  Υπεύθυνη Äήλωση του οικονοìικού φορέα στην οποία θα αναφέρεται ότι όλα τα προ̋ προìήθεια 

είδη τη̋ οìάδα̋ Α΄/Υποέργου 1, θα είναι καινούρια και αìεταχείριστα. 

 

 

                                                           
2 Όπου διαπιστευìένο̋ φορέα̋ νοείται ότι, η διαπίστευση έχει γίνει από τον ΕΣΥÄ ή άλλο αντίστοιχο φορέα διαπίστευση̋ 

χώρα̋ τη̋ Ε.Ε. ή από αναγνωρισìένου̋ από το ΕΣΥÄ φορεί̋ του εξωτερικού. 

3
 Στι̋ περιπτώσει̋ που ìε την αίτηση συììετοχή̋ ή την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά 

γίνονται αποδεκτά είτε κατά τα προβλεπόìενα στι̋ διατάξει̋ του ν. 4250/2014 (Α΄ 94) είτε και σε απλή 

φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά του̋ και η οποία 

φέρει υπογραφή ìετά την έναρξη διαδικασία̋ σύναψη̋ σύìβαση̋. 
 

2
 Στι̋ περιπτώσει̋ που ìε την αίτηση συììετοχή̋ ή την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά 

γίνονται αποδεκτά είτε κατά τα προβλεπόìενα στι̋ διατάξει̋ του ν. 4250/2014 (Α΄ 94) είτε και σε απλή 

φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά του̋ και η οποία 

φέρει υπογραφή ìετά την έναρξη διαδικασία̋ σύναψη̋ σύìβαση̋. 
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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑÄΟΧΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Στην επιτροπή παραλαβή̋ των ειδών τη̋ Α΄ οìάδα̋/Υποέργου 1, θα παραδίδεται από τον ανάδοχο τη̋ 
προìήθεια̋ τη̋ εν λόγω οìάδα̋:

Υπεύθυνη Äήλωση του αναδόχου στην οποία θα αναφέρονται αναλυτικά για όλα τα παραδοθέντα είδη 

τη̋ Α΄ οìάδα̋/ Υποέργου 1: 

- ο σειριακό̋ του̋ αριθìό̋, 

-το ακριβέ̋ του̋ ìοντέλο, 

-ο τύπο̋ του̋ και ο κατασκευαστή̋ του̋

και ότι είναι καινούρια, αìεταχείριστα.

Η παραλαβή των ειδών γίνεται από την αρìόδια Επιτροπή Παραλαβή̋ και θα πραγìατοποιηθεί σύìφωνα 

ìε τα οριζόìενα στον Ν.4412/2016 όπω̋ έχει συìπληρωθεί-τροποποιηθεί και ισχύει. Εάν κατά την 

παραλαβή (ìακροσκοπικό̋ έλεγχο̋) διαπιστωθεί απόκλιση από τι̋ συìβατικέ̋ τεχνικέ̋ προδιαγραφέ̋, η 

επιτροπή παραλαβή̋ ìπορεί να προτείνει ή την τέλεια απόρριψη ή τη ìερική αυτή̋ ή την αντικατάσταση 

των όποιων ανωìαλιών. Εάν ο ανάδοχο̋ δεν συììορφωθεί προ̋ τι̋ προτάσει̋ τη̋ επιτροπή̋, εντό̋ τη̋ 

από τη̋ ίδια̋ οριζόìενη̋ προθεσìία̋, ο Äήìο̋ δικαιούται να προβεί στην τακτοποίηση τούτων σε βάρο̋ 

και για λογαριασìό του αναδόχου και κατά τον πλέον πρόσφορο για τι̋ ανάγκε̋ και τα συìφέροντα 

αυτού τρόπο. Για την κάλυψη των σχετικών δαπανών χρησιìοποιείται η εγγύηση του αναδόχου. Η 

παραλαβή του προ̋ προìήθεια είδου̋ ενεργείται βάσει των κείìενων διατάξεων ω̋ την πάροδο του 

συìβατικού χρόνου εγγύηση̋.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟÄΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙÄÙΝ ΟΜΑÄΑΣ Α΄/ Υποέργου 1

1. Γραφείο εργασία̋ Ιατρού, Κοινωνικού Λειτουργού κ.λ.π.

Α/Α Περιγραφή CPV Μονάδα 
Μέτρηση̋

Ποσότητα

1 Γραφείο εργασία̋ Ιατρού, 

Κοινωνικού Λειτουργού κ.λ.π.

39100000-3

(Έπιπλα)

Τεìάχιο 30

Εικόνα 1 (ενδεικτική)

Η ìορφή του προ̋ προìήθεια είδου̋ θα είναι σύìφωνη ìε την εικόνα 1Η Η Η Η ìοìοìορφρφρφρφρφρφή ή ή ή ή τοτοτου υ υ πρπρπρο̋ο̋ο̋ π π προροροìήìήìήìήìήìήθεθεθεθεθεθειαιαια ε ε είδίδίδίδίδίδουουου

ΕιΕιΕιΕιΕιΕιΕιΕιΕιΕιΕιΕιΕιΕιΕιΕιΕιΕιΕιΕιΕιΕιΕιΕιΕιΕικόκόκόκόνανανανα 1 1 1 1  (ε(ε(ε(ε(ε(ενδνδνδνδειειειεικτκτκτκτικικικική)ή)ή)ή)ή)ή)
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Το εν λόγω προ̋ προìήθεια είδο̋ θα είναι ενταγìένο στην τρέχουσα σειρά παραγωγή̋ του κατασκευαστή  

Äιαστάσει̋ (γενική απόκλιση έω̋ ±2cm)  ìήκο̋ χ πλάτο̋ χ ύψο̋: 160cm Χ 80cm Χ73cm 

Ελάχιστε̋ απαιτούìενε̋ τεχνικέ̋ προδιαγραφέ̋: 

Γραφείο εργασία̋ ìε ìεταλλικό σκελετό, σταθερού ύψου̋, ηλεκτροστατικά βαììένο σε απόχρωση 

επιλογή̋ του Äήìου. Ο ìεταλλικό̋ σκελετό̋ θα κατασκευάζεται από χαλυβδοέλασìα τουλάχιστον 2,0 και 

1,5mm στα φέροντα στοιχεία και 0,9 mm στα ìη φέροντα και θα απαρτίζεται από:  

α) τα πόδια σε σχήìα ασύììετρου διπλού Τ, τα οποία θα διαθέτουν κατακόρυφο στοιχείο (κολώνα) από 

διαìορφωìένο χαλυβδοέλασìα, ορθογώνια̋ διατοìή̋ τουλάχιστον 100x40x1,5mm, οριζόντιο πέλìα 

διατοìή̋ «Π» από διαìορφωìένο χαλυβδοέλασìα πάχου̋ τουλάχιστον 2mm, οριζόντιο άνω πρόβολο 

στήριξη̋ τη̋ επιφάνεια̋ εργασία̋, από στραντζαρισìένο χαλυβδοέλασìα πάχου̋ τουλάχιστον 2mm β) 

ìεταλλική ìετώπη από χαλυβδοέλασìα τουλάχιστον 1,5mm που βιδώνεται στα κατακόρυφα στοιχεία των 

ποδιών.  

Η επιφάνεια εργασία̋ θα έχει πάχο̋ τουλάχιστον 25mm, θα είναι από ìοριοσανίδα τριών στρώσεων 

κατηγορία̋ Ε1 ìε αìφίπλευρη επίστρωση ìελαìίνη̋ και θα φέρει περιìετρικά σόκορα πάχου̋ τουλάχιστον 

2mm. Το γραφείο θα φέρει  ρεγουλατόρου̋ οριζοντίωση̋ ìε πλαστική απόληξη για την προστασία του 

δαπέδου, ìε δυνατότητα ρύθìιση̋. Στα πόδια και κάτω από την επιφάνεια εργασία̋ θα τοποθετείται 

πρόσθετο εξωτερικό κανάλι διέλευση̋, ενώ στην επιφάνεια εργασία̋ θα υπάρχει «ροζέτα» εξόδου των 

καλωδίων Η/Υ. 

Στην τιìή προσφορά̋ του προìηθευτή συìπεριλαìβάνονται, η προìήθεια του είδου̋, το κόστο̋ 

προετοιìασία̋, ìεταφορά̋, φορτοεκφόρτωση̋, συναρìολόγηση̋, εγκατάσταση̋, σύνδεση̋, ρύθìιση̋ και 

θέση̋ σε πλήρη και κανονική λειτουργία του προσφερόìενου είδου̋, σε χρόνο και τόπο καθ’ υπόδειξη του 

Äήìου και ìε αποκλειστική ευθύνη του προìηθευτή. 

Πιστοποιητικά:  

• Πιστοποιητικά ISO, όπω̋ αναφέρονται για τα προ̋ προìήθεια είδη τη̋ οìάδα̋ Α΄/υποέργο 1, στο 

εδάφιο «ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ÄΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» (Φάκελο̋ Τεχνική̋ Προσφορά̋)  παράγραφοι 6.1 & 6.2. 

 

 

2. Καρέκλα τροχήλατη 

Α/Α Περιγραφή CPV 
Μονάδα 

Μέτρηση̋ Ποσότητα 

2 Καρέκλα τροχήλατη 39100000-3 

(Έπιπλα) 

Τεìάχιο 38 
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 Εικόνα 2 (ενδεικτική) – Ορθογώνιο̋ τύπο̋ πλάτη̋ 

Η ìορφή του προ̋ προìήθεια είδου̋ θα είναι σύìφωνη ìε την εικόνα 2 

Το εν λόγω προ̋ προìήθεια είδο̋ θα είναι ενταγìένο στην τρέχουσα σειρά παραγωγή̋ του κατασκευαστή  

Äιαστάσει̋ (γενική απόκλιση έω̋ ±2cm)  ìήκο̋ χ πλάτο̋ χ ύψο̋:  

  

Äιαστάσει̋ πλάτη̋: ύψο̋ πλάτη̋: 630mm & πλάτο̋ πλάτη̋ 480mm. 

Ελάχιστε̋ απαιτούìενε̋ τεχνικέ̋ προδιαγραφέ̋: 

Καρέκλα τροχήλατη, εργονοìικού σχεδιασìού. Θα έχει επένδυση έδρα̋ και πλάτη̋ από δερìατίνη υψηλή̋ 

αντοχή̋ (αντοχή σε τριβή ³100.000 κύκλοι), ποιότητα̋ και απόχρωση̋ επιλογή̋ του Äήìου. Η βάση του 

καθίσìατο̋ θα είναι πεντακτινωτή διαìέτρου ~660mm από χυτοπρεσσαριστό αλουìίνιο, σε απόχρωση και 

εìφάνιση επιλογή̋ του Äήìου (βαììένη ìε ηλεκτροστατική βαφή ή γυαλισìένη). Οι τροχοί θα είναι 

δίδυìοι από ενισχυìένο θερìοπλαστικό υλικό (πολυαìίδιο) και θα φέρουν κάλυììα από πολυαìίδιο. Το 

έìβολο αερίου για τη ρύθìιση ύψου̋ του καθίσìατο̋ θα ενεργοποιείται ìε ìοχλό (κάτω και πλευρικά τη̋ 

έδρα̋). Ο ìηχανισìό̋ ανάκλιση̋, για την άνετη και συγχρονισìένη κίνηση έδρα̋ – πλάτη̋, από 

χυτοπρεσσαριστό αλουìίνιο και χάλυβα, θα είναι τύπου “Synchro”, ìε σύστηìα σταθεροποίηση̋ σε 

τουλάχιστον 5 θέσει̋ και σύστηìα anti-panic. Η σκληρότητα τη̋ ανάκλιση̋ έδρα̋ – πλάτη̋ θα ìπορεί να 

ρυθìιστεί ανάλογα ìε το βάρο̋ του χρήστη ìέσω του στροφείου. Η έδρα θα είναι κατασκευασìένη από 

θερìοπλαστικό πολυαìίδιο (PA6). Επί τη̋ έδρα̋ θα τοποθετείται καλουπωτό ìαξιλάρι από χυτή αφρώδη 

πολυουρεθάνη πάχου̋ τουλάχιστον 60mm. Θα υπάρχει δυνατότητα ρύθìιση̋ του βάθου̋ τη̋ έδρα̋ σε 

τουλάχιστον 5 θέσει̋. Η πλάτη θα φέρει ανατοìικό πλαίσιο κατασκευασìένο από διαìορφωìένα και 

συγκολληìένα χαλύβδινα προφίλ. Στο πλαίσιο θα προσαρìόζεται λαστιχωτό ύφασìα επί του οποίου θα 

τοποθετείται αφρώδη̋ πολυουρεθάνη̋. Η πλάτη θα διαθέτει ενσωìατωìένη στήριξη οσφυϊκή̋ χώρα̋, η 

οποία θα ρυθìίζεται καθ’ ύψο̋ για τον κάθε χρήστη. Τα ìπράτσα του καθίσìατο̋ θα είναι από χυτή 

πολυουρεθάνη ìεσαία̋ σκληρότητα̋ και θα ìπορούν να ρυθìίζονται καθ’ ύψο̋ και κατά πλάτο̋. 
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Στην τιìή προσφορά̋ του προìηθευτή συìπεριλαìβάνονται, η προìήθεια του είδου̋, το κόστο̋ 

προετοιìασία̋, ìεταφορά̋, φορτοεκφόρτωση̋, συναρìολόγηση̋, εγκατάσταση̋, σύνδεση̋, ρύθìιση̋ και 

θέση̋ σε πλήρη και κανονική λειτουργία του προσφερόìενου είδου̋, σε χρόνο και τόπο καθ’ υπόδειξη του 

Äήìου και ìε αποκλειστική ευθύνη του προìηθευτή. 

Πιστοποιητικά:     

• Πιστοποιητικά ISO, όπω̋ αναφέρονται για τα προ̋ προìήθεια είδη τη̋ οìάδα̋ Α΄/υποέργο 1, στο 

εδάφιο «ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ÄΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» (Φάκελο̋ Τεχνική̋ Προσφορά̋)  παράγραφοι 6.1 & 6.2. 

• Επιπλέον, τo προ̋ προìήθεια είδο̋ θα διαθέτει σε ισχύ τα πιστοποιητικά συììόρφωση̋:  

ΕΝ 1335-1, ΕΝ 1335-2, ΕΝ 1335-3  ή άλλα ισοδύναìα πιστοποιητικά  
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Σελίδα 95 

 
 

3. Καρέκλα συνεργασία̋ (σταθερή) 
Α/Α Περιγραφή CPV Μονάδα 

Μέτρηση̋ 
Ποσότητα 

3 Καρέκλα συνεργασία̋(σταθερή) 39100000-3 

(Έπιπλα) 

Τεìάχιο 21 

    
Εικόνα 3 (ενδεικτική) 

Η ìορφή του προ̋ προìήθεια είδου̋ θα είναι σύìφωνη ìε την εικόνα 3 

Το εν λόγω προ̋ προìήθεια είδο̋ θα είναι ενταγìένο στην τρέχουσα σειρά παραγωγή̋ του κατασκευαστή  

Äιαστάσει̋ (γενική απόκλιση έω̋ ±2cm)  ìήκο̋ χ πλάτο̋ χ ύψο̋: 

 
Äιαστάσει̋ α) έδρα̋: πλάτο̋ 480mm, βάθο̋ 470 mm, β)πλάτη̋ : πλάτο̋ 460mm, ύψο̋ 590mm 

Ελάχιστε̋ απαιτούìενε̋ τεχνικέ̋ προδιαγραφέ̋: 

Κάθισìα Συνεργασία̋, ìε ξεχωριστή έδρα – πλάτη και ìπράτσα. Ο σκελετό̋ θα είναι κατασκευασìένο̋ από 

σωλήνα κυκλική̋ διατοìή̋, διαìέτρου τουλάχιστον 26mm, πάχου̋ τουλάχιστον 2mm, διαìορφωìένου σε 

σχήìα S, βαììένο̋ ìε ηλεκτροστατική βαφή ή επιχρωìιωìένο̋, κατ’ επιλογή (είδο̋ και απόχρωση) του 

Äήìου. Η έδρα θα είναι κατασκευασìένη από συìπαγή πρεσσαριστά κόντρα-πλακέ ξύλου πάχου̋ 

τουλάχιστον 12mm. Επί τη̋ έδρα̋ θα τοποθετείται χυτή πολυουρεθάνη, η οποία επενδύεται ìε  δερìατίνη 

υψηλή̋ αντοχή̋ (αντοχή σε τριβή ³100.000 κύκλοι), ποιότητα̋ και απόχρωση̋ επιλογή̋ του Äήìου. Η 

πλάτη θα είναι κατασκευασìένη από διαìορφωìένα και συγκολληìένα χαλύβδινα προφίλ. Στο πλαίσιο τη̋ 

πλάτη̋ θα προσαρìόζεται λαστιχωτό ύφασìα. Πάνω από το λαστιχωτό θα τοποθετείται σφουγγάρι πάχου̋ 

τουλάχιστον 10mm, το οποίο θα επενδύεται ìε  την ίδια δερìατίνη, υψηλή̋ αντοχή̋, ποιότητα̋ και 

απόχρωση̋ επιλογή̋ του Äήìου, τη̋ έδρα̋. Το κάθισìα θα διαθέτει ìπράτσα από ηìίσκληρη ìαύρη 

πολυουρεθάνη. Η βάση του θα φέρει αντιολισθητικά πέλìατα. 

Στην τιìή προσφορά̋ του προìηθευτή συìπεριλαìβάνονται, η προìήθεια του είδου̋, το κόστο̋ 

προετοιìασία̋, ìεταφορά̋, φορτοεκφόρτωση̋, συναρìολόγηση̋, εγκατάσταση̋, σύνδεση̋, ρύθìιση̋ και 

θέση̋ σε πλήρη και κανονική λειτουργία του προσφερόìενου είδου̋, σε χρόνο και τόπο καθ’ υπόδειξη του 

Äήìου και ìε αποκλειστική ευθύνη του προìηθευτή. 

Πιστοποιητικά:     

• Πιστοποιητικά ISO, όπω̋ αναφέρονται για τα προ̋ προìήθεια είδη τη̋ οìάδα̋ Α΄/υποέργο 1, στο εδάφιο 
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«ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ÄΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» (Φάκελο̋ Τεχνική̋ Προσφορά̋) παράγραφο̋ 6.1 & 6.2. 

• Επιπλέον, τo προ̋ προìήθεια είδο̋ θα διαθέτει σε ισχύ τα πιστοποιητικά συììόρφωση̋:  

ΕΝ 16139, ΕΝ 1728, ΕΝ 1022  ή άλλα ισοδύναìα πιστοποιητικά  

4. Καναπέ̋ αναìονή̋ (στα ιατρεία) 

Α/Α Περιγραφή CPV Μονάδα 

Μέτρηση̋ 

Ποσότητα 

4 Καναπέ̋ αναìονή̋ (στα ιατρεία) 39100000-3 

(Έπιπλα) 

Τεìάχιο 8 

   Εικόνα 4 (ενδεικτική) 

Η ìορφή του προ̋ προìήθεια είδου̋ θα είναι σύìφωνη ìε την εικόνα 4 

Το εν λόγω προ̋ προìήθεια είδο̋ θα είναι ενταγìένο στην τρέχουσα σειρά παραγωγή̋ του κατασκευαστή  

Äιαστάσει̋(γενική απόκλιση έω̋ ±2cm)  

Συνολικό ìήκο̋ χ πλάτο̋ χ ύψο̋:1295 mm Χ730mm Χ810 mm 

Έδρα: πλάτο̋ 570 mm, βάθο̋ 480 mm,     Πλάτη: πλάτο̋ 570 mm, ύψο̋ 490 mm  

Ύψο̋ έδρα̋ από δάπεδο: 460 mm 

Ελάχιστε̋ απαιτούìενε̋ τεχνικέ̋ προδιαγραφέ̋: 

Äιθέσιο, κάθισìα αναìονή̋ επί δοκού, εργονοìικό, ìε ìεγάλη αντοχή για χρήση σε δηìόσιου̋ 

κοινόχρηστου̋ χώρου̋, βαììένο ìε ηλεκτροστατική βαφή σε απόχρωση επιλογή̋ του Äήìου. Θα 

αποτελείται από ανεξάρτητα, συνεργαζόìενα, αλληλοπροσαρìοζόìενα, εναλλάξιìα, αντικαθιστάìενα 

κύρια τìήìατα. Η εγκάρσια τραβέρσα του θα είναι κατασκευασìένη από χαλύβδινη κοιλοδοκό ορθογώνια̋ 

διατοìή̋ τουλάχιστον 80mm x40mm x3mm. Το κάθισìα (ενιαία έδρα-πλάτη) θα είναι κατασκευασìένο 

από διάτρητο χαλυβδοέλασìα πάχου̋ τουλάχιστον 1,5mm, ìε οπέ̋ διαìέτρου ~4mm, ενώ περιìετρικά θα 

υπάρχει περιθώριο ìη διάτρητη̋ επιφάνεια̋. Τα καθίσìατα θα στηρίζονται σε δύο πλευρικού̋ οδηγού̋ 

από ειδικά σχεδιασìένο προφίλ αλουìινίου ενισχυìένο εσωτερικά από ìασίφ χαλύβδινη βέργα. Τα 

ìπράτσα του καθίσìατο̋ θα ìπορούν να τοποθετηθούν όχι ìόνο στα άκρα του αλλά και ανάìεσα σε 

καθίσìατα του πάγκου. Τα πόδια, τα ìπράτσα και οι σύνδεσìοι στερέωση̋ θα κατασκευάζονται από 

χυτοπρεσαριστό αλουìίνιο. Όλα τα ìεταλλικά στοιχεία  θα είναι βαììένα ìε ηλεκτροστατική βαφή 

φούρνου σε απόχρωση επιλογή̋ του Äήìου. Τα πόδια θα φέρουν ρεγουλατόρου̋ οριζοντίωση̋ ìε 

πλαστική απόληξη για την προστασία του δαπέδου.  

Στην τιìή προσφορά̋ του προìηθευτή συìπεριλαìβάνονται, η προìήθεια του είδου̋, το κόστο̋ 

προετοιìασία̋, ìεταφορά̋, φορτοεκφόρτωση̋, συναρìολόγηση̋, εγκατάσταση̋, σύνδεση̋, ρύθìιση̋ και 

θέση̋ σε πλήρη και κανονική λειτουργία του προσφερόìενου είδου̋, σε χρόνο και τόπο καθ’ υπόδειξη του 

Äήìου και ìε αποκλειστική ευθύνη του προìηθευτή. 
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Πιστοποιητικά:     

• Πιστοποιητικά ISO, όπω̋ αναφέρονται για τα προ̋ προìήθεια είδη τη̋ οìάδα̋ Α΄/υποέργο 1, στο 

εδάφιο «ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ÄΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» (Φάκελο̋ Τεχνική̋ Προσφορά̋)  παράγραφο̋ 6.1 & 6.2. 

• Επιπλέον, τo προ̋ προìήθεια είδο̋ θα διαθέτει σε ισχύ τα πιστοποιητικά συììόρφωση̋:  

ΕΝ 12727 ή άλλο ισοδύναìο πιστοποιητικό   
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5. Τραπεζάκι για χώρο αναìονή̋ 

Α/Α Περιγραφή CPV Μονάδα 

Μέτρηση̋ 

Ποσότητα 

5 Τραπεζάκι για χώρο αναìονή̋ (στα 

ιατρεία) 

39100000-3 

(Έπιπλα) 

Τεìάχιο 8 

 
Εικόνα 5 (ενδεικτική) 

Η ìορφή του προ̋ προìήθεια είδου̋ θα είναι σύìφωνη ìε την εικόνα 5 

Το εν λόγω προ̋ προìήθεια είδο̋ θα είναι ενταγìένο στην τρέχουσα σειρά παραγωγή̋ του κατασκευαστή  

Äιαστάσει̋(γενική απόκλιση έω̋ ±2cm)ìήκο̋ χ πλάτο̋ χ ύψο̋: 900mm Χ 600mm X 380 (H) mm 

Ελάχιστε̋ απαιτούìενε̋ τεχνικέ̋ προδιαγραφέ̋: 

Τραπεζάκι για χώρο αναìονή̋ (στα ιατρεία), υψηλών προδιαγραφών. Θα φέρει πλαίσιο στήριξη̋ από 

βαììένο χαλύβδινο σωλήνα διαìέτρου D~40mm, πάχου̋ τουλάχιστον 1,5mm. Τα κάθετα 

στηρίγìατα/πόδια, σταθερού ύψου̋, θα είναι από βαììένο χαλύβδινο σωλήνα διαìέτρου D ~40mm, 

πάχου̋ τουλάχιστον 1,5mm. Ο ìεταλλικό̋ σκελετό̋ του τραπεζιού (πλαίσιο στήριξη̋ και κάθετα 

στηρίγìατα/πόδια) θα είναι βαììένο̋ ìε ηλεκτροστατική βαφή σε απόχρωση επιλογή̋ του Äήìου. Η 

επιφάνεια του τραπεζιού σε απόχρωση επιλογή̋ του Äήìου, θα έχει πάχο̋ τουλάχιστον 18mm, θα είναι 

από ìοριοσανίδα τριών στρώσεων κατηγορία̋ Ε1 ìε αìφίπλευρη επίστρωση ìελαìίνη̋ και θα φέρει 

περιìετρικά σόκορα πάχου̋ τουλάχιστον 2mm. Το τραπεζάκι θα φέρει ρεγουλατόρου̋ οριζοντίωση̋ ìε 

πλαστική απόληξη για την προστασία του δαπέδου, ìε δυνατότητα ρύθìιση̋.  

Στην τιìή προσφορά̋ του προìηθευτή συìπεριλαìβάνονται, η προìήθεια του είδου̋, το κόστο̋ 

προετοιìασία̋, ìεταφορά̋, φορτοεκφόρτωση̋, συναρìολόγηση̋, εγκατάσταση̋, σύνδεση̋, ρύθìιση̋ και 

θέση̋ σε πλήρη και κανονική λειτουργία του προσφερόìενου είδου̋, σε χρόνο και τόπο καθ’ υπόδειξη του 

Äήìου και ìε αποκλειστική ευθύνη του προìηθευτή. 

Πιστοποιητικά:  

• Πιστοποιητικά ISO, όπω̋ αναφέρονται για τα προ̋ προìήθεια είδη τη̋ οìάδα̋ Α΄/υποέργο 1, στο 

εδάφιο «ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ÄΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» (Φάκελο̋ Τεχνική̋ Προσφορά̋)  παράγραφο̋ 6.1 & 6.2. 
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6.  Γραφείο γραììατεία̋ γωνιακό 

Α/Α Περιγραφή CPV Μονάδα 

Μέτρηση̋ 

Ποσότητα 

6 Γραφείο γραììατεία̋ γωνιακό 39100000-3 

(Έπιπλα) 

Τεìάχιο 4 

 
Εικόνα 6 (ενδεικτική) 

Η ìορφή του προ̋ προìήθεια είδου̋ θα είναι σύìφωνη ìε την εικόνα 6 

Το εν λόγω προ̋ προìήθεια είδο̋ θα είναι ενταγìένο στην τρέχουσα σειρά παραγωγή̋ του κατασκευαστή  

Äιαστάσει̋ (γενική απόκλιση έω̋ ±2cm)  ìήκο̋ χ πλάτο̋ χ ύψο̋: 160cm Χ 160cm Χ73cm 

Ελάχιστε̋ απαιτούìενε̋ τεχνικέ̋ προδιαγραφέ̋: 

Γωνιακό γραφείο εργασία̋ ìε ìεταλλικό σκελετό και ìετώπη, σταθερού ύψου̋, σε απόχρωση επιλογή̋ του 

Äήìου. Η επιφάνεια εργασία̋ σε απόχρωση επιλογή̋ του Äήìου, θα έχει πάχο̋ τουλάχιστον 25mm, θα 

είναι από ìοριοσανίδα τριών στρώσεων κατηγορία̋ Ε1 ìε αìφίπλευρη επίστρωση ìελαìίνη̋ και θα φέρει 

περιìετρικά σόκορα πάχου̋ τουλάχιστον 2mm. Ο ìεταλλικό̋ σκελετό̋ θα αποτελείται από δύο 

κυλινδροειδή πόδια αλουìινίου διαìέτρου τουλάχιστον 110mm, ìε χυτοπρεσαριστά οριζόντια πέλìατα 

αλουìίνιου και αντίστοιχου̋ προβόλου̋ στήριξη̋ τη̋ επιφάνεια̋ εργασία̋, βαììένα ìε ηλεκτροστατική 

βαφή σε απόχρωση επιλογή̋ του Äήìου. Η ìετώπη θα έχει ύψο̋ 300mm, θα είναι κατασκευασìένη από 

χαλυβδοέλασìα ìε διάτρηση και θα είναι βαììένη ìε ηλεκτροστατική βαφή ίδια̋ απόχρωση̋ (επιλογή̋ 

του Äήìου) ìε τον υπόλοιπο ìεταλλικό σκελετό του γραφείου. Τα πέλìατα θα φέρουν ρεγουλατόρου̋ 

οριζοντίωση̋. Στα πόδια και κάτω από την επιφάνεια εργασία̋ θα τοποθετείται πρόσθετο εξωτερικό κανάλι 

διέλευση̋, ενώ στην επιφάνεια εργασία̋ θα υπάρχει «ροζέτα» εξόδου των καλωδίων Η/Υ. 

Στην τιìή προσφορά̋ του προìηθευτή συìπεριλαìβάνονται, η προìήθεια του είδου̋, το κόστο̋ 

προετοιìασία̋, ìεταφορά̋, φορτοεκφόρτωση̋, συναρìολόγηση̋, εγκατάσταση̋, σύνδεση̋, ρύθìιση̋ και 

θέση̋ σε πλήρη και κανονική λειτουργία του προσφερόìενου είδου̋,  σε χρόνο και τόπο καθ’ υπόδειξη του 

Äήìου και ìε αποκλειστική ευθύνη του προìηθευτή. 

Πιστοποιητικά:  

• Πιστοποιητικά ISO, όπω̋ αναφέρονται για τα προ̋ προìήθεια είδη τη̋ οìάδα̋ Α΄/υποέργο 1, στο 

εδάφιο «ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ÄΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» (Φάκελο̋ Τεχνική̋ Προσφορά̋)  παράγραφο̋ 6.1 & 6.2. 
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7. Συρταριέρα 

Α/Α Περιγραφή CPV Μονάδα 

Μέτρηση̋ 

Ποσότητα 

7 Συρταριέρα 39100000-3 

(Έπιπλα) 

Τεìάχιο 33 

   
Εικόνα 7 (ενδεικτική) 

Η ìορφή του προ̋ προìήθεια είδου̋ θα είναι σύìφωνη ìε την εικόνα 7 

Το εν λόγω προ̋ προìήθεια είδο̋ θα είναι ενταγìένο στην τρέχουσα σειρά παραγωγή̋ του κατασκευαστή  

Äιαστάσει̋ (γενική απόκλιση έω̋ ±2cm)  ìήκο̋ χ πλάτο̋ χ ύψο̋: 43cmX 59cmX 55cm 

Ελάχιστε̋ απαιτούìενε̋ τεχνικέ̋ προδιαγραφέ̋: 

Τροχήλατη συρταριέρα από ìελαìίνη τουλάχιστον 18mm, η οποία θα διαθέτει ένα (1) συρτάρι 

ìολυβοθήκη̋ και τρία (3) κανονικά συρτάρια. Το κάσωìα τη̋ συρταριέρα̋ πάχου̋ τουλάχιστον 18mm, θα 

κατασκευάζεται εξ’ ολοκλήρου από ìοριοσανίδα τριών στρώσεων κατηγορία̋ Ε1 ìε αìφίπλευρη 

επίστρωση ìελαìίνη̋. Η συρταριέρα θα διαθέτει ενισχυìένου̋ τροχού̋(ροδάκια) ìε δυνατότητα 

φρεναρίσìατο̋ των τροχών, ìεταλλικά εσωτερικά συρτάρια (αντοχή συρταριών σε βάρο̋ τουλάχιστον 25 

kg), τηλεσκοπικού̋ οδηγού̋ κύλιση̋  για την πλήρη εξαγωγή των συρταριών στο 100% ìε σύστηìα 

απόσβεση̋ κλεισίìατο̋ “soft close” και κλειδαριά ασφαλεία̋. Τα συρτάρια θα φέρουν σύστηìα ìη 

ανατροπή̋ τη̋ συρταριέρα̋ “anti-tilt”, που δεν επιτρέπει το άνοιγìα δεύτερου συρταριού όταν ένα είναι 

ήδη ανοιχτό. Παράλληλα, θα φέρουν σύστηìα συγκράτηση̋ στην κλειστή θέση και κλειδαριά ασφαλεία̋. 

Το χρώìα του κασώìατο̋ τη̋ συρταριέρα̋ (πλαϊνά και πλάτη) και το χρώìα τη̋ άνω επιφάνεια̋ (καπάκι) 

και τη̋ πρόσοψη̋ (κούτελα συρταριών), θα είναι απόχρωση̋ επιλογή̋ του Äήìου. 

Στην τιìή προσφορά̋ του προìηθευτή συìπεριλαìβάνονται, η προìήθεια του είδου̋, το κόστο̋ 

προετοιìασία̋, ìεταφορά̋, φορτοεκφόρτωση̋, συναρìολόγηση̋, εγκατάσταση̋, σύνδεση̋, ρύθìιση̋ και 

θέση̋ σε πλήρη και κανονική λειτουργία του προσφερόìενου είδου̋,  σε χρόνο και τόπο καθ’ υπόδειξη του 

Äήìου και ìε αποκλειστική ευθύνη του προìηθευτή. 

Πιστοποιητικά:  

• Πιστοποιητικά ISO, όπω̋ αναφέρονται για τα προ̋ προìήθεια είδη τη̋ οìάδα̋ Α΄/υποέργο 1, στο 
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εδάφιο «ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ÄΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» (Φάκελο̋ Τεχνική̋ Προσφορά̋)  παράγραφο̋ 6.1 & 6.2. 
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8. Τραπεζάκι συνεργασία̋ τεσσάρων ατόìων

Α/Α Περιγραφή CPV Μονάδα 

Μέτρηση̋

Ποσότητα

8 Τραπεζάκι συνεργασία̋ τεσσάρων 

ατόìων

39100000-3

(Έπιπλα)

Τεìάχιο 2

Εικόνα 8 (ενδεικτική)

Η ìορφή του προ̋ προìήθεια είδου̋ θα είναι σύìφωνη ìε την εικόνα 8

Το εν λόγω προ̋ προìήθεια είδο̋ θα είναι ενταγìένο στην τρέχουσα σειρά παραγωγή̋ του κατασκευαστή

Äιαστάσει̋ (γενική απόκλιση έω̋ ±2cm)  διάìετρο̋ χ ύψο̋: Φ 1000mm X 730 (H) mm  

Ελάχιστε̋ απαιτούìενε̋ τεχνικέ̋ προδιαγραφέ̋:

Τραπέζι συνεργασία̋, ροτόντα, ìε επιφάνεια σε απόχρωση επιλογή̋ του Äήìου, πάχου̋ τουλάχιστον

18mm από ìοριοσανίδα τριών στρώσεων κατηγορία̋ Ε1 ìε αìφίπλευρη επίστρωση ìελαìίνη̋ και

περιìετρικά σόκορα πάχου̋ τουλάχιστον 2mm και ìεταλλική βάση. Το κάθετο στήριγìα τη̋ ροτόντα̋

(Φ1000) θα είναι από χαλύβδινο σωλήνα διαìέτρου τουλάχιστον Φ 60mm και πάχου̋ τουλάχιστον 2mm,

βαììένο ìε ηλεκτροστατική βαφή ή/και inox, απόχρωση̋, εìφάνιση̋ και υλικού επιλογή̋ του Äήìου. Η

βάση του τραπεζιού θα είναι κυκλική, κατασκευασìένη από ìορφοποιηìένο χάλυβα.

Στην τιìή προσφορά̋ του προìηθευτή συìπεριλαìβάνονται, η προìήθεια του είδου̋, το κόστο̋

προετοιìασία̋, ìεταφορά̋, φορτοεκφόρτωση̋, συναρìολόγηση̋, εγκατάσταση̋, σύνδεση̋, ρύθìιση̋ και

θέση̋ σε πλήρη και κανονική λειτουργία του προσφερόìενου είδου̋, σε χρόνο και τόπο καθ’ υπόδειξη του

Äήìου και ìε αποκλειστική ευθύνη του προìηθευτή.

Πιστοποιητικά:

• Πιστοποιητικά ISO, όπω̋ αναφέρονται για τα προ̋ προìήθεια είδη τη̋ οìάδα̋ Α΄/υποέργο 1, στο

εδάφιο «ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ÄΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» (Φάκελο̋ Τεχνική̋ Προσφορά̋)  παράγραφο̋ 6.1 & 6.2.
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9. Τραπέζι συνεργασία̋ οκτώ ατόìων 

Α/Α Περιγραφή CPV Μονάδα 

Μέτρηση̋ 

Ποσότητα 

9 Τραπεζάκι συνεργασία̋ οκτώ 

ατόìων 

39100000-3 

(Έπιπλα) 

Τεìάχιο 8 

Εικόνα 9 (ενδεικτική) 

Η ìορφή του προ̋ προìήθεια είδου̋ θα είναι σύìφωνη ìε την εικόνα 9 

Το εν λόγω προ̋ προìήθεια είδο̋ θα είναι ενταγìένο στην τρέχουσα σειρά παραγωγή̋ του κατασκευαστή  

Äιαστάσει̋(γενική απόκλιση έω̋ ±2cm) ìήκο̋ χ πλάτο̋ χ ύψο̋:2400mmΧ1200mmX730(H) mm 

Ελάχιστε̋ απαιτούìενε̋ τεχνικέ̋ προδιαγραφέ̋: 

Πτυσσόìενο τραπέζι συνεργασία̋ ìε αναδιπλούìενο τροχήλατο ìεταλλικό σκελετό και σύστηìα εύκολη̋ 

ολική̋ αναδίπλωση̋ των δύο επιφανειών ìέσω ìηχανισìού ìε ελατήρια έλξεω̋. Θα φέρει τραβέρσα από 

χαλύβδινο κοιλοδοκό ορθογώνια̋ διατοìή̋ τουλάχιστον 60mmχ25mmχ1,5mm για ìέγιστη αντοχή. Τα 

πόδια του θα είναι από χαλύβδινο κοιλοδοκό ορθογώνια̋ διατοìή̋ τουλάχιστον  80mmχ40mmχ2mm. Θα 

έχει τη δυνατότητα ανάπτυξη̋ και ασφάλιση̋ είτε κατά πλάτο̋ είτε κατά ìήκο̋, καθώ̋ και στοίβαξη̋ στην 

κλειστή θέση για ìικρότερο αποθηκευτικό χώρο. Θα φέρει ειδικού̋ τροχού̋ ìε φρένο για την εύκολη 

ìετακίνηση του γραφείου ìέσα στον χώρο που βρίσκεται. Τα οριζόντια πέλìατά του θα είναι 

κατασκευασìένα από χυτοπρεσσαριστό αλουìίνιο βαììένα ή γυαλισìένα, κατ’ επιλογή του Äήìου. Η 

επιφάνεια του τραπεζιού πάχου̋ τουλάχιστον 25mm, θα είναι από ìοριοσανίδα τριών στρώσεων 

κατηγορία̋ Ε1 ìε αìφίπλευρη επίστρωση ìελαìίνη̋ και περιìετρικό σόκορο ABS πάχου̋ τουλάχιστον 

2mm.  

Το χρώìα του ìεταλλικού σκελετού και τη̋ επιφάνεια̋ από ìελαìίνη του γραφείου, θα είναι επιλογή̋ του 

Äήìου. 

Στην τιìή προσφορά̋ του προìηθευτή συìπεριλαìβάνονται, η προìήθεια του είδου̋, το κόστο̋ 

προετοιìασία̋, ìεταφορά̋, φορτοεκφόρτωση̋, συναρìολόγηση̋, εγκατάσταση̋, σύνδεση̋, ρύθìιση̋ και 

θέση̋ σε πλήρη και κανονική λειτουργία του προσφερόìενου είδου̋,  σε χρόνο και τόπο καθ’ υπόδειξη του 

Äήìου και ìε αποκλειστική ευθύνη του προìηθευτή. 
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Πιστοποιητικά:  

• Πιστοποιητικά ISO, όπω̋ αναφέρονται για τα προ̋ προìήθεια είδη τη̋ οìάδα̋ Α΄/υποέργο 1, στο 

εδάφιο «ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ÄΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» (Φάκελο̋ Τεχνική̋ Προσφορά̋)  παράγραφο̋ 6.1 & 6.2. 

 

10. Πολυθρόνα δωìατίου 

Α/Α Περιγραφή CPV Μονάδα 

Μέτρηση̋ 

Ποσότητα 

10 Πολυθρόνα δωìατίου 39100000-3 

(Έπιπλα) 

Τεìάχιο 21 

 
Εικόνα 10 (ενδεικτική) 

Η ìορφή του προ̋ προìήθεια είδου̋ θα είναι σύìφωνη ìε την εικόνα 10 

Το εν λόγω προ̋ προìήθεια είδο̋ θα είναι ενταγìένο στην τρέχουσα σειρά παραγωγή̋ του κατασκευαστή  

Äιαστάσει̋(γενική απόκλιση έω̋ ±2cm)ìήκο̋ χ πλάτο̋ χ ύψο̋:770mmΧ790mmX720(H) mm 

 

Ελάχιστε̋ απαιτούìενε̋ τεχνικέ̋ προδιαγραφέ̋: 

Πολυθρόνα δωìατίου υψηλή̋ ποιότητα̋ ìε στενά ìπράτσα (~15,5cm/ ±0,5cm), σχεδιασìένη να προσφέρει 

τη ìέγιστη δυνατή άνεση στο κάθισìα και κατάλληλη να αντέχει τη σκληρή χρήση. Η βάση τη̋ θα είναι 

ìεταλλική και πάνω σε αυτή θα προσαρìόζονται η πλάτη, τα ìπράτσα και η τραβέρσα, όλα 

κατασκευασìένα από ξύλο και επενδεδυìένα ìε αφρολέξ και ταπετσαρία από δερìατίνη υψηλή̋ αντοχή̋ 

(αντοχή σε τριβή ³100.000 κύκλοι), ποιότητα̋ και απόχρωση̋ επιλογή̋ του Äήìου. Τα ìαξιλάρια στην έδρα 

και στην πλάτη θα είναι κατασκευασìένα από  χυτή αφρώδη πολυουρεθάνη υψηλή̋ πυκνότητα̋ και θα 

επενδύονται ìε ταπετσαρία ίδια̋ ποιότητα̋-αντοχή̋ και απόχρωση̋ δερìατίνη̋ που θα επιλεχθεί από το 

Äήìο για τη πλάτη, τα ìπράτσα και την τραβέρσα. Τα πόδια θα είναι κατασκευασìένα από  ανοξείδωτο 

χαλυβδοσωλήνα κυκλική̋ διατοìή̋ διαìέτρου τουλάχιστον Φ 40mm και πάχου̋ τουλάχιστον 1,5mm. Στο 

σηìείο που θα εδράζονται τα πόδια στο δάπεδο θα υπάρχουν ειδικά πέλìατα από πολυαìίδιο. 

Στην τιìή προσφορά̋ του προìηθευτή συìπεριλαìβάνονται, η προìήθεια του είδου̋, το κόστο̋ 

προετοιìασία̋, ìεταφορά̋, φορτοεκφόρτωση̋, συναρìολόγηση̋, εγκατάσταση̋, σύνδεση̋, ρύθìιση̋ και 

θέση̋ σε πλήρη και κανονική λειτουργία του προσφερόìενου είδου̋,  σε χρόνο και τόπο καθ’ υπόδειξη του 
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Σελίδα 105 

Äήìου και ìε αποκλειστική ευθύνη του προìηθευτή. 

Πιστοποιητικά:  

• Πιστοποιητικά ISO, όπω̋ αναφέρονται για τα προ̋ προìήθεια είδη τη̋ οìάδα̋ Α΄/υποέργο 1, στο 

εδάφιο «ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ÄΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» (Φάκελο̋ Τεχνική̋ Προσφορά̋)  παράγραφο̋ 6.1 & 6.2. 
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11. Τραπέζι δωìατίου 

Α/Α Περιγραφή CPV Μονάδα 

Μέτρηση̋ 

Ποσότητα 

11 Τραπέζι δωìατίου 39100000-3 

(Έπιπλα) 

Τεìάχιο 13 

 

Εικόνα 11 (ενδεικτική) 

Η ìορφή του προ̋ προìήθεια είδου̋ θα είναι σύìφωνη ìε την εικόνα 11 

Το εν λόγω προ̋ προìήθεια είδο̋ θα είναι ενταγìένο στην τρέχουσα σειρά παραγωγή̋ του κατασκευαστή  

Äιαστάσει̋(γενική απόκλιση έω̋ ±2cm)ìήκο̋ χ πλάτο̋ χ ύψο̋: 1200mm Χ 760mm X 730 (H) mm 

Ελάχιστε̋ απαιτούìενε̋ τεχνικέ̋ προδιαγραφέ̋: 

Ευθύγραììο, πτυσσόìενo τραπέζι δωìατίου ελαφρύ και εύκολο στην χρήση. Η επιφάνεια εργασία του 

πάχου̋ τουλάχιστον 22mm, θα είναι από ìοριοσανίδα τριών στρώσεων κατηγορία̋ Ε1 ìε αìφίπλευρη 

επικάλυψη ìελαìίνη̋ και περιìετρικά σόκορα πάχου̋ τουλάχιστον 1mm. Ο σκελετό̋ του θα είναι 

ìεταλλικό̋ από ìορφοσωλήνα τουλάχιστον 40mm X20mm X2mm, ìε πτυσσόìενα πόδια διαστάσεων 

τουλάχιστον 40mm X20mm X2mm τα οποία θα διαθέτουν ìηχανισìό ασφάλεια̋ για τη στερέωσή του̋, 

βαììένα (σκελετό̋/πόδια) ìε ηλεκτροστατική βαφή. Οι αποχρώσει̋, τόσο τη̋ ìελαìίνη̋ όσο και του 

ìεταλλικού σκελετού/πόδια του τραπεζιού, θα είναι επιλογή̋ του Äήìου. 

Στην τιìή προσφορά̋ του προìηθευτή συìπεριλαìβάνονται, η προìήθεια του είδου̋, το κόστο̋ 

προετοιìασία̋, ìεταφορά̋, φορτοεκφόρτωση̋, συναρìολόγηση̋, εγκατάσταση̋, σύνδεση̋, ρύθìιση̋ και 

θέση̋ σε πλήρη και κανονική λειτουργία του προσφερόìενου είδου̋, σε χρόνο και τόπο καθ’ υπόδειξη του 

Äήìου και ìε αποκλειστική ευθύνη του προìηθευτή. 

Πιστοποιητικά:  

• Πιστοποιητικά ISO, όπω̋ αναφέρονται για τα προ̋ προìήθεια είδη τη̋ οìάδα̋ Α΄/υποέργο 1, στο 

εδάφιο «ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ÄΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» (Φάκελο̋ Τεχνική̋ Προσφορά̋)  παράγραφο̋ 6.1 & 6.2. 
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12. Καρέκλε̋ δωìατίων 

Α/Α Περιγραφή CPV Μονάδα 

Μέτρηση̋ 

Ποσότητα 

12 Καρέκλε̋ δωìατίων 39100000-3 

(Έπιπλα) 

Τεìάχιο 39 

 
Εικόνα 12 (ενδεικτική) 

Η ìορφή του προ̋ προìήθεια είδου̋ θα είναι σύìφωνη ìε την εικόνα 12 

Το εν λόγω προ̋ προìήθεια είδο̋ θα είναι ενταγìένο στην τρέχουσα σειρά παραγωγή̋ του κατασκευαστή  

Äιαστάσει̋(γενική απόκλιση έω̋ ±2cm)ìήκο̋ χ πλάτο̋ χ ύψο̋ 

 

Ελάχιστε̋ απαιτούìενε̋ τεχνικέ̋ προδιαγραφέ̋: 

Καρέκλε̋ δωìατίων ìε ξεχωριστή έδρα – πλάτη, εύκολα στοιβαζόìενε̋ η ìία επάνω στην άλλη. Ο σκελετό̋ 

του καθίσìατο̋ θα είναι ìεταλλικό̋, επιχρωìιωìένο̋, κατασκευασìένο̋ από χαλύβδινη ράβδο κυκλική̋ 

διατοìή̋ (Φ~10÷11mm), κατάλληλα κουρìπαρισìένη και συγκολληìένη και θα φέρει τέσσερα (4) 

αντιολισθητικά πέλìατα από χυτό θερìοπλαστικό υλικό. Η έδρα και η πλάτη του καθίσìατο̋ θα είναι 

κατασκευασìένε̋ από χυτό θερìοπλαστικό υλικό (PP) και θα στερεώνονται κουìπωτά πάνω στο σκελετό. Η 

έδρα στο κάτω ìέρο̋ τη̋ θα φέρει προστατευτικό κάλυììα για καλύτερη εìφάνιση και δυνατότητα 

στοίβαξη̋. H έδρα και η πλάτη θα φέρουν ìαξιλάρι από αφρώδη πολυουρεθάνη πάχου̋ τουλάχιστον 

20mm επενδεδυìένο ìε ταπετσαρία από δερìατίνη υψηλή̋ αντοχή̋ (αντοχή σε τριβή ³100.000 κύκλοι), 

ποιότητα̋ και απόχρωση̋ επιλογή̋ του Äήìου. Θα υπάρχει η δυνατότητα σύνδεση̋ των καθισìάτων το 

ένα δίπλα στο άλλο σε σειρά. 

Στην τιìή προσφορά̋ του προìηθευτή συìπεριλαìβάνονται, η προìήθεια του είδου̋, το κόστο̋ 

προετοιìασία̋, ìεταφορά̋, φορτοεκφόρτωση̋, συναρìολόγηση̋, εγκατάσταση̋, σύνδεση̋, ρύθìιση̋ και 

θέση̋ σε πλήρη και κανονική λειτουργία του προσφερόìενου είδου̋,  σε χρόνο και τόπο καθ’ υπόδειξη του 

Äήìου και ìε αποκλειστική ευθύνη του προìηθευτή. 
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Πιστοποιητικά:     

• Πιστοποιητικά ISO, όπω̋ αναφέρονται για τα προ̋ προìήθεια είδη τη̋ οìάδα̋ Α΄/υποέργο 1, στο 

εδάφιο «ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ÄΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» (Φάκελο̋ Τεχνική̋ Προσφορά̋)  παράγραφο̋ 6.1 & 6.2. 

• Επιπλέον, τo προ̋ προìήθεια είδο̋ θα διαθέτει σε ισχύ τα πιστοποιητικά συììόρφωση̋:  

ΕΝ 1022, EN 16139 ή άλλα ισοδύναìα πιστοποιητικά 

13. Τραπεζαρίε̋ 

Α/Α Περιγραφή CPV Μονάδα 

Μέτρηση̋ 

Ποσότητα 

13 Τραπεζαρίε̋ 39100000-3 

(Έπιπλα) 

Τεìάχιο 9 

 
Εικόνα 13 (ενδεικτική) 

Η ìορφή του προ̋ προìήθεια είδου̋ θα είναι σύìφωνη ìε την εικόνα 13 

Το εν λόγω προ̋ προìήθεια είδο̋ θα είναι ενταγìένο στην τρέχουσα σειρά παραγωγή̋ του κατασκευαστή  

Äιαστάσει̋(γενική απόκλιση έω̋ ±2cm) διάìετρο̋: D 160cm , Ύψο̋: 730 (H) mm 

Ελάχιστε̋ απαιτούìενε̋ τεχνικέ̋ προδιαγραφέ̋: 

Τραπέζι εστίαση̋, ελαφρύ και εύκολο στην χρήση, πτυσσόìενο, ροτόντα διαìέτρου 160cm, ìε ìεταλλικό 

σκελετό. Η επιφάνεια εργασία του πάχου̋ τουλάχιστον 22mm, θα είναι από ìοριοσανίδα τριών στρώσεων 

κατηγορία̋ Ε1 ìε αìφίπλευρη επικάλυψη ìελαìίνη̋ και περιìετρικά σόκορα πάχου̋ τουλάχιστον2mm. Ο 

σκελετό̋ του θα είναι ìεταλλικό̋ από ìορφοσωλήνα τουλάχιστον 40mm X20mm X2mm, ìε πτυσσόìενα 

πόδια διαστάσεων τουλάχιστον 40mm X20mm X2mm τα οποία θα διαθέτουν ìηχανισìό ασφάλεια̋ για τη 

στερέωσή του̋, βαììένα (σκελετό̋/πόδια) ìε ηλεκτροστατική βαφή. Οι αποχρώσει̋, τόσο τη̋ ìελαìίνη̋ 

όσο και του ìεταλλικού σκελετού/πόδια του τραπεζιού, θα είναι επιλογή̋ του Äήìου. 

Στην τιìή προσφορά̋ του προìηθευτή συìπεριλαìβάνονται, η προìήθεια του είδου̋, το κόστο̋ 

προετοιìασία̋, ìεταφορά̋, φορτοεκφόρτωση̋, συναρìολόγηση̋, εγκατάσταση̋, σύνδεση̋, ρύθìιση̋ και 

θέση̋ σε πλήρη και κανονική λειτουργία του προσφερόìενου είδου̋,  σε χρόνο και τόπο καθ’ υπόδειξη του 

Äήìου και ìε αποκλειστική ευθύνη του προìηθευτή. 

Πιστοποιητικά:  

• Πιστοποιητικά ISO, όπω̋ αναφέρονται για τα προ̋ προìήθεια είδη τη̋ οìάδα̋ Α΄/υποέργο 1, στο 

εδάφιο «ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ÄΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» (Φάκελο̋ Τεχνική̋ Προσφορά̋)  παράγραφο̋ 6.1 & 6.2. 
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14.  Καρέκλε̋ τραπεζαρία̋ 

Α/Α Περιγραφή CPV Μονάδα 

Μέτρηση̋ 

Ποσότητα 

14 Καρέκλε̋ τραπεζαρία̋ 39100000-3 

(Έπιπλα) 

Τεìάχιο 81 

Εικόνα 14 (ενδεικτική) 

Η ìορφή του προ̋ προìήθεια είδου̋ θα είναι σύìφωνη ìε την εικόνα 14 

Το εν λόγω προ̋ προìήθεια είδο̋ θα είναι ενταγìένο στην τρέχουσα σειρά παραγωγή̋ του κατασκευαστή  

Äιαστάσει̋(γενική απόκλιση έω̋ ±2cm) ìήκο̋ χ πλάτο̋ χ ύψο̋ 

 
 

Ελάχιστε̋ απαιτούìενε̋ τεχνικέ̋ προδιαγραφέ̋:   

Καρέκλα τραπεζαρία̋, ìεγάλη̋ ανθεκτικότητα̋, ìε εύκαìπτο κέλυψο̋ (έδρα-πλάτη) κατασκευασìένο από 

ìαύρη πολυουρεθάνη και ìεταλλικά χαλύβδινα πόδια. Στο σηìείο που θα εδράζονται τα πόδια στο δάπεδο 

θα υπάρχουν ειδικά πέλìατα. 

Στην τιìή προσφορά̋ του προìηθευτή συìπεριλαìβάνονται, η προìήθεια του είδου̋, το κόστο̋ 

προετοιìασία̋, ìεταφορά̋, φορτοεκφόρτωση̋, συναρìολόγηση̋, εγκατάσταση̋, σύνδεση̋, ρύθìιση̋ και 

θέση̋ σε πλήρη και κανονική λειτουργία του προσφερόìενου είδου̋, σε χρόνο και τόπο καθ’ υπόδειξη του 

Äήìου και ìε αποκλειστική ευθύνη του προìηθευτή. 

Πιστοποιητικά:  

• Πιστοποιητικά ISO, όπω̋ αναφέρονται για τα προ̋ προìήθεια είδη τη̋ οìάδα̋ Α΄/υποέργο 1, στο 

εδάφιο «ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ÄΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» (Φάκελο̋ Τεχνική̋ Προσφορά̋)  παράγραφο̋ 6.1 & 6.2. 

22PROC011156385 2022-08-30

Διανομήμέσω'ΙΡΙΔΑ' μεUID: 630721b370128e28a827f0f5 στις30/08/22 09:26



 

 

Έκδοση: 01 

Αναθ.: 00 

06/11/2018 

..../..../20.... 
ΕΕ-05-01-03 

ΕΓΚΡ./

ΕΚÄ: 

30/11/2018 

..../..../20.... 

Äήìο̋ Ιλίου 

Γραφείο Äιαχείριση̋ 

Ποιότητα̋ / Α.Τ.Π.Π.Α. 

Σελ.: 110/345 

Σελίδα 110 

 

22PROC011156385 2022-08-30

Διανομήμέσω'ΙΡΙΔΑ' μεUID: 630721b370128e28a827f0f5 στις30/08/22 09:26



 

 

Έκδοση: 01 

Αναθ.: 00 

06/11/2018 

..../..../20.... 
ΕΕ-05-01-03 

ΕΓΚΡ./

ΕΚÄ: 

30/11/2018 

..../..../20.... 

Äήìο̋ Ιλίου 

Γραφείο Äιαχείριση̋ 

Ποιότητα̋ / Α.Τ.Π.Π.Α. 

Σελ.: 111/345 

Σελίδα 111 

 

  

15. Καναπέδε̋ τριθέσιοι 

Α/Α Περιγραφή CPV Μονάδα 
Μέτρηση̋ 

Ποσότητα 

15 Καναπέδε̋ τριθέσιοι 39100000-3 

(Έπιπλα) 

Τεìάχιο 8 

  
Εικόνα 15 (ενδεικτική) 

Η ìορφή του προ̋ προìήθεια είδου̋ θα είναι σύìφωνη ìε την εικόνα 15 

Το εν λόγω προ̋ προìήθεια είδο̋ θα είναι ενταγìένο στην τρέχουσα σειρά παραγωγή̋ του κατασκευαστή  

Äιαστάσει̋(γενική απόκλιση έω̋ ±2cm)ìήκο̋ χ πλάτο̋ χ ύψο̋:1890mm x 790mm x 720mm (H) 

 

Ελάχιστε̋ απαιτούìενε̋ τεχνικέ̋ προδιαγραφέ̋: 

Τριθέσιο̋ καναπέ̋, υψηλή̋ ποιότητα̋ ìε στενά ìπράτσα (~15,5cm/ ±0,5cm), σχεδιασìένο̋ να προσφέρει 

τη ìέγιστη δυνατή άνεση στο κάθισìα, κατάλληλο̋ να αντέχει τη σκληρή χρήση. Η βάση του θα είναι 

ìεταλλική και πάνω σε αυτή θα προσαρìόζονται η πλάτη, τα ìπράτσα και η τραβέρσα τα οποία θα είναι 

όλα κατασκευασìένα από ξύλο και επενδεδυìένα ìε αφρολέξ και ταπετσαρία από δερìατίνη υψηλή̋ 

αντοχή̋ (αντοχή σε τριβή ³100.000 κύκλοι), ποιότητα̋ και απόχρωση̋ επιλογή̋ του Äήìου. Τα ìαξιλάρια 

στην έδρα και στην πλάτη θα είναι κατασκευασìένα από  χυτή αφρώδη πολυουρεθάνη υψηλή̋ πυκνότητα̋ 

και θα επενδύονται ìε ταπετσαρία ίδια̋ ποιότητα̋-αντοχή̋ και απόχρωση̋ δερìατίνη̋ που θα επιλεχθεί 

από το Äήìο για τη πλάτη, τα ìπράτσα και την τραβέρσα. Τα πόδια θα είναι κατασκευασìένα από  

ανοξείδωτο χαλυβδοσωλήνα κυκλική̋ διατοìή̋ διαìέτρου τουλάχιστον Φ 40mm και πάχου̋ τουλάχιστον 

1,5mm. Στο σηìείο που θα εδράζονται τα πόδια στο δάπεδο θα υπάρχουν ειδικά πέλìατα από πολυαìίδιο. 

Επισηìαίνεται ότι τα είδη (Α/Α: 15,16,17), ήτοι πολυθρόνε̋, διθέσιοι καναπέδε̋ και τριθέσιοι καναπέδε̋ 

θα είναι τη̋ ίδια̋ σειρά̋ για λόγου̋ αισθητική̋, καθώ̋ αποτελούν στοιχεία επίπλωση̋ ίδιων χώρων. 

Στην τιìή προσφορά̋ του προìηθευτή συìπεριλαìβάνονται, η προìήθεια του είδου̋, το κόστο̋ 

προετοιìασία̋, ìεταφορά̋, φορτοεκφόρτωση̋, συναρìολόγηση̋, εγκατάσταση̋, σύνδεση̋, ρύθìιση̋ και 

θέση̋ σε πλήρη και κανονική λειτουργία του προσφερόìενου είδου̋,  σε χρόνο και τόπο καθ’ υπόδειξη του 

Äήìου και ìε αποκλειστική ευθύνη του προìηθευτή. 

Πιστοποιητικά:  
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• Πιστοποιητικά ISO, όπω̋ αναφέρονται για τα προ̋ προìήθεια είδη τη̋ οìάδα̋ Α΄/υποέργο 1, στο 

εδάφιο «ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ÄΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» (Φάκελο̋ Τεχνική̋ Προσφορά̋)  παράγραφο̋ 6.1 & 6.2. 

16.  Καναπέδε̋ διθέσιοι 

Α/Α Περιγραφή CPV Μονάδα 
Μέτρηση̋ 

Ποσότητα 

16 Καναπέδε̋ διθέσιοι 39100000-3 

(Έπιπλα) 

Τεìάχιο 8 

  
Εικόνα 16 (ενδεικτική) 

Η ìορφή του προ̋ προìήθεια είδου̋ θα είναι σύìφωνη ìε την εικόνα 16 

Το εν λόγω προ̋ προìήθεια είδο̋ θα είναι ενταγìένο στην τρέχουσα σειρά παραγωγή̋ του κατασκευαστή  

Äιαστάσει̋(γενική απόκλιση έω̋ ±2cm)ìήκο̋ χ πλάτο̋ χ ύψο̋: 1330mm x 790mm x 720mm (H) 

 

Ελάχιστε̋ απαιτούìενε̋ τεχνικέ̋ προδιαγραφέ̋: 

Äιθέσιο̋ καναπέ̋, υψηλή̋ ποιότητα̋ ìε στενά ìπράτσα (~15,5cm/ ±0,5cm), σχεδιασìένο̋ να προσφέρει τη 

ìέγιστη δυνατή άνεση στο κάθισìα, κατάλληλο̋ να αντέχει τη σκληρή χρήση. Η βάση του θα είναι 

ìεταλλική και πάνω σε αυτή θα προσαρìόζονται η πλάτη, τα ìπράτσα και η τραβέρσα τα οποία θα είναι 

όλα κατασκευασìένα από ξύλο και επενδεδυìένα ìε αφρολέξ και ταπετσαρία από δερìατίνη υψηλή̋ 

αντοχή̋ (αντοχή σε τριβή ³100.000 κύκλοι), ποιότητα̋ και απόχρωση̋ επιλογή̋ του Äήìου. Τα ìαξιλάρια 

στην έδρα και στην πλάτη θα είναι κατασκευασìένα από  χυτή αφρώδη πολυουρεθάνη υψηλή̋ πυκνότητα̋ 

και θα επενδύονται ìε ταπετσαρία ίδια̋ ποιότητα̋-αντοχή̋ και απόχρωση̋ δερìατίνη̋ που θα επιλεχθεί 

από το Äήìο για τη πλάτη, τα ìπράτσα και την τραβέρσα. Τα πόδια θα είναι κατασκευασìένα από  

ανοξείδωτο χαλυβδοσωλήνα κυκλική̋ διατοìή̋ διαìέτρου τουλάχιστον Φ 40mm και πάχου̋ τουλάχιστον 

1,5mm. Στο σηìείο που θα εδράζονται τα πόδια στο δάπεδο θα υπάρχουν ειδικά πέλìατα από πολυαìίδιο. 

Επισηìαίνεται ότι τα είδη (Α/Α: 15,16,17), ήτοι πολυθρόνε̋, διθέσιοι καναπέδε̋ και τριθέσιοι καναπέδε̋ 

θα είναι τη̋ ίδια̋ σειρά̋ για λόγου̋ αισθητική̋, καθώ̋ αποτελούν στοιχεία επίπλωση̋ ίδιων χώρων. 

Στην τιìή προσφορά̋ του προìηθευτή συìπεριλαìβάνονται, η προìήθεια του είδου̋, το κόστο̋ 

προετοιìασία̋, ìεταφορά̋, φορτοεκφόρτωση̋, συναρìολόγηση̋, εγκατάσταση̋, σύνδεση̋, ρύθìιση̋ και 

θέση̋ σε πλήρη και κανονική λειτουργία του προσφερόìενου είδου̋,  σε χρόνο και τόπο καθ’ υπόδειξη του 

Äήìου και ìε αποκλειστική ευθύνη του προìηθευτή. 

Πιστοποιητικά:  
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• Πιστοποιητικά ISO, όπω̋ αναφέρονται για τα προ̋ προìήθεια είδη τη̋ οìάδα̋ Α΄/υποέργο 1, στο 

εδάφιο «ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ÄΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» (Φάκελο̋ Τεχνική̋ Προσφορά̋)  παράγραφο̋ 6.1 & 6.2. 
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17.  Πολυθρόνε̋ 

Α/Α Περιγραφή CPV Μονάδα 
Μέτρηση̋ 

Ποσότητα 

17 Πολυθρόνε̋ 39100000-3 

(Έπιπλα) 

Τεìάχιο 9 

 

Εικόνα 17 (ενδεικτική) 

Η ìορφή του προ̋ προìήθεια είδου̋ θα είναι σύìφωνη ìε την εικόνα 17 

Το εν λόγω προ̋ προìήθεια είδο̋ θα είναι ενταγìένο στην τρέχουσα σειρά παραγωγή̋ του κατασκευαστή  

Äιαστάσει̋(γενική απόκλιση έω̋ ±2cm)ìήκο̋ χ πλάτο̋ χ ύψο̋:770mmΧ790mmX720(H) mm 

 

Ελάχιστε̋ απαιτούìενε̋ τεχνικέ̋ προδιαγραφέ̋: 

Πολυθρόνα δωìατίου υψηλή̋ ποιότητα̋ ìε στενά ìπράτσα (~15,5cm/ ±0,5cm), σχεδιασìένη να προσφέρει 

τη ìέγιστη δυνατή άνεση στο κάθισìα και κατάλληλη να αντέχει τη σκληρή χρήση. Η βάση τη̋ θα είναι 

ìεταλλική και πάνω σε αυτή θα προσαρìόζονται η πλάτη, τα ìπράτσα και η τραβέρσα, όλα 

κατασκευασìένα από ξύλο και επενδεδυìένα ìε αφρολέξ και ταπετσαρία από δερìατίνη υψηλή̋ αντοχή̋ 

(αντοχή σε τριβή ³100.000 κύκλοι), ποιότητα̋ και απόχρωση̋ επιλογή̋ του Äήìου. Τα ìαξιλάρια στην έδρα 

και στην πλάτη θα είναι κατασκευασìένα από  χυτή αφρώδη πολυουρεθάνη υψηλή̋ πυκνότητα̋ και θα 

επενδύονται ìε ταπετσαρία ίδια̋ ποιότητα̋-αντοχή̋ και απόχρωση̋ δερìατίνη̋ που θα επιλεχθεί από το 

Äήìο για τη πλάτη, τα ìπράτσα και την τραβέρσα. Τα πόδια θα είναι κατασκευασìένα από  ανοξείδωτο 

χαλυβδοσωλήνα κυκλική̋ διατοìή̋ διαìέτρου τουλάχιστον Φ 40mm και πάχου̋ τουλάχιστον 1,5mm. Στο 

σηìείο που θα εδράζονται τα πόδια στο δάπεδο θα υπάρχουν ειδικά πέλìατα από πολυαìίδιο. 

Επισηìαίνεται ότι τα είδη (Α/Α: 15,16,17), ήτοι πολυθρόνε̋, διθέσιοι καναπέδε̋ και τριθέσιοι καναπέδε̋ 

θα είναι τη̋ ίδια̋ σειρά̋ για λόγου̋ αισθητική̋, καθώ̋ αποτελούν στοιχεία επίπλωση̋ ίδιων χώρων. 

Στην τιìή προσφορά̋ του προìηθευτή συìπεριλαìβάνονται, η προìήθεια του είδου̋, το κόστο̋ 

προετοιìασία̋, ìεταφορά̋, φορτοεκφόρτωση̋, συναρìολόγηση̋, εγκατάσταση̋, σύνδεση̋, ρύθìιση̋ και 

θέση̋ σε πλήρη και κανονική λειτουργία του προσφερόìενου είδου̋,  σε χρόνο και τόπο καθ’ υπόδειξη του 

Äήìου και ìε αποκλειστική ευθύνη του προìηθευτή. 

Πιστοποιητικά:  

• Πιστοποιητικά ISO, όπω̋ αναφέρονται για τα προ̋ προìήθεια είδη τη̋ οìάδα̋ Α΄/υποέργο 1, στο 
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εδάφιο «ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ÄΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» (Φάκελο̋ Τεχνική̋ Προσφορά̋)  παράγραφο̋ 6.1 & 6.2. 

 

 

 

18. Τραπεζάκια σαλονιού (ìέση̋)  
 

Α/Α Περιγραφή CPV Μονάδα 

Μέτρηση̋ 

Ποσότητα 

18 Τραπεζάκια σαλονιού (ìέση̋) 39100000-3 

(Έπιπλα) 

Τεìάχιο 8 

 
Εικόνα 18(ενδεικτική) 

Η ìορφή του προ̋ προìήθεια είδου̋ θα είναι σύìφωνη ìε την εικόνα 18 

Το εν λόγω προ̋ προìήθεια είδο̋ θα είναι ενταγìένο στην τρέχουσα σειρά παραγωγή̋ του κατασκευαστή  

Äιαστάσει̋(γενική απόκλιση έω̋ ±2cm)ìήκο̋ χ πλάτο̋ χ ύψο̋: 1200mm Χ 600mm X 480 (H) mm 

Ελάχιστε̋ απαιτούìενε̋ τεχνικέ̋ προδιαγραφέ̋: 

Τραπεζάκι σαλονιού (ìέση̋), υψηλών προδιαγραφών. Θα φέρει πλαίσιο στήριξη̋ από βαììένο χαλύβδινο 

σωλήνα διαìέτρου D~40mm, πάχου̋ τουλάχιστον 1,5mm. Τα κάθετα στηρίγìατα/πόδια, σταθερού ύψου̋, 

θα είναι από βαììένο χαλύβδινο σωλήνα διαìέτρου D ~40mm, πάχου̋ τουλάχιστον 1,5mm. Ο ìεταλλικό̋ 

σκελετό̋ του τραπεζιού (πλαίσιο στήριξη̋ και κάθετα στηρίγìατα/πόδια) θα είναι βαììένο̋ ìε 

ηλεκτροστατική βαφή σε απόχρωση επιλογή̋ του Äήìου. Η επιφάνεια του τραπεζιού, σε απόχρωση 

επιλογή̋ του Äήìου, πάχου̋ τουλάχιστον 18mm, θα είναι από ìοριοσανίδα τριών στρώσεων κατηγορία̋ Ε1 

ìε αìφίπλευρη επίστρωση ìελαìίνη̋, ìε περιìετρικά σόκορα πάχου̋ τουλάχιστον 2mm. Το τραπεζάκι θα 

φέρει ρεγουλατόρου̋ οριζοντίωση̋ ìε πλαστική απόληξη για την προστασία του δαπέδου, ìε δυνατότητα 

ρύθìιση̋.  

Στην τιìή προσφορά̋ του προìηθευτή συìπεριλαìβάνονται, η προìήθεια του είδου̋, το κόστο̋ 

προετοιìασία̋, ìεταφορά̋, φορτοεκφόρτωση̋, συναρìολόγηση̋, εγκατάσταση̋, σύνδεση̋, ρύθìιση̋ και 

θέση̋ σε πλήρη και κανονική λειτουργία του προσφερόìενου είδου̋, σε χρόνο και τόπο καθ’ υπόδειξη του 

Äήìου και ìε αποκλειστική ευθύνη του προìηθευτή. 

Πιστοποιητικά:  

• Πιστοποιητικά ISO, όπω̋ αναφέρονται για τα προ̋ προìήθεια είδη τη̋ οìάδα̋ Α΄/υποέργο 1, στο 

εδάφιο «ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ÄΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» (Φάκελο̋ Τεχνική̋ Προσφορά̋)  παράγραφο̋ 6.1 & 6.2. 
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19. Τραπεζάκια σαλονιού (γωνία̋)  
 

Α/Α Περιγραφή CPV Μονάδα 

Μέτρηση̋ 

Ποσότητα 

19 Τραπεζάκια σαλονιού (γωνία̋) 39100000-3 

(Έπιπλα) 

Τεìάχιο 8 

 

Εικόνα 19 (ενδεικτική) 

Η ìορφή του προ̋ προìήθεια είδου̋ θα είναι σύìφωνη ìε την εικόνα 19 

Το εν λόγω προ̋ προìήθεια είδο̋ θα είναι ενταγìένο στην τρέχουσα σειρά παραγωγή̋ του κατασκευαστή  

Äιαστάσει̋(γενική απόκλιση έω̋ ±2cm)ìήκο̋ χ πλάτο̋ χ ύψο̋: 600mm Χ 600mm X 480 (H) mm 

Ελάχιστε̋ απαιτούìενε̋ τεχνικέ̋ προδιαγραφέ̋: 

Τραπεζάκι σαλονιού (γωνία̋), υψηλών προδιαγραφών. Θα φέρει πλαίσιο στήριξη̋ από βαììένο χαλύβδινο 

σωλήνα διαìέτρου D~40mm, πάχου̋ τουλάχιστον 1,5mm. Τα κάθετα στηρίγìατα/πόδια, σταθερού ύψου̋, 

θα είναι από βαììένο χαλύβδινο σωλήνα διαìέτρου D ~40mm, πάχου̋ τουλάχιστον 1,5mm. Ο ìεταλλικό̋ 

σκελετό̋ του τραπεζιού (πλαίσιο στήριξη̋ και κάθετα στηρίγìατα/πόδια) θα είναι βαììένο̋ ìε 

ηλεκτροστατική βαφή σε απόχρωση επιλογή̋ του Äήìου. Η επιφάνεια του τραπεζιού, σε απόχρωση 

επιλογή̋ του Äήìου, πάχου̋ τουλάχιστον 18mm, θα είναι από ìοριοσανίδα τριών στρώσεων κατηγορία̋ Ε1 

ìε αìφίπλευρη επίστρωση ìελαìίνη̋, ìε περιìετρικά σόκορα πάχου̋ τουλάχιστον 2mm. Το τραπεζάκι θα 

φέρει ρεγουλατόρου̋ οριζοντίωση̋ ìε πλαστική απόληξη για την προστασία του δαπέδου, ìε δυνατότητα 

ρύθìιση̋.  

Στην τιìή προσφορά̋ του προìηθευτή συìπεριλαìβάνονται, η προìήθεια του είδου̋, το κόστο̋ 

προετοιìασία̋, ìεταφορά̋, φορτοεκφόρτωση̋, συναρìολόγηση̋, εγκατάσταση̋, σύνδεση̋, ρύθìιση̋ και 

θέση̋ σε πλήρη και κανονική λειτουργία του προσφερόìενου είδου̋, σε χρόνο και τόπο καθ’ υπόδειξη του 

Äήìου και ìε αποκλειστική ευθύνη του προìηθευτή. 

Πιστοποιητικά:  

• Πιστοποιητικά ISO, όπω̋ αναφέρονται για τα προ̋ προìήθεια είδη τη̋ οìάδα̋ Α΄/υποέργο 1, στο 

εδάφιο «ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ÄΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» (Φάκελο̋ Τεχνική̋ Προσφορά̋)  παράγραφο̋ 6.1 & 6.2. 
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20.  Γραφείο υπολογιστή 

Α/Α Περιγραφή CPV Μονάδα 

Μέτρηση̋ 

Ποσότητα 

20 Γραφείο υπολογιστή 39100000-3 

(Έπιπλα) 

Τεìάχιο 8 

  
 Εικόνα 20 (ενδεικτική) 

Η ìορφή του προ̋ προìήθεια είδου̋ θα είναι σύìφωνη ìε την εικόνα 20 

Το εν λόγω προ̋ προìήθεια είδο̋ θα είναι ενταγìένο στην τρέχουσα σειρά παραγωγή̋ του κατασκευαστή  

Äιαστάσει̋(γενική απόκλιση έω̋ ±2cm)ìήκο̋ χ πλάτο̋ χ ύψο̋: 1200mmΧ600mmΧ730mm (Η) 

Ελάχιστε̋ απαιτούìενε̋ τεχνικέ̋ προδιαγραφέ̋: 

Γραφείο υπολογιστή, υψηλών προδιαγραφών. Θα φέρει πλαίσιο στήριξη̋ από βαììένο χαλύβδινο προφίλ 

ορθογωνική̋ διατοìή̋, διαστάσεων τουλάχιστον 20mm x 40mm x 2mm. Τα κάθετα στηρίγìατα/πόδια, 

σταθερού ύψου̋, θα είναι από βαììένο χαλύβδινο προφίλ ορθογωνική̋ διατοìή̋, διαστάσεων 

τουλάχιστον 45mm x 45mm x 1,5mm. Ο ìεταλλικό̋ σκελετό̋ του γραφείου (πλαίσιο στήριξη̋ και κάθετα 

στηρίγìατα/πόδια) θα είναι βαììένο̋ ìε ηλεκτροστατική βαφή σε απόχρωση επιλογή̋ του Äήìου. Η 

επιφάνεια εργασία̋, σε απόχρωση επιλογή̋ του Äήìου, πάχου̋ τουλάχιστον 18mm, θα είναι από 

ìοριοσανίδα τριών στρώσεων κατηγορία̋ Ε1 ìε αìφίπλευρη επίστρωση ìελαìίνη̋, ìε περιìετρικά σόκορα 

πάχου̋ 2mm. Το γραφείο θα φέρει ρεγουλατόρου̋ οριζοντίωση̋ ìε πλαστική απόληξη για την προστασία 

του δαπέδου, ìε δυνατότητα ρύθìιση̋. Στα πόδια και κάτω από την επιφάνεια εργασία̋ θα τοποθετείται 

πρόσθετο εξωτερικό κανάλι διέλευση̋, ενώ στην επιφάνεια εργασία̋ θα υπάρχει «ροζέτα» εξόδου των 

καλωδίων Η/Υ. 

Στην τιìή προσφορά̋ του προìηθευτή συìπεριλαìβάνονται, η προìήθεια του είδου̋, το κόστο̋ 

προετοιìασία̋, ìεταφορά̋, φορτοεκφόρτωση̋, συναρìολόγηση̋, εγκατάσταση̋, σύνδεση̋, ρύθìιση̋ και 

θέση̋ σε πλήρη και κανονική λειτουργία του προσφερόìενου είδου̋, σε χρόνο και τόπο καθ’ υπόδειξη του 

Äήìου και ìε αποκλειστική ευθύνη του προìηθευτή. 

Πιστοποιητικά:  

• Πιστοποιητικά ISO, όπω̋ αναφέρονται για τα προ̋ προìήθεια είδη τη̋ οìάδα̋ Α΄/υποέργο 1, στο 

εδάφιο «ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ÄΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» (Φάκελο̋ Τεχνική̋ Προσφορά̋)  παράγραφο̋ 6.1 & 6.2. 
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21. Τροχήλατη καρέκλα συνεργασία̋

Α/Α Περιγραφή CPV
Μονάδα 

Μέτρηση̋ Ποσότητα

21 Τροχήλατη καρέκλα συνεργασία̋ 39100000-3

(Έπιπλα)

Τεìάχιο 64

Εικόνα 21 (ενδεικτική) –

Η ìορφή του προ̋ προìήθεια είδου̋ θα είναι σύìφωνη ìε την εικόνα 21

Το εν λόγω προ̋ προìήθεια είδο̋ θα είναι ενταγìένο στην τρέχουσα σειρά παραγωγή̋ του κατασκευαστή

Äιαστάσει̋ (γενική απόκλιση έω̋ ±2cm)  ìήκο̋ χ πλάτο̋ χ ύψο̋: 

Ελάχιστε̋ απαιτούìενε̋ τεχνικέ̋ προδιαγραφέ̋:

Καρέκλα τροχήλατη συνεργασία̋, εργονοìικού σχεδιασìού, ìε ή χωρί̋ ìπράτσα κατ’ επιλογή του Äήìου.

Θα έχει επένδυση έδρα̋ και πλάτη̋ από δερìατίνη υψηλή̋ αντοχή̋ (αντοχή σε τριβή ³100.000 κύκλοι),

ποιότητα̋ και απόχρωση̋ επιλογή̋ του Äήìου. Η βάση του καθίσìατο̋ θα είναι πεντακτινωτή διαìέτρου

περίπου ~660mm από χυτοπρεσσαριστό αλουìίνιο, σε απόχρωση και εìφάνιση επιλογή̋ του Äήìου

(βαììένη ìε ηλεκτροστατική βαφή). Οι τροχοί θα είναι δίδυìοι από ενισχυìένο θερìοπλαστικό υλικό

(πολυαìίδιο) και θα φέρουν κάλυììα από πολυαìίδιο. Το έìβολο αερίου για τη ρύθìιση ύψου̋ του

καθίσìατο̋ θα ενεργοποιείται ìε ìοχλό (κάτω και πλευρικά τη̋ έδρα̋). Ο ìηχανισìό̋ ανάκλιση̋, για την

άνετη και συγχρονισìένη κίνηση έδρα̋ – πλάτη̋, από χυτοπρεσσαριστό αλουìίνιο και χάλυβα, θα είναι

τύπου “Synchro”, ìε σύστηìα σταθεροποίηση̋ σε τουλάχιστον 5 θέσει̋ και σύστηìα anti-panic. Η

σκληρότητα τη̋ ανάκλιση̋ έδρα̋ – πλάτη̋ θα ìπορεί να ρυθìιστεί ανάλογα ìε το βάρο̋ του χρήστη ìέσω

του στροφείου. Η έδρα θα είναι κατασκευασìένη από θερìοπλαστικό πολυαìίδιο (PA6). Επί τη̋ έδρα̋ θα

τοποθετείται καλουπωτό ìαξιλάρι από χυτή αφρώδη πολυουρεθάνη πάχου̋ τουλάχιστον 50mm. Η πλάτη

θα φέρει ανατοìικό πλαίσιο κατασκευασìένο από διαìορφωìένα και συγκολληìένα χαλύβδινα προφίλ.

Στο πλαίσιο θα προσαρìόζεται λαστιχωτό ύφασìα επί του οποίου θα τοποθετείται αφρώδη̋
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πολυουρεθάνη̋. Η πλάτη θα διαθέτει ενσωìατωìένη στήριξη οσφυϊκή̋ χώρα̋, η οποία θα ρυθìίζεται καθ’ 

ύψο̋ για τον κάθε χρήστη. Τα ìπράτσα του καθίσìατο̋ (εφ’ όσον η αρìόδια υπηρεσία του Äήìου επιλέξει 

να θα είναι από χυτή πολυουρεθάνη ìεσαία̋ σκληρότητα̋ και θα ìπορούν να ρυθìίζονται καθ’ ύψο̋ και 

κατά πλάτο̋ (υπάρχει η δυνατότητα το συγκεκριìένο κάθισìα να είναι χωρί̋ ìπράτσα. 

Στην τιìή προσφορά̋ του προìηθευτή συìπεριλαìβάνονται, η προìήθεια του είδου̋, το κόστο̋ 

προετοιìασία̋, ìεταφορά̋, φορτοεκφόρτωση̋, συναρìολόγηση̋, εγκατάσταση̋, σύνδεση̋, ρύθìιση̋ και 

θέση̋ σε πλήρη και κανονική λειτουργία του προσφερόìενου είδου̋, σε χρόνο  και τόπο καθ’ υπόδειξη του 

Äήìου και ìε αποκλειστική ευθύνη του προìηθευτή. Περιλαìβάνονται επιδείξει̋ τη̋ λειτουργία̋ του 

στου̋ άìεσου̋ χρήστε̋ του. 

Πιστοποιητικά:     

• Πιστοποιητικά ISO, όπω̋ αναφέρονται για τα προ̋ προìήθεια είδη τη̋ οìάδα̋ Α΄/υποέργο 1, στο 

εδάφιο «ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ÄΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» (Φάκελο̋ Τεχνική̋ Προσφορά̋)  παράγραφο̋ 6.1 & 6.2. 

• Επιπλέον, τo προ̋ προìήθεια είδο̋ θα διαθέτει σε ισχύ τα πιστοποιητικά συììόρφωση̋:  

ΕΝ 1335-1, ΕΝ 1335-2, ΕΝ 1335-3 ή άλλα ισοδύναìα πιστοποιητικά   
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Έκδοση: 01 

Αναθ.: 00 

06/11/2018 

..../..../20.... 
ΕΕ-05-01-03 

ΕΓΚΡ./

ΕΚÄ: 

30/11/2018 

..../..../20.... 

Äήìο̋ Ιλίου 

Γραφείο Äιαχείριση̋ 

Ποιότητα̋ / Α.Τ.Π.Π.Α. 

Σελ.: 120/345 

Σελίδα 120 

 

ΟΜΑÄΑ Α΄/ Υποέργου 1: ΕΠΙΠΛΑ ΙΑΤΡΕΙÙΝ, ÄÙΜΑΤΙÙΝ, ΓΡΑΦΕΙÙΝ  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΕΙÄÙΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤÙΝ ΜΕ ΤΟΠΟΥΣ ΠΑΡΑÄΟΣΗΣ 

A/

A 
ΕΙÄΟΣ ΑΡΘΡΟ 

ΠΟΣΟ-

ΤΗΤΑ 
ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΜ. ΘΕΣΗ 

1 

Γραφείο ιατρού, 

κοινων. 

λειτουργού κλπ. 

1 30 

ΙΣΟΓΕΙΟ 10 

6τεì=2+2+2:Γραφεία εξεταστήρια ιατρών, 

2τεì= 1+1: Γραφεία κοινωνικών 

λειτουργών, 

2τεì: Γραφείο Νευροψυχολόγου 

    

    

Α΄ ΟΡΟΦΟΣ: 5 

1τεì:Γραφείο νοσηλευτική υπηρεσία̋ 

(νοσηλεία̋),  

1τεì.: Γραφείο Ιατρού,  

1τεì.: Αίθουσα Φυσιοθεραπεία̋,  

1τεì.: Χώρο̋ διαδραστική̋ άσκηση̋,  

1τεì.: Γραφείο Λογοθεραπεία̋ 

    
    

Β΄ ΟΡΟΦΟΣ: 2 
1τεì:Γραφείο νοσηλεία̋,  

1τεì.: Γραφείο Ιατρού 

    

    

Γ΄ ΟΡΟΦΟΣ: 9 

1τεì:Γραφείο νοσηλευτική υπηρεσία̋, 

 1τεì.: Γραφείο Ιατρού,   

1 τεì.: Οικογενειακών βοηθών,  

2τεì.: Γραφείο κοινωνικού λειτουργού,  

4τεì.: Γραφείο νοσηλευτριών 

    
    

Ä΄ ΟΡΟΦΟΣ: 2 
1τεì:Γραφείο νοσηλευτική υπηρεσία̋,  

1τεì.: Γραφείο Ιατρού 

    
    

Ε΄ ΟΡΟΦΟΣ: 2 
1τεì:Γραφείο γραììατεία̋,  

1τεì.: Γραφείο διεύθυνση̋ 

2 
Καρέκλα 

τροχήλατη 

2 38 

ΙΣΟΓΕΙΟ 13 

6τεì=2+2+2:Γραφεία εξεταστήρια ιατρών, 

2τεì=1+1: Γραφεία κοινωνικών 

λειτουργών, 2τεì: Γραφείο 

Νευροψυχολόγου, 3τεì: Γραììατεία 

    

    

Α΄ ΟΡΟΦΟΣ: 4 

1τεì: Γραφείο ιατρού,   

1τεì.: Γραφείο νοσηλευτική υπηρεσία̋ 

(νοσηλεία̋),  

2τεì.=1+1: Αίθουσα αναψυχή̋ 

συγκεντρώσεω̋ 

    

    

Β΄ ΟΡΟΦΟΣ: 4 

1τεì: Γραφείο ιατρού,   

1τεì.:  Γραφείο νοσηλευτική υπηρεσία̋,  

2τεì.=1+1: Αίθουσα αναψυχή̋ 

συγκεντρώσεω̋ 

    

    

Γ΄ ΟΡΟΦΟΣ: 11 

1τεì:Γραφείο νοσηλευτική υπηρεσία̋,  

1τεì.: Γραφείο Ιατρού,   

1 τεì.: Οικογενειακών βοηθών,  

2τεì.: Γραφείο κοινωνικού λειτουργού,  

4τεì.: Γραφείο νοσηλευτριών,  

2τεì.=1+1: Αίθουσα αναψυχή̋ 
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Έκδοση: 01 

Αναθ.: 00 

06/11/2018 

..../..../20.... 
ΕΕ-05-01-03 

ΕΓΚΡ./

ΕΚÄ: 

30/11/2018 

..../..../20.... 

Äήìο̋ Ιλίου 

Γραφείο Äιαχείριση̋ 

Ποιότητα̋ / Α.Τ.Π.Π.Α. 

Σελ.: 121/345 

Σελίδα 121 

συγκεντρώσεω̋ 

    

    

Ä΄ ΟΡΟΦΟΣ: 3 

1τεì: Γραφείο ιατρού,   

1τεì.:  Γραφείο νοσηλευτική υπηρεσία̋,  

1τεì.: Αίθουσα αναψυχή̋ συγκεντρώσεω̋ 

    

    

Ε΄ ΟΡΟΦΟΣ: 3 

1τεì: Γραφείο γραììατεία̋,   

1τεì.:  Γραφείο διεύθυνση̋,  

1τεì.: Αίθουσα αναψυχή̋ συγκεντρώσεω̋ 

A/

A 
ΕΙÄΟΣ ΑΡΘΡΟ 

ΠΟΣΟ-

ΤΗΤΑ 
ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΜ. ΘΕΣΗ 

3 

Καρέκλα 

συνεργασία̋ 

(σταθερή) 

3 21 

ΙΣΟΓΕΙΟ 13 

6τεì=2+2+2:Γραφεία εξεταστήρια ιατρών,  

2τεì=1+1: Γραφεία κοινωνικών 

λειτουργών,  

2τεì: Γραφείο Νευροψυχολόγου,  

3τεì: Γραììατεία 

    

    

Α΄ ΟΡΟΦΟΣ: 4 

1τεì: Γραφείο ιατρού, 

1τεì.: Αίθουσα φυσιοθεραπεία̋,  

1τεì.: Χώρο̋ διαδραστική̋ διοίκηση̋,  

1τεì.:  Γραφείο εργοθεραπεία̋ 

        Β΄ ΟΡΟΦΟΣ: 1 1τεì: Γραφείο ιατρού 

        Γ΄ ΟΡΟΦΟΣ: 1 1τεì: Γραφείο ιατρού 

        Ä΄ ΟΡΟΦΟΣ: 1 1τεì: Γραφείο ιατρού 

        Ε΄ ΟΡΟΦΟΣ: 1 1τεì: Γραφείο διεύθυνση̋ 

4 

Καναπέ̋ 

αναìονή̋ (στα 

ιατρεία) 

4 8 

ΙΣΟΓΕΙΟ 3 1+1+1=3τεì: Αίθουσε̋ αναìονή̋ (ιατρεία) 

        Α΄ ΟΡΟΦΟΣ: 1 1τεì.: Γραφείο νοσηλευτική̋ υπηρεσία̋  

        Β΄ ΟΡΟΦΟΣ: 1 1τεì.: Γραφείο νοσηλευτική̋ υπηρεσία̋  

        Γ΄ ΟΡΟΦΟΣ: 1 1τεì.: Γραφείο νοσηλευτική̋ υπηρεσία̋  

        Ä΄ ΟΡΟΦΟΣ: 1 1τεì.: Γραφείο νοσηλευτική̋ υπηρεσία̋  

        Ε΄ ΟΡΟΦΟΣ: 1 1τεì.: Γραφείο γραììατεία̋ 

5 
Τραπεζάκι για 

χώρο αναìονή̋ 

5 8 
ΙΣΟΓΕΙΟ 3 1+1+1=3τεì: Αίθουσε̋ αναìονή̋ (ιατρεία) 

        Α΄ ΟΡΟΦΟΣ: 1 1τεì.: Γραφείο νοσηλευτική̋ υπηρεσία̋  

        Β΄ ΟΡΟΦΟΣ: 1 1τεì.: Γραφείο νοσηλευτική̋ υπηρεσία̋ 

        Γ΄ ΟΡΟΦΟΣ: 1 1τεì.: Γραφείο νοσηλευτική̋ υπηρεσία̋  

        Ä΄ ΟΡΟΦΟΣ: 1 1τεì.: Γραφείο νοσηλευτική̋ υπηρεσία̋  

        Ε΄ ΟΡΟΦΟΣ: 1 1τεì.: Γραφείο γραììατεία̋  
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06/11/2018 

..../..../20.... 
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ΕΓΚΡ./

ΕΚÄ: 
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Σελ.: 122/345 

Σελίδα 122 

6 

Γραφείο 

γραììατεία̋ 

γωνιακό 

6 4 

ΙΣΟΓΕΙΟ 3 3τεì: Γραììατεία 

        Α΄ ΟΡΟΦΟΣ: 0 0 

        Β΄ ΟΡΟΦΟΣ: 0 0 

        Γ΄ ΟΡΟΦΟΣ: 0 0 

        Ä΄ ΟΡΟΦΟΣ: 0 0 

    
    

Ε΄ ΟΡΟΦΟΣ: 1 1τεì: Γραφείο διεύθυνση̋ 
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Έκδοση: 01 

Αναθ.: 00 

06/11/2018 

..../..../20.... 
ΕΕ-05-01-03 

ΕΓΚΡ./

ΕΚÄ: 

30/11/2018 

..../..../20.... 

Äήìο̋ Ιλίου 

Γραφείο Äιαχείριση̋ 

Ποιότητα̋ / Α.Τ.Π.Π.Α. 

Σελ.: 123/345 

Σελίδα 123 

 

A/

A 
ΕΙÄΟΣ ΑΡΘΡΟ 

ΠΟΣΟ-

ΤΗΤΑ 
ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΜ. ΘΕΣΗ 

7 Συρταριέρα 

7 33 

ΙΣΟΓΕΙΟ 13 

6τεì=2+2+2:Γραφεία εξεταστήρια ιατρών, 

2τεì=1+1: Γραφεία κοινωνικών 

λειτουργών 

2τεì: Γραφείο Νευροψυχολόγου,  

3τεì: Γραììατεία 

    

    

Α΄ ΟΡΟΦΟΣ: 5 

1τεì:Γραφείο νοσηλευτική̋ υπηρεσία̋ 

(νοσηλεία̋),  

1τεì.: Γραφείο Ιατρού,  

1τεì.: Αίθουσα Φυσιοθεραπεία̋,  

1τεì.: Χώρο̋ διαδραστική̋ άσκηση̋,  

1τεì.: Γραφείο Λογοθεραπεία̋ 

    
    

Β΄ ΟΡΟΦΟΣ: 2 
1τεì:Γραφείο νοσηλευτική̋ υπηρεσία̋,  

1τεì.: Γραφείο Ιατρού 

    

    

Γ΄ ΟΡΟΦΟΣ: 9 

1τεì:Γραφείο νοσηλευτική̋ υπηρεσία̋, 

1τεì.: Γραφείο Ιατρού,  

1 τεì.: Οικογενειακών βοηθών,  

2τεì.: Γραφείο κοινωνικού λειτουργού,  

4τεì.: Γραφείο νοσηλευτριών 

    
    

Ä΄ ΟΡΟΦΟΣ: 2 
1τεì:Γραφείο νοσηλευτική̋ υπηρεσία̋,  

1τεì.: Γραφείο Ιατρού 

    
    

Ε΄ ΟΡΟΦΟΣ: 2 
1τεì: Γραφείο γραììατεία̋,   

1τεì.:  Γραφείο διεύθυνση̋,  

8 
Τραπεζάκι 

συνεργασία̋ 

τεσσάρων ατόìων 

  

  

  

8 2 
ΙΣΟΓΕΙΟ 2 

2τεì=1+1: Γραφεία κοινωνικών 

λειτουργών 

      Α΄ ΟΡΟΦΟΣ: 0 0 

      Β΄ ΟΡΟΦΟΣ: 0 0 

      Γ΄ ΟΡΟΦΟΣ: 0 0 

        Ä΄ ΟΡΟΦΟΣ: 0 0 

        Ε΄ ΟΡΟΦΟΣ: 0 0 

9 
Τραπεζάκι 

συνεργασία̋ οκτώ 

ατόìων 

  

   

9 8 ΙΣΟΓΕΙΟ 0 0 

      Α΄ ΟΡΟΦΟΣ: 0 0 

  
    

Β΄ ΟΡΟΦΟΣ: 3 
3τεì=1+1+1: Αίθουσε̋ νοητική̋ 

ενδυνάìωση̋ 

      Γ΄ ΟΡΟΦΟΣ: 1 1 τεì.: Γραφείο οικογενειακών βοηθών 

    
    

Ä΄ ΟΡΟΦΟΣ: 2 
2 τεì.: Γραφείο ηλεκτρονικών 

υπολογιστών 

        Ε΄ ΟΡΟΦΟΣ: 2 2 τεì.: Αίθουσα αναψυχή̋ συγκεντρώσεω̋ 

10 Πολυθρόνα 10 21 ΙΣΟΓΕΙΟ 0 0 
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Έκδοση: 01 

Αναθ.: 00 

06/11/2018 

..../..../20.... 
ΕΕ-05-01-03 

ΕΓΚΡ./

ΕΚÄ: 

30/11/2018 

..../..../20.... 

Äήìο̋ Ιλίου 

Γραφείο Äιαχείριση̋ 

Ποιότητα̋ / Α.Τ.Π.Π.Α. 

Σελ.: 124/345 

Σελίδα 124 

  δωìατίου 

  

  

    Α΄ ΟΡΟΦΟΣ: 5 5τεì.=2+2+1:Χώροι ανάπαυση̋ 

      Β΄ ΟΡΟΦΟΣ: 5 5τεì.=2+2+1:Χώροι ανάπαυση̋  

        Γ΄ ΟΡΟΦΟΣ: 5 5τεì.=2+2+1:Χώροι ανάπαυση̋  

        Ä΄ ΟΡΟΦΟΣ: 3 3τεì.=2+1:Χώρο̋ ανάπαυση̋  

        Ε΄ ΟΡΟΦΟΣ: 3 3τεì.=2+1:Χώρο̋ ανάπαυση̋ 

A/

A 
ΕΙÄΟΣ ΑΡΘΡΟ 

ΠΟΣΟ-

ΤΗΤΑ 
ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΜ. ΘΕΣΗ 

11 Τραπέζι δωìατίου 11 13 ΙΣΟΓΕΙΟ 0 0 

        Α΄ ΟΡΟΦΟΣ: 3 3τεì.=1+1+1 Χώροι ανάπαυση̋ 

        Β΄ ΟΡΟΦΟΣ: 3 3τεì.=1+1+1 Χώροι ανάπαυση̋ 

        Γ΄ ΟΡΟΦΟΣ: 3 3τεì.=1+1+1 Χώροι ανάπαυση̋ 

        Ä΄ ΟΡΟΦΟΣ: 2 2τεì.=1+1 Χώροι ανάπαυση̋ 

        Ε΄ ΟΡΟΦΟΣ: 2 2τεì.=1+1 Χώροι ανάπαυση̋ 

12 
Καρέκλε̋ 

δωìατίων 

12 39 
ΙΣΟΓΕΙΟ 0 0 

        Α΄ ΟΡΟΦΟΣ: 9 9τεì=3+3+3 Χώροι ανάπαυση̋ 

        Β΄ ΟΡΟΦΟΣ: 9 9τεì. =3+3+3 Χώροι ανάπαυση̋ 

        Γ΄ ΟΡΟΦΟΣ: 9 9τεì.=3+3+3 Χώροι ανάπαυση̋ 

        Ä΄ ΟΡΟΦΟΣ: 6 6τεì. =3+3Χώροι ανάπαυση̋ 

        Ε΄ ΟΡΟΦΟΣ: 6 6τεì.=3+3 Χώροι ανάπαυση̋ 

13 Τραπεζαρίε̋ 13 9 ΙΣΟΓΕΙΟ 0 0 

    
    

Α΄ ΟΡΟΦΟΣ: 2 
2τεì=1+1: Αίθουσα αναψυχή̋ 

συγκεντρώσεω̋ 

    
    

Β΄ ΟΡΟΦΟΣ: 2 
2τεì=1+1: Αίθουσα αναψυχή̋ 

συγκεντρώσεω̋ 

    
    

Γ΄ ΟΡΟΦΟΣ: 2 
2τεì=1+1: Αίθουσα αναψυχή̋ 

συγκεντρώσεω̋ 

    
    

Ä΄ ΟΡΟΦΟΣ: 2 
2τεì=1+1:: Αίθουσα αναψυχή̋ 

συγκεντρώσεω̋ 

        Ε΄ ΟΡΟΦΟΣ: 1 1τεì: Αίθουσα αναψυχή̋ συγκεντρώσεω̋  

14 
Καρέκλε̋ 

τραπεζαρία̋ 

  

  

14 81 ΙΣΟΓΕΙΟ 0 0 

  
    

Α΄ ΟΡΟΦΟΣ: 18 
18τεì=9+9: Αίθουσα αναψυχή̋ 

συγκεντρώσεω̋  

  
    

Β΄ ΟΡΟΦΟΣ: 18 
18τεì=9+9: Αίθουσα αναψυχή̋ 

συγκεντρώσεω̋  

    
    

Γ΄ ΟΡΟΦΟΣ: 18 
18τεì=9+9: Αίθουσα αναψυχή̋ 

συγκεντρώσεω̋  

    
    

Ä΄ ΟΡΟΦΟΣ: 18 
18τεì=9+9: Αίθουσα αναψυχή̋ 

συγκεντρώσεω̋  

        Ε΄ ΟΡΟΦΟΣ: 9 9τεì: Αίθουσα αναψυχή̋ συγκεντρώσεω̋ 

15 
Καναπέδε̋ 

τριθέσιοι 

15 8 
ΙΣΟΓΕΙΟ 0 0 
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Α΄ ΟΡΟΦΟΣ: 2 
2τεì=1+1: Αίθουσα αναψυχή̋ 

συγκεντρώσεω̋ 

    
    

Β΄ ΟΡΟΦΟΣ: 2 
2τεì=1+1: Αίθουσα αναψυχή̋ 

συγκεντρώσεω̋ 

    
    

Γ΄ ΟΡΟΦΟΣ: 2 
2τεì=1+1: Αίθουσα αναψυχή̋ 

συγκεντρώσεω̋ 

        Ä΄ ΟΡΟΦΟΣ: 1 1τεì: Αίθουσα αναψυχή̋ συγκεντρώσεω̋  

        Ε΄ ΟΡΟΦΟΣ: 1 1τεì: Αίθουσα αναψυχή̋ συγκεντρώσεω̋ 

16 
Καναπέδε̋ 

διθέσιοι 

16 8 
ΙΣΟΓΕΙΟ 0 0 

    
    

Α΄ ΟΡΟΦΟΣ: 2 
2τεì=1+1:  Αίθουσα αναψυχή̋ 

συγκεντρώσεω̋ 

    
    

Β΄ ΟΡΟΦΟΣ: 2 
2τεì=1+1:  Αίθουσα αναψυχή̋ 

συγκεντρώσεω̋ 

    
    

Γ΄ ΟΡΟΦΟΣ: 2 
2τεì=1+1: Αίθουσα αναψυχή̋ 

συγκεντρώσεω̋ 

        Ä΄ ΟΡΟΦΟΣ: 1 1τεì: Αίθουσα αναψυχή̋ συγκεντρώσεω̋ 

        Ε΄ ΟΡΟΦΟΣ: 1 1τεì: Αίθουσα αναψυχή̋ συγκεντρώσεω̋ 

A/

A 
ΕΙÄΟΣ ΑΡΘΡΟ 

ΠΟΣΟ-

ΤΗΤΑ 
ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΜ. ΘΕΣΗ 

17 Πολυθρόνε̋ 17 9 ΙΣΟΓΕΙΟ 0 0 

    
    

Α΄ ΟΡΟΦΟΣ: 2 
2τεì=1+1:  Αίθουσα αναψυχή̋ 

συγκεντρώσεω̋ 

    
    

Β΄ ΟΡΟΦΟΣ: 2 
2τεì=1+1:  Αίθουσα αναψυχή̋ 

συγκεντρώσεω̋ 

    
    

Γ΄ ΟΡΟΦΟΣ: 2 
2τεì=1+1:  Αίθουσα αναψυχή̋ 

συγκεντρώσεω̋ 

    
    

Ä΄ ΟΡΟΦΟΣ: 2 
2τεì=1+1:  Αίθουσα αναψυχή̋ 

συγκεντρώσεω̋ 

        Ε΄ ΟΡΟΦΟΣ: 1 1τεì: Αίθουσα αναψυχή̋ συγκεντρώσεω̋ 

18 
Τραπεζάκια 

σαλονιού (ìέση̋) 

18 8 
ΙΣΟΓΕΙΟ 0 0 

    
    

Α΄ ΟΡΟΦΟΣ: 2 
2τεì=1+1:  Αίθουσα αναψυχή̋ 

συγκεντρώσεω̋ 

    
    

Β΄ ΟΡΟΦΟΣ: 2 
2τεì=1+1:  Αίθουσα αναψυχή̋ 

συγκεντρώσεω̋ 

    
    

Γ΄ ΟΡΟΦΟΣ: 2 
2τεì=1+1:  Αίθουσα αναψυχή̋ 

συγκεντρώσεω̋ 

        Ä΄ ΟΡΟΦΟΣ: 1 1τεì: Αίθουσα αναψυχή̋ συγκεντρώσεω̋ 

        Ε΄ ΟΡΟΦΟΣ: 1 1τεì: Αίθουσα αναψυχή̋ συγκεντρώσεω̋ 

19 
Τραπεζάκια 

σαλονιού (γωνία̋) 

19 8 
ΙΣΟΓΕΙΟ 0 0 

        Α΄ ΟΡΟΦΟΣ: 2 2τεì: Αίθουσα αναψυχή̋ συγκεντρώσεω̋ 

        Β΄ ΟΡΟΦΟΣ: 2 2τεì: Αίθουσα αναψυχή̋ συγκεντρώσεω̋ 
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        Γ΄ ΟΡΟΦΟΣ: 2 2τεì: Αίθουσα αναψυχή̋ συγκεντρώσεω̋ 

        Ä΄ ΟΡΟΦΟΣ: 1 1τεì: Αίθουσα αναψυχή̋ συγκεντρώσεω̋ 

        Ε΄ ΟΡΟΦΟΣ: 1 1τεì: Αίθουσα αναψυχή̋ συγκεντρώσεω̋ 

20 
Γραφείο 

υπολογιστή 

20 8 
ΙΣΟΓΕΙΟ 0 0 

    
    

Α΄ ΟΡΟΦΟΣ: 2 
2τεì=1+1:  Αίθουσα αναψυχή̋ 

συγκεντρώσεω̋ 

    
    

Β΄ ΟΡΟΦΟΣ: 2 
2τεì=1+1:  Αίθουσα αναψυχή̋ 

συγκεντρώσεω̋ 

    
    

Γ΄ ΟΡΟΦΟΣ: 2 
2τεì=1+1:  Αίθουσα αναψυχή̋ 

συγκεντρώσεω̋ 

        Ä΄ ΟΡΟΦΟΣ: 1 1τεì: Αίθουσα αναψυχή̋ συγκεντρώσεω̋  

        Ε΄ ΟΡΟΦΟΣ: 1 1τεì: Αίθουσα αναψυχή̋ συγκεντρώσεω̋ 

21 

Τροχήλατε̋ 

καρέκλε̋ 

συνεργασία̋ 

21 64 

ΙΣΟΓΕΙΟ 8 
8τεì=4+4: Γραφεία κοινωνικών 

λειτουργών  

        Α΄ ΟΡΟΦΟΣ: 0 0 

        Β΄ ΟΡΟΦΟΣ: 24 
24τεì=8+8+8 : Αίθουσε̋ νοητική̋ 

ενδυνάìωση̋ 

        Γ΄ ΟΡΟΦΟΣ: 8 8 τεì.: Γραφείο οικογενειακών βοηθών 

        Ä΄ ΟΡΟΦΟΣ: 12 12τεì.: Χώρο̋ ηλεκτρονικών υπολογιστών  

        Ε΄ ΟΡΟΦΟΣ: 12 12τεì.: Χώρο̋ ηλεκτρονικών υπολογιστών  

 

 

ΟΜΑÄΑ Β’:  ΕΠΙΠΛΑ ΧÙΡÙΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗΣ, ΕΞΕΤΑΣΤΗΡΙÙΝ 

 

22.Κρεβάτι Εξεταστηρίου 

Κρεβάτι εξεταστηρίου ìε ποìπέ ανακλινόìενο προσκέφαλο κλίση̋ από 0-80° ìε αυτόìατο ìηχανισìό 

στήριξη̋. 

Επένδυση από δερìατίνη σε απόχρωση επιλογή̋ τη̋ υπηρεσία̋ 

Σκελετό̋ αντοχή̋ από ανοξείδωτο ατσάλι (INOX). 

Μηχανισìό̋ για ρολό εξεταστικού χαρτιού. 

Ενδεικτικέ̋ Äιαστάσει̋: 185cmΧ65cmΧ70cm (Η) 

Κατάλληλο για ασθενεί̋ ìε βάρο̋ έω̋ 180 kg 

• Απόκλιση τη̋ τάξη̋ ± 5% θεωρείται αποδεκτή. 
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23. Κρεβάτι ανάπαυση̋ - νοσοκοìειακού τύπου. 
Κρεβάτι ηλεκτρικό πτυσσόìενο, (συναρìολόγηση και αποσυναρìολόγηση, εύκολα και γρήγορα από 1 

ìόνο άτοìο) 

Ηλεκτρική ανύψωση πλάτη̋ & ποδιών ìε σπάσιìο στα γόνατα 

Να διαθέτει αναρτήρα έλξη̋ 

Μοτέρ  230v ìε ενσύρìατο χειριστήριο 

Υψηλή̋ ποιότητα̋ τροχοί συìπαγεί̋ ìε φρένα (ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση ìε ελαφρύ πάτηìα) 

Το περιθώριο κάτω από το κρεβάτι είναι επαρκέ̋ για χρήση οποιουδήποτε από του̋ κοινού̋ γερανού̋ 

ανύψωση̋ 

Εσωτερικά & εξωτερικά ξύλινα καλύììατα στι̋ ìετώπε̋ 

Ξύλινα πλαινά κάγκελα ασφαλεία̋ που θα ìπορούν να τοποθετηθούν ή να αφαιρεθούν χωρί̋ εργαλεία.  

Ξύλινο̋ ή ìεταλλικό̋ ορθοπεδικό̋ σοìιέ̋ 

Ηλεκτρική ανύψωση από 40 έω̋ 80 cm 

Ενδεικτικέ̋ Äιαστάσει̋:  

Εξωτερικέ̋ διαστάσει̋ ΜxΠ: 102x220 cm 

Εσωτερικέ̋ διαστάσει̋ ΜxΠ: 200x90cm   

Θα συìπεριλαìβάνεται Στρώìα Αφρολέξ πάχου̋ 10cm πολύσπαστο και αδιάβροχο κάλυììα πετσετέ. 

Μέγιστο Φορτίο: 185 kg 

• Απόκλιση τη̋ τάξη̋ ± 5% θεωρείται αποδεκτή. 
• Εγγύηση: 2 έτη. 
• Πιστοποιήσει̋: EN ISO 9001:2015, EN ISO 13485:2016,  EN ISO 50001:2018,  

 EN 60601-2-52:2010 + AC:2011 + A1:2015. 

 

 

24. Κοìοδίνα 

Τροχήλατο ξύλινο  κοìοδίνο ìε αναδιπλούìενο τραπεζάκι, το οποίο θα διαθέτει ένα συρτάρι και ένα 

ντουλάπι. Το ξύλο θα πρέπει να είναι συìβατό  ìε τα ξύλινα καλύììατα του κρεβατιού ανάπαυση̋ – 

νοσοκοìειακού τύπου. 

Ενδεικτικέ̋ διαστάσει̋: 

Äιαστάσει̋ Κοìοδίνου (ΥxΠxΒ): 85x55x45 cm 

Äιαστάσει̋ Τραπεζιού (ΠxΒ): 65x35 cm 

• Απόκλιση τη̋ τάξη̋ ± 5% θεωρείται αποδεκτή. 
 

 

25. Στρώìα πολύσπαστο 

Στρώìα (foam) αφρολέξ ìε σπάσιìο στην πλάτη, τα πόδια και τα γόνατα 

Με επένδυση από ανθεκτικό, υποαλλεργικό, πλενόìενο ύφασìα ìε φερìουάρ 

Πυκνότητα αφρολέξ 200gr/cm^3 

Να προσαρìόζεται  σε πολύσπαστε̋  κλίνε̋ 

Äιαστάσει̋ στρώìατο̋: 90 (Π) x 195 (Μ) x 10 (Υ) cm 

• Απόκλιση τη̋ τάξη̋ ± 5% θεωρείται αποδεκτή. 
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 • 

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι τη̋ ΟΜΑÄΑΣ Β’: ΕΠΙΠΛΑ ΧÙΡÙΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗΣ,  ΕΞΕΤΑΣΤΗΡΙÙΝ 

υποχρεούνται, επί ποινή αποκλεισìού σε αντίθετη περίπτωση, να καταθέσουν ìε την προσφορά 

του̋ τα απαραίτητα πιστοποιητικά/δικαιολογητικά/τεχνικά έντυπα πληροφοριών (prospectus ή 
ενηìερωτικά φυλλάδια, ή άλλα έντυπα ìε ειδικό τεχνικό περιεχόìενο), που θα τεκìηριώνουν 

όλε̋ τι̋ παραπάνω σχετικέ̋ τεχνικέ̋ προδιαγραφέ̋. 

 • 

Στην τιìή περιλαìβάνεται η προìήθεια, η ìεταφορά και η παράδοση σε πλήρη λειτουργία των 

προ̋ προìήθεια ειδών τη̋ ΟΜΑÄΑΣ Β’: ΕΠΙΠΛΑ ΧÙΡÙΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗΣ,  ΕΞΕΤΑΣΤΗΡΙÙΝ. Ειδικότερα, 

για το είδο̋ ìε α/α 23 (Κρεβάτι ανάπαυση̋ – νοσοκοìειακού τύπου), περιλαìβάνεται και η 

επίδειξη κατόπιν συνεννόηση̋ του αναδόχου ìε την αρìόδια Υπηρεσία του Äήìου Ιλίου. 
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ΟΜΑÄΑ Γ’: ΙΜΑΤΙΣΜΟΣ 

 

26. Σεντόνια 

 Σεντόνι ìονό, χρώìατο̋ λευκού, διαστάσεων 160Χ170 160TC 100 % βαìβάκι 132gr/m2 

 

27. Μαξιλαροθήκε̋  
 Μαξιλαροθήκε̋ χρώìατο̋ λευκού, διαστάσεων  50/70 160TC 100 % βαìβάκι 32gr/m2. 

     

28. Μαξιλάρια  
Μαξιλάρι χρώìατο̋ λευκού, διαστάσεων 50Χ70, 100% βαìβ. 233TC 900G/PC, FIL:SIL/ZED Hollow Fib.0.9D, 

πλενόìενο 

 

29. Κουβέρτε̋ άνοιξη̋ 

Κουβέρτε̋ άνοιξη̋, διαστάσεων  170Χ240 εκ. 100% βαìβακερή 300GSM, σε χρώìα επιλογή̋ τη̋ 

υπηρεσία̋. 

 

30. Κουβέρτα βελουτέ  
Κουβέρτα βελουτέ, βάρο̋: 550 gsm, 100% Polyester, διαστάσεων 160x220, σε χρώìατα επιλογή̋ τη̋ 

υπηρεσία̋. 

 

31. Επιστρώìατα. 
Επίστρωìα, αδιάβροχο λευκό, σύνθεση̋ 100% Βαìβάκι, διαστάσεων 100x200+30 

 

32. Καλύììατα ìαξιλαριών (ζεύγο̋) 
Κάλυììα λευκό αδιάβροχο, σύνθεση̋ 100% βαìβάκι, διαστάσεων 50x70, ìε φερìουάρ. 

 

33. Πετσέτε̋ προσώπου 

Πετσέτα προσώπου, χρώìατο̋ λευκού, διαστάσεων 50X90 500gr/SQM, 100% βαìβακερή.  

 

34. Πετσέτε̋ ìπάνιου 

Πετσέτα ìπάνιου χρώìατο̋ λευκού, διαστάσεων 70X140, 500gr/SQM, 100% βαìβακερή.   

 

35. Πετσέτε̋ χεριών 

Πετσέτα χεριών χρώìατο̋ λευκού, διαστάσεων 30X30, 500gr/SQM, 100% βαìβακερή. 

 

36. Πετσετάκια κουζίνα̋ 

Πετσετάκια κουζίνα̋ 100% βαìβ. 40Χ60, σε απόχρωση επιλογή̋ τη̋ υπηρεσία̋. 

 

 

 • 

Στην τιìή περιλαìβάνεται η προìήθεια, η ìεταφορά και η παράδοση των προ̋ προìήθεια ειδών τη̋ 

ΟΜΑÄΑΣ Γ’: ΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, κατόπιν συνεννόηση̋ του αναδόχου ìε την αρìόδια Υπηρεσία του Äήìου 

Ιλίου. 
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ΟΜΑÄΑ Ä’:  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ 

 

37. Äίζυγο βάδιση̋ 

• Äίζυγο βάδιση̋, ìεταλλική̋ κατασκευή̋. 

• Μήκο̋ 2 ìέτρα. 

• Ρύθìιση ύψου̋ χειρολαβών από 60 έω̋ 100 cm.                                                                                 

• Πτυσσόìενο. 

• Απόκλιση τη̋ τάξη̋ ± 5% θεωρείται αποδεκτή. 
• Εγγύηση: 1 έτο̋ (του κατασκευαστή). 
 

 

38. Ηλεκτρικό̋ διάδροìο̋ γυìναστική̋ 

Ηλεκτρικό̋ διάδροìο̋ γυìναστική̋: 

• Ισχύ̋ κινητήρα: 1.75 CHP 

• Ταχύτητα: 0.3 - 16 km/h 

• Ταπέτο: 40 x 115cm 

• Κλίση διαδρόìου: Μηχανική - • Εύρο̋ κλίση̋: 3 επιπέδων 

• Ηλεκτρονική κονσόλα: Οθόνη LCD 

• Ενδείξει̋: Ταχύτητα, Απόσταση, Χρόνο̋ άσκηση̋, Θερìίδε̋, Καρδιακό̋ παλìό̋ 

• Προγράììατα: 12 

• Λειτουργία ìέτρηση̋ σωìατικού λίπου̋ 

• Υποδοχή φόρτιση̋ USB 

• Βάση ανάγνωση̋ / tablet  • Ποτηροθήκη / θήκη αντικειìένων 

• Τεχνολογία απορρόφηση̋ κραδασìών ìε σύστηìα ρυθìιζόìενων αναρτήσεων 

• Σύστηìα αναδίπλωση̋ • Ρόδε̋ Μεταφορά̋ 

• Äιαστάσει̋ διαδρόìου (συναρìολογηìένο̋): 149 x 65 x 126 cm 

• Äιαστάσει̋ διαδρόìου (διπλωìένο̋): 93 x 65 x 127 cm 

• Βάρο̋ διαδρόìου: 46 κιλά 

• Βάρο̋ χρήστη: 100 κιλά 

• Να φέρει Σήìανση CE.           

• Απόκλιση τη̋ τάξη̋ ± 5% θεωρείται αποδεκτή. 
• Εγγύηση 2 έτη (του κατασκευαστή). 

 

 

39. Πεταλιέρα 

Πεταλιέρα ìε ρυθìιστή ταχύτητα̋. 

• Οθόνη πολλαπλών λειτουργιών LCD στην οποία απεικονίζονται: χρόνο̋ άσκηση̋ - αριθìό̋ στροφών - 

επίπεδο ένταση̋ - κατανάλωση των θερìίδων 

• Ισχύ̋: 60 Watt 

• Äιαστάσει̋: 46 cm x 50 cm x 38 cm (ΠxMxY) 

• Βάρο̋ συσκευή̋: 8 Kg 

• Απόκλιση τη̋ τάξη̋ ± 5% θεωρείται αποδεκτή. 
• Εγγύηση 2 έτη (του κατασκευαστή). 
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40. Εξασκητή̋ χειροκίνητο̋ άνω και κάτω άκρων  
• Εξασκητή̋ χειροκίνητο̋ για χρήση σε άνω και κάτω άκρα 

• Σύστηìα αντίσταση̋ ìε ρυθìιζόìενη βίδα. 

• Πεντάλ ìε δέστρε̋ 

• Εγγύηση 1 έτο̋ (του κατασκευαστή). 
 

 

41. Äινόλουτρο τροχήλατο, ìεταλλικό ανοξείδωτο 

Äινόλουτρο τροχήλατο, ìεταλλικό ανοξείδωτο, ανοξείδωτο̋ κάδο̋ 

• Τροχήλατη βάση για τη ìεταφορά 

• Κατάλληλο για χρήση σε άνω και κάτω άκρα 

• Λειτουργία ìε τροφοδοσία στα 220V 240V / 50 Hz (συìβατή ìε τα ελληνικά πρότυπα ηλεκτρικών 

τάσεων) 

• Äιαστάσει̋: Μ60 x Π32 x Υ31 cm 

• Απόκλιση τη̋ τάξη̋ ± 5% θεωρείται αποδεκτή. 

• Εγγύηση 1 έτο̋ (του κατασκευαστή). 
 

 

42. Καθιστό ποδήλατο ìε ρυθìιζόìενη πλάτη 

Καθιστό ποδήλατο ìε ρυθìιζόìενη πλάτη 

• Τύπο̋ ποδηλάτου ìε ìαγνητικά ρυθìιζόìενη αντίσταση σε 8 επίπεδα 

• Ηλεκτρονική Κονσόλα: οθόνη LCD όπου απεικονίζονται ìε επιλογή των ενδείξεων:   

Απόσταση - Ταχύτητα - Χρόνο̋ άσκηση̋ - Θερìίδε̋ - Καρδιακό̋ παλìό̋ 

• Ανατοìική σέλα ìε πλάτη, ìε δυνατότητα οριζόντια̋ ρύθìιση̋ 

• Μέτρηση καρδιακών παλìών ìε αισθητήρε̋ παλάìη̋ 

• Αντιολισθητικά πεντάλ 

• Μέγιστο βάρο̋ χρήστη: 110 Kg 

• Βάρο̋ Ποδηλάτου: 39kg 

• Äιαστάσει̋ σε θέση λειτουργία̋: 157 x 72 x 116 cm 

• Απόκλιση τη̋ τάξη̋ ± 5% θεωρείται αποδεκτή. 
• Εγγύηση 2 έτη (του κατασκευαστή). 
 

 

43. Σκαìπό ìε πλάτη για να συνοδεύει το δινόλουτρο 

Σκαìπό ìε πλάτη για να συνοδεύει το δινόλουτρο 

• Με υδραυλική ìπουκάλα ρυθìιζόìενου ύψου̋. 

• Κάθισìα διαìέτρου 36εκ. 

• Ρυθìιζόìενο ύψο̋ 46 έω̋ 60 εκ. 

• Τροχήλατο. 

•  Nα διαθέτει επένδυση από δερìατίνη, σε χρώìα επιλογή̋ τη̋ Υπηρεσία̋. 

• Απόκλιση τη̋ τάξη̋ ± 5% θεωρείται αποδεκτή. 
• Εγγύηση 1 έτο̋ (του κατασκευαστή). 
 

 

44. Συσκευή ηλεκτροθεραπεία̋ ΤΕΝS/EMS 

Συσκευή ηλεκτροθεραπεία̋ ΤΕΝS/EMS 

Να διαθέτει: 
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• Τέσσερι̋ εξόδου̋, ìε ανεξάρτητη ρύθìιση ένταση̋ σε κάθε κανάλι.                          

• Μορφέ̋ ρευìάτων: TENS, EMS. 

• Έτοιìα πρωτόκολλα θεραπεία̋. 

• Μέγιστη ρύθìιση ένταση̋ στα 120mA, ìε βήìα 0.5mA. 

• Τσάντα ìεταφορά̋. 

• Προγράììατα ìε διαφορετικέ̋ ρυθìίσει̋ για άνδρε̋ και γυναίκε̋. 

• Εγχειρίδιο για την τοποθέτηση των ηλεκτροδίων. 

• Να περιλαìβάνει αυτοκόλλητα ηλεκτρόδια. 

• Να φέρει Σήìανση CE.           

• Απόκλιση τη̋ τάξη̋ ± 5% θεωρείται αποδεκτή. 
• Εγγύηση 2 έτη (του κατασκευαστή). 
 

 

45. Μονάδα ηλεκτροθεραπεία̋ επιτραπέζια 

Μονάδα ηλεκτροθεραπεία̋ επιτραπέζια 

Να διαθέτει:                                                                                                                       

• Äύο ανεξάρτητε̋ εξόδου̋. 

• Οθόνη LCD. 

• Ανθεκτικό, αξιόπιστο πληκτρολόγιο. 

• Äυνατότητα σύνδεση̋ ìε αναρρόφηση. 

• Äιάφορε̋ κυìατοìορφέ̋. 

• Ηλεκτροδιάγνωση. 

• Πρωτόκολλα θεραπεία̋. 

• Αλληλουχίε̋ θεραπεία̋. 

• Κενέ̋ θέσει̋ ìνήìη̋. 

• Να φέρει Σήìανση CE.           

• Απόκλιση τη̋ τάξη̋ ± 5% θεωρείται αποδεκτή. 
• Εγγύηση 2 έτη (του κατασκευαστή). 
 

 

46. Συσκευή διαθερìία̋ ìε ìικροκύìατα, τροχήλατη 

Συσκευή διαθερìία̋ ìε ìικροκύìατα, τροχήλατη 

Να διαθέτει:  

• Συχνότητα εκποìπή̋: 2450 MHz. 

• Συνεχή και Παλìική Εκποìπή. 

• Ισχύ̋ HF: Γραììική ρύθìιση τη̋ ένταση̋: 0 – 250W (σε όλα τα ενδιάìεσα στάδια). 

• Αυτόìατο έλεγχο θερìοκρασία̋. 

• Αποθηκευìένα πρωτόκολλα θεραπειών για παλìική και συνεχή εκποìπή. 

• Εργονοìικό τρόλεϊ ìεταφορά̋. 

• Μέγιστη ένταση στην παλìική (κορυφή): 1.600 W. 

• Θέσει̋ ìνήìη̋ για αποθήκευση πρωτοκόλλων από το χρήστη. 

• Φωτιζόìενη οθόνη γραφικών.  

• Χρονόìετρο, ρυθìιζόìενο από 1 έω̋ 30 λεπτά.                                                                  

• Μέγιστη ένταση/ισχύ στη συνεχή εκποìπή 250 W 

• Περιλαìβάνει στρογγυλό ακτινοβόλο και προσαρìόσιìο βραχίονα για σταθερή και ακριβή τοποθέτηση 

του ακτινοβόλου  

• Να φέρει Σήìανση CE.           

• Απόκλιση τη̋ τάξη̋ ± 5% θεωρείται αποδεκτή. 
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• Εγγύηση 2 έτη (του κατασκευαστή). 
 

47. Συσκευή υπερήχων, φορητή επαγγελìατική 

Συσκευή υπερήχων, φορητή επαγγελìατική 

Να διαθέτει: 

• Συχνότητα εκποìπή̋ 1 MHz. 

• Μέγιστη ένταση 1,6 W/cm2. 

• Επιλογέ̋ ρύθìιση̋ ένταση̋.  

• Επιλογέ̋ διάρκεια̋ χρόνου θεραπεία̋ 5, 10 και 15 λεπτών. 

• Äιάσταση κεφαλή̋ 5 cm2. 

• Βάρο̋ συσκευή̋ έω̋ 200 γραììάρια. 

• Λειτουργία χωρί̋ ìπαταρίε̋ - σύνδεση στο δίκτυο (ìέσω ìετασχηìατιστή)                          

• Να φέρει Σήìανση CE.           

• Απόκλιση τη̋ τάξη̋ ± 5% θεωρείται αποδεκτή. 
• Εγγύηση 2 έτη (του κατασκευαστή). 
 

 

48. Συσκευή υπερήχων, επιτραπέζια 

Συσκευή υπερήχων, επιτραπέζια 

Να διαθέτει: 

• Συχνότητα 1&3 MHz. 

• Αδιάβροχη κεφαλή 5 cm2. 

• Κύκλο εκποìπή̋ (%): 10,20,30,40,50,60,70,80,90,100. 

• Μέγιστη ένταση 3W/cm2. 

• Ένδειξη λειτουργία̋ κεφαλή̋ ìε led. 

• Θέσει̋ ìνήìη̋. 

• Εγχειρίδιο χρήση̋ ìε πρωτόκολλα θεραπεία̋. 

• Να φέρει Σήìανση CE.           

• Απόκλιση τη̋ τάξη̋ ± 5% θεωρείται αποδεκτή. 
• Εγγύηση 2 έτη (του κατασκευαστή). 
 

 

 

49. Συσκευή Laser κατηγορία̋ Laser 3B 

Συσκευή Laser κατηγορία̋ Laser 3B 

Να διαθέτει: 

• Οθόνη γραφικών. 

• Πρωτόκολλα θεραπεία̋.                                                                  

• Τρόπου̋ λειτουργία̋: Συνεχή, παλìικό. 

• Κατηγορία Laser 3B. 

• Αποθηκευìένα προγράììατα.  

• Κενέ̋ θέσει̋ για αποθήκευση νέων προγραììάτων. 

• Βάρο̋ 3 κιλά. 

• Äιαστάσει̋ 30x23x11 εκ. 

• Äύο (2) ζεύγη γυαλιά προστασία̋. 

• Να συνοδεύεται από τροχήλατο εφαρìογέα σάρωση̋ R+IR 100 mW/450 mW.                         

• Äυνατότητα σύνδεση̋ ìε σηìειακού̋ εφαρìογεί̋. 

• Να φέρει Σήìανση CE.           
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• Απόκλιση τη̋ τάξη̋ ± 5% θεωρείται αποδεκτή. 
• Εγγύηση 2 έτη στη συσκευή και 2 έτη στον εφαρìογέα σάρωση̋ (του  
  κατασκευαστή). 
 

 

50. Ηλεκτρικό κρεβάτι θεραπεία̋ 

Ηλεκτρικό κρεβάτι θεραπεία̋ 

Να είναι τριών (3) τìηìάτων, τροχήλατο.                                                        

Να διαθέτει: 

• Äιαστάσει̋: 190cm X 63cm.                                                            

• Ηλεκτρική ανύψωση: 47-97cm. 

• Μέγιστο επιτρεπτό φορτίο: 250Kg. 

• Υδραυλική κίνηση τìήìατο̋ προσκέφαλου: -20ο έω̋ 85ο 

• Υδραυλική κίνηση τìήìατο̋ ποδιών: -20ο έω̋ 85ο 

• Αφαιρούìενο ìαξιλάρι στο προσκέφαλο. 

• Οπή στο προσκέφαλο. 

• Ποδοδιακόπτη. 

• Σύστηìα σταθεροποίηση̋. 

• Επένδυση δερìατίνη̋ υψηλή̋ ποιότητα̋, σε χρώìα επιλογή̋ τη̋ Υπηρεσία̋.  

• Να φέρει Σήìανση CE.           

• Απόκλιση τη̋ τάξη̋ ± 5% θεωρείται αποδεκτή. 
• Εγγύηση 10 έτη στο σκελετό και 5 έτη στα ηλεκτρικά ìέρη (του κατασκευαστή). 
 

 

 

51. Πολύζυγο τοίχου ξύλινο 

Πολύζυγο τοίχου ξύλινο 

Να διαθέτει: 

• Äιαστάσει̋: Ύψο̋: 220cm, Πλάτο̋: 83,5cm.  

• Äέκα (10) δοκού̋. 

• Απόσταση δοκών (άνω επιφάνεια ìε άνω επιφάνεια) 20cm.                                                                                        

• Να περιλαìβάνονται τα υλικά στήριξη̋ και η τοποθέτηση.                                                   • Απόκλιση τη̋ 

τάξη̋ ± 5% θεωρείται αποδεκτή. 
• Εγγύηση 1 έτο̋ (του κατασκευαστή). 
 

 

 

52. Τροχαλία άνω άκρων διπλή, σταθερή  
Τροχαλία άνω άκρων διπλή, σταθερή 

• Mεταλλική̋ κατασκευή̋. 

Να διαθέτει: 

•  Ρυθìιζόìενο ύψο̋ ± 80 cm. 

• Ξύλινε̋ χειρολαβέ̋ σε απόσταση 60 cm η ìια από την άλλη.                                                                                                   

• Να περιλαìβάνεται το σκοινί τη̋ τροχαλία̋. 

• Να περιλαìβάνονται τα υλικά στήριξη̋ και η τοποθέτηση. 

• Απόκλιση τη̋ τάξη̋ ± 5% θεωρείται αποδεκτή. 
• Εγγύηση 1 έτο̋ (του κατασκευαστή). 
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53. Äακτυλιέρα τοίχου ξύλινη 

Äακτυλιέρα τοίχου, ξύλινη. 

Να διαθέτει: 

• Äιαστάσει̋: Μήκο̋ 1 m, πλάτο̋ 5 cm και βάθο̋ 5 cm.                                                      

 

• Να περιλαìβάνονται τα υλικά στήριξη̋ και η τοποθέτηση.                                                   

• Απόκλιση τη̋ τάξη̋ ± 5% θεωρείται αποδεκτή. 
• Εγγύηση 1 έτο̋ (του κατασκευαστή). 
 

 

 

54. Σκαλοπάτι διπλό ìεταλλικό 

Σκαλοπάτι διπλό, ìεταλλική̋ κατασκευή̋.       

Να διαθέτει: Αντιολισθητικέ̋ βάσει̋. 

• Äιαστάσει̋: πλάτο̋ 40 cm, ìήκο̋ 50 cm, ύψο̋ 48 cm 

• Απόκλιση τη̋ τάξη̋ ± 5% θεωρείται αποδεκτή. 
• Εγγύηση 1 έτο̋ (του κατασκευαστή). 
 

 

 

55. Äίσκο̋ ισορροπία̋ ξύλινο̋ 

Äίσκο̋ ισορροπία̋ ξύλινο̋. 

Να διαθέτει: 

• Μέγεθο̋: Äιαìέτρου 40 cm και ύψου̋ 8 cm. 

• Μέγιστη γωνία κλίση̋: 20ο. 

• Αντιολισθητική επιφάνεια. 

• Μέγιστο σωìατικό βάρο̋ χρήστη: 150 kg. 

• Απόκλιση τη̋ τάξη̋ ± 5% θεωρείται αποδεκτή. 
• Εγγύηση 1 έτο̋ (του κατασκευαστή). 
 

 

 

56. Παραβάν 3φυλλο, τροχήλατο 

Παραβάν χρωìίου, τριών (3) φύλλων, τροχήλατο. 

• Να διαθέτει σκουρόχρωìο αδιαφανέ̋ πανί. 

• Äιαστάσει̋ φύλλου:  Πλάτο̋ 0,60 cm, Ύψο̋ 1,80 m.                                               

• Απόκλιση τη̋ τάξη̋ ± 5% θεωρείται αποδεκτή. 
• Εγγύηση 1 έτο̋ (του κατασκευαστή). 
 

 

 

57. Äιαφανοσκόπιο τοίχου 

Äιαφανοσκόπιο τοίχου. 

• Μια̋ (1) θέση̋. 

Να διαθέτει: 

•  Πλαίσιο ìεταλλική̋ κατασκευή̋. 

• Äιαστάσει̋: Μήκο̋ 40 cm, Ύψο̋ 45 cm και Βάθο̋ 10 cm.          
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• Βάση στήριξη̋ ακτινογραφιών. 

• Λάìπα φθορίου. 

• Φωτιζόìενη επιφάνεια από plexiglass. 

• Να περιλαìβάνονται τα υλικά στήριξη̋ και η τοποθέτηση. 

• Απόκλιση τη̋ τάξη̋ ± 5% θεωρείται αποδεκτή. 
• Εγγύηση 1 έτο̋ (του κατασκευαστή). 
 

•       
Πιστοποιήσει̋ υποψηφίων προìηθευτών των ειδών τη̋ ΟΜΑÄΑΣ Ä’: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ 

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι τη̋ ΟΜΑÄΑΣ Ä’: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ υποχρεούνται, επί ποινή 
αποκλεισìού σε αντίθετη περίπτωση, να καταθέσουν ìε την προσφορά του̋, τα ακόλουθα: 

1) Βεβαίωση Συììόρφωση̋, σύìφωνα ìε τι̋ απαιτήσει̋ τη̋ Υπουργική̋ Απόφαση̋ ÄΥ8δ/ΓΠ 
οικ/1348/2004  

2) ISO 9001:2015 ή ισοδύναìο 

3) ISO 13485:2016 ή ισοδύναìο 

4) Πιστοποίηση όπω̋ IEC 60601 ή αντίστοιχα πιστοποιητικά για την ασφαλή λειτουργία των ειδών 

ìε:  α/α 38, α/α 41, α/α 44, α/α 45, α/α 46, α/α 47, α/α 48, α/α 49 και α/α 50. 

5) Τα απαραίτητα πιστοποιητικά/δικαιολογητικά/τεχνικά έντυπα πληροφοριών (prospectus ή 
ενηìερωτικά φυλλάδια, ή άλλα έντυπα ìε ειδικό τεχνικό περιεχόìενο), που θα τεκìηριώνουν 

όλε̋ τι̋ παραπάνω σχετικέ̋ τεχνικέ̋ προδιαγραφέ̋, για το σύνολο των ειδών τη̋ ΟΜΑÄΑΣ Ä’. 
 

 • 

Στην τιìή περιλαìβάνεται η προìήθεια, η ìεταφορά και η παράδοση ìε την εγκατάσταση σε πλήρη 

λειτουργία των προ̋ προìήθεια ειδών τη̋ ΟΜΑÄΑΣ Ä’: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ. 

Ειδικότερα, περιλαìβάνεται και η επίδειξη για τα είδη τη̋ ΟΜΑÄΑΣ Ä’: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ, κατόπιν συνεννόηση̋ του αναδόχου ìε την αρìόδια Υπηρεσία του Äήìου 

Ιλίου. 

 

 

22PROC011156385 2022-08-30

Διανομήμέσω'ΙΡΙΔΑ' μεUID: 630721b370128e28a827f0f5 στις30/08/22 09:26



 

 

Έκδοση: 01 

Αναθ.: 00 

06/11/2018 

..../..../20.... 
ΕΕ-05-01-03 

ΕΓΚΡ./

ΕΚÄ: 

30/11/2018 

..../..../20.... 

Äήìο̋ Ιλίου 

Γραφείο Äιαχείριση̋ 

Ποιότητα̋ / Α.Τ.Π.Π.Α. 

Σελ.: 137/345 

Σελίδα 137 

 

 

ΟΜΑÄΑ Ε’: ΑΝΑΠΗΡΙΚΑ ΑΜΑΞΙÄΙΑ 

 

58. Αναπηρικό αìαξίδιο, πτυσσόìενο ìεταλλική̋ κατασκευή̋, ìε ìεγάλου̋ τροχού̋, βαρέω̋ τύπου 

Αναπηρικό αìαξίδιο, πτυσσόìενο ìεταλλική̋ κατασκευή̋, ìε ìεγάλου̋ τροχού̋, βαρέω̋ τύπου 

Να διαθέτει: 

• Συìπαγεί̋ ìεγάλου̋ τροχού̋. 

• Προσθαφαιρούìενα υποπόδια. 

• Μόνιìα σταθεροποιητικά φρένα στου̋ πίσω τροχού̋. 

• Πλαϊνά στηρίγìατα για τα χέρια, που να ìπορούν να σηκώνονται για την τοποθέτηση του ασθενού̋. 

• Υφασìάτινο κάθισìα. 

• Μέγιστο βάρο̋ ασθενού̋: 182 kgr 

• Äιαστάσει̋ καθίσìατο̋: Πλάτο̋: 57 cm, Βάθο̋: 46 cm. 

• Εξωτερικό Πλάτο̋: 76 cm. 

• Βάρο̋: 21 Kgr. 

• Äιάìετρο̋ πίσω ρόδα̋: 24 ίντσε̋. 

• Äιάìετρο̋ ìπροστά ρόδα̋: 8 ίντσε̋. 

• Äιπλή σταυρωτή ìπάρα στήριξη̋ κάτω από το κάθισìα. 

• Να φέρει Σήìανση CE.           

• Απόκλιση τη̋ τάξη̋ ± 5% θεωρείται αποδεκτή. 
• Εγγύηση: 2 έτη (του κατασκευαστή).        

 

•       Πιστοποιήσει̋ υποψηφίων προìηθευτών των ειδών τη̋ ΟΜΑÄΑΣ Ε’: ΑΝΑΠΗΡΙΚΑ ΑΜΑΞΙÄΙΑ 

 

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι τη̋ ΟΜΑÄΑΣ Ε’: ΑΝΑΠΗΡΙΚΑ ΑΜΑΞΙÄΙΑ υποχρεούνται, επί ποινή αποκλεισìού σε 
αντίθετη περίπτωση, να καταθέσουν ìε την προσφορά του̋, τα ακόλουθα: 

1) Βεβαίωση Συììόρφωση̋, σύìφωνα ìε τι̋ απαιτήσει̋ τη̋ Υπουργική̋ Απόφαση̋ ÄΥ8δ/ΓΠ 
οικ/1348/2004  

2) ISO 9001:2015 ή ισοδύναìο 

3) ISO 13485:2016 ή ισοδύναìο 

4) Τα απαραίτητα πιστοποιητικά/δικαιολογητικά/τεχνικά έντυπα πληροφοριών (prospectus ή 
ενηìερωτικά φυλλάδια, ή άλλα έντυπα ìε ειδικό τεχνικό περιεχόìενο), που θα τεκìηριώνουν 

όλε̋ τι̋ παραπάνω σχετικέ̋ τεχνικέ̋ προδιαγραφέ̋ των ειδών τη̋ ΟΜΑÄΑΣ Ε’. 
 

 • 

Στην τιìή περιλαìβάνεται η προìήθεια, η ìεταφορά και η παράδοση σε πλήρη λειτουργία των προ̋ 

προìήθεια ειδών τη̋ ΟΜΑÄΑΣ Ε’: ΑΝΑΠΗΡΙΚΑ ΑΜΑΞΙÄΙΑ. Ειδικότερα, περιλαìβάνεται και η επίδειξη 

για τα είδη τη̋ ΟΜΑÄΑΣ Ε’: ΑΝΑΠΗΡΙΚΑ ΑΜΑΞΙÄΙΑ, κατόπιν συνεννόηση̋ του αναδόχου ìε την 

αρìόδια Υπηρεσία του Äήìου Ιλίου. 

 

ΟΜΑÄΑ ΣΤ΄: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΦΑΓΗΤΟΥ 
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59. Ποτήρι νερού 

Γυάλινο ποτήρι νερού χωρητικότητα̋ 300-400ml, κατάλληλο για πλυντήριο πιάτων & φούρνο 

ìικροκυìάτων, ìε λείο χείλο̋, δύσθραυστο. 

 

60. Κανάτα νερού  
Γυάλινη κανάτα νερού χωρητικότητα̋ 1,5lt, κατάλληλη για πλυντήριο πιάτων & φούρνο ìικροκυìάτων, ìε 

λείο χείλο̋, δύσθραυστη.  

 

61. Πιάτο ρηχό 

Πιάτο ρηχό από λευκή πορσελάνη, διαìέτρου 26cm περίπου, κατάλληλο για πλυντήριο πιάτων & φούρνο 

ìικροκυìάτων, από πορσελάνη άριστη̋ ποιότητα̋ και εξαιρετική̋ σκληρότητα̋ ώστε να αποφεύγεται το 

ξεφλούδισìα του χείλου̋ κατά προτίìηση χρώìατο̋ λευκού.  

 

62. Πιάτο βαθύ 

Πιάτο βαθύ από λευκή πορσελάνη, διαìέτρου 24cm περίπου, κατάλληλο για πλυντήριο πιάτων & φούρνο 

ìικροκυìάτων, από πορσελάνη άριστη̋ ποιότητα̋ και εξαιρετική̋ σκληρότητα̋ ώστε να αποφεύγεται το 

ξεφλούδισìα του χείλου̋ κατά προτίìηση χρώìατο̋ λευκού. 

 

63. Πιάτο φρούτου 

Πιάτο φρούτου από λευκή πορσελάνη, διαìέτρου 24cm περίπου, κατάλληλο για πλυντήριο πιάτων & 

φούρνο ìικροκυìάτων, από πορσελάνη άριστη̋ ποιότητα̋ και εξαιρετική̋ σκληρότητα̋ ώστε να 

αποφεύγεται το ξεφλούδισìα του χείλου̋ κατά προτίìηση χρώìατο̋ λευκού. 

 

64. Φλιτζάνι τσαγιού-καφέ 

Φλιτζάνι τσαγιού-καφέ 100-120ml, ìε πιατάκι κατάλληλο για πλυντήριο πιάτων & φούρνο ìικροκυìάτων, 

από πορσελάνη άριστη̋ ποιότητα̋ και εξαιρετική̋ σκληρότητα̋ ώστε να αποφεύγεται το ξεφλούδισìα 

του χείλου̋, σε σχέδιο επιλογή̋ τη̋ υπηρεσία̋. 

 

65. Κούπα του καφέ. 
Κούπα του καφέ, χωρητικότητα̋ 300-320ml κατάλληλο για πλυντήριο πιάτων & φούρνο ìικροκυìάτων, 

από πορσελάνη άριστη̋ ποιότητα̋ και εξαιρετική̋ σκληρότητα̋ ώστε να αποφεύγεται το ξεφλούδισìα 

του χείλου̋, σε σχέδιο επιλογή̋ τη̋ υπηρεσία̋. 

 

66. Μπολ  
Μπολ από λευκή πορσελάνη, διαìέτρου 10cm περίπου, κατάλληλα για πλυντήριο πιάτων & φούρνο 

ìικροκυìάτων, από πορσελάνη άριστη̋ ποιότητα̋ και εξαιρετική̋ σκληρότητα̋ ώστε να αποφεύγεται το 

ξεφλούδισìα του χείλου̋, κατά προτίìηση χρώìατο̋ λευκού.  

 

67. Πιρούνι φαγητού και κουτάλι σούπα̋ 

Πιρούνι φαγητού και κουτάλι σούπα̋, κατάλληλα για πλυντήριο πιάτων, ανοξείδωτα τύπου 18/10, πάχου̋ 

3.00mm.  (50+50). 

 

 

68. Μαχαίρι φαγητού 

Μαχαίρι φαγητού, κατάλληλο για πλυντήριο πιάτων, ανοξείδωτο τύπου 18/10, πάχου̋ 3.00mm. 

 

69. Πιρουνάκι και κουταλάκι  
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Πιρουνάκι και κουταλάκι κατάλληλα για πλυντήριο πιάτων, ανοξείδωτα τύπου 18/10, πάχου̋ 3.00mm.  

(50+50). 

 

70. Μαχαίρι ψωìιού οδοντωτό 

Μαχαίρι ψωìιού οδοντωτό, ìήκου̋ 23cm περίπου από inox, ìε λάìα από οìοιογενέ̋ κοììάτι ανοξείδωτο 

ατσάλι, εξαιρετική̋ σκληρότητα̋ και αντοχή̋. Το χερούλι είναι από ειδικό πλαστικό και ανθεκτικό στο 

πλυντήριο πιάτων. 

 

71. Μαχαίρι chef 
Μαχαίρι chef ìήκου̋ 20cm περίπου από inox, ìε λάìα από οìοιογενέ̋ κοììάτι ανοξείδωτο ατσάλι, 

εξαιρετική̋ σκληρότητα̋ και αντοχή̋. Το χερούλι είναι από ειδικό πλαστικό και ανθεκτικό στο πλυντήριο 

πιάτων. 

 

72. Äίσκο̋ σερβιρίσìατο̋ αντιολισθητικό̋ 

Äίσκο̋ σερβιρίσìατο̋ αντιολισθητικό̋, ορθογώνιο̋, διαστάσεων 60Χ40 cm περίπου, από φυσικό 

καουτσούκ. Το ειδικό λάστιχο να ìην απορροφά οσìέ̋ και υγρά και να ìην ìουχλιάζει. Κατάλληλο̋ για 

πλυντήριο πιάτων. 

 

73. Σουρωτήρι ανοξείδωτο 

Σουρωτήρι ανοξείδωτο, διαìέτρου 34cm περίπου. 

 

74. Σουρωτήρι ανοξείδωτο τσαγιού 

Σουρωτήρι ανοξείδωτο τσαγιού, διαìέτρου περίπου 14cm. 

 

75. Μπρίκι ανοξείδωτο   
Μπρίκι ανοξείδωτο 18/10 ìε χερούλι από βακελίτη. 

Ύψο̋: 9cm. 

Äιάìετρο̋: 9cm.  

Äιάìετρο̋ πάτου 7.5cm. 

Χωρητικότητα: 450ml 

Κατάλληλο για κεραìική, ηλεκτρική, υγραερίου και επαγωγική εστία. 

Κατάλληλο για πλυντήριο πιάτων. 

 

76. Μπολ αναìείξεω̋ ανοξείδωτο 

Μπολ αναìείξεω̋ ανοξείδωτο, διαìέτρου περίπου 30cm X 10cm ύψου̋. 

 

77. Μπολ αναìείξεω̋ ανοξείδωτο  
Μπολ αναìείξεω̋ ανοξείδωτο, διαìέτρου περίπου 28cm X 6cm ύψου̋ 

 

78. Ταψί 
Ταψί ορθογώνιο ανοξείδωτο 18/10 45x37εκατ. περίπου 

 

 

79. Bραστήρα̋  
Bραστήρα̋, ασύρìατο̋, ìε χωρητικότητα 1,5l ìε επιλογή θερìοκρασία̋ και σηìείο βρασìού, Ισχύ̋ 

(Watt):2.400 W, καλυììένη αντίσταση, αυτόìατη παύση λειτουργία̋, αποσπώìενο φίλτρο νερού. 

2 έτη εγγύηση προìηθευτή. 
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 • 

Στην τιìή περιλαìβάνεται η προìήθεια, η ìεταφορά και η παράδοση των προ̋ προìήθεια ειδών τη̋ 

ΟΜΑÄΑΣ ΣΤ’: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΦΑΓΗΤΟΥ, κατόπιν συνεννόηση̋ του αναδόχου ìε την αρìόδια Υπηρεσία 

του Äήìου Ιλίου. 

 

 

 

 

 

ΟΜΑÄΑ Ζ΄: ΕΙÄΗ ΣΚΙΑΣΗΣ 

 

80. Σιδηρόδροìοι βαρέω̋ τύπου 

Σιδηρόδροìοι βαρέω̋ τύπου, ìε την τοποθέτηση. Ποιότητα: Αλουìίνιο ìε πιστοποιηìένη ηλεκτροστατική 

βαφή πάχου̋ 1mm 

Πλάτο̋ : 2εκ 

΄Υψο̋ : 1,8εκ 

Γαντζάκια: Ράουλα (ìε ροδάκια) από τεφλόν για αθόρυβη κύλιση 

Εξαρτήìατα - Στηρίγìατα: Από νάυλον 6,6. 

  

81. Κουρτίνα λεπτή 

Κουρτίνα λεπτή ηìιδιάφανη, 100% πολυεστέρα̋, βάρου̋ 90γρ. ανά m2, πλάτο̋ υφάσìατο̋  3,00ì., 

αντοχή στον ήλιο, (κλίìακα ìέτρηση̋ 1-8): 5 ìε 6, σιδερωìένη, σουρωìένη, τοποθετηìένη σε απόχρωση 

επιλογή̋ τη̋ υπηρεσία̋. 

 

82. Κουρτίνα χοντρή 

Κουρτίνα χοντρή από ύφασìα καραβόπανο, σύνθεση 100% πολυεστέρα̋, βάρου̋ 220γρ.  ανά m2, πλάτο̋ 

υφάσìατο̋ 3ì. Αντοχή στον ήλιο (κλίìακα 1-8) : ≥ 6 και πάνω. Σιδερωìένη, σουρωìένη, τοποθετηìένη σε 

απόχρωση επιλογή̋ τη̋ υπηρεσία̋ 

 

83. Κουρτίνα τύπου  Roler τοποθετηìένη 

   ΥΦΑΣΜΑ 

L = Προδιαγραφέ̋ βάση του DIN EN ISO 105-B02 in % 

R = Αντανάκλαση φωτό̋ από 4%- 66% 

A = Απορρόφηση φωτό̋ από 65-95% 

T = Äιαπερατότητα φωτό̋ από 2% - 22% 

Βάρο̋ ανά m2 200gr /  

 Ύφασìα / Υλικό: PES 

Πάχο̋ υφάσìατο̋ 0,34mm, σε χρώìα επιλογή̋ τη̋ υπηρεσία̋                                                  
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ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ 

Äιελαζìένο αλουìίνιο  διαìέτρου  32mm και πάχου̋ 1,3χιλ. ìε ένα νεύρο για περισσότερη ακαìψία. 

Χρώìατο̋ λευκού ή γκρί ìε ανάλογα καπάκια.  Το κατωκάσι θα είναι αλουìίνιο, πάχου̋ 3,5εκ. ντυìένο, 

ìε  τάπε̋ δεξιά και αριστερά.  

 

 • 

Στην τιìή περιλαìβάνεται η προìήθεια, η ìεταφορά και η παράδοση ìε την εγκατάσταση σε πλήρη 

λειτουργία των προ̋ προìήθεια ειδών τη̋ ΟΜΑÄΑΣ Ζ΄: ΕΙÄΗ ΣΚΙΑΣΗΣ, κατόπιν συνεννόηση̋ του 

αναδόχου ìε την αρìόδια Υπηρεσία του Äήìου Ιλίου. 

 

 

 

ΟΜΑÄΑ Η΄: ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 

 

84. Πολυθρόνα συνεργασία̋-ψυχοθεραπεία̋ 

Πολυθρόνα συνεργασία̋-ψυχοθεραπεία̋, ìε ξύλινα πόδια, εξωτερικέ̋ διαστάσει̋ 75Χ80Χ97 εκ., πλαίσιο 

πολυθρόνα̋ από ìεταλλικό χυτευìένο ìε πολυουρεθάνη υλικό, επενδεδυìένο ìε ύφασìα 100% 

πολυεστέρα̋ και ìαξιλάρι πολυουρεθάνη̋ επενδεδυìένο ìε ύφασìα  100% πολυεστέρα̋. Χρώìα 

υφάσìατο̋ επιλογή̋ τη̋ υπηρεσία̋.                                                                 • Απόκλιση τη̋ τάξη̋ ± 5% 
θεωρείται αποδεκτή. 
• Εγγύηση: 5 έτη για το κάθισìα και 2 έτη για το ύφασìα (του κατασκευαστή). 
• Πιστοποίηση: ISO 9001:2015 ή ισοδύναìο. 
 

 

 • 

Στην τιìή περιλαìβάνεται η προìήθεια, η ìεταφορά και η παράδοση των προ̋ προìήθεια ειδών τη̋ 

ΟΜΑÄΑΣ Η΄: ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, κατόπιν συνεννόηση̋ του αναδόχου ìε 

την αρìόδια Υπηρεσία του Äήìου Ιλίου. 

 

 

ΥΠΟΕΡΓΟ 2: Προìήθεια ηλεκτροìηχανολογικού εξοπλισìού για την ενίσχυση τη̋ λειτουργικότητα̋ του 
ΚΗΦΗ 

 

ΟΜΑÄΑ Α’: ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ 

 

Στον ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟ ΟΜΑÄΑΣ Α΄/Υποέργο 2 να κατατεθούν (επί ποινή αποκλεισìού): 

 

1. Πιστοποιήσει̋ για την κατασκευάστρια εταιρεία: 

ISO 9001:2015 & 

ISO 14001:2015  

 

2. Πιστοποιήσει̋ για τα προσφερόìενα προϊόντα 

Eurovent και  

CE 
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3. Äήλωση Συììόρφωση̋ τη̋ κατασκευάστρια̋ εταιρεία̋ ότι τα ìηχανήìατα συììορφώνονται ìε τα 

παρακάτω πρότυπα και οδηγίε̋: 

· Οδηγία Μηχανηìάτων 2006/42/EC. 

· Οδηγία Μηχανηìάτων Χαìηλή̋ Τάσεω̋ 2014/35/EU. 

· Οδηγία Ηλεκτροìαγνητική̋ Συìβατότητα̋ 2014/30/EU. 

· Οδηγία Εξοπλισìού υπό Πίεση 2014/68/EU. 

· Οδηγία Ασφαλού̋ Χρήση̋ Μηχανηìάτων και Ηλεκτρολογικού Εξοπλισìού, Γενικέ̋ Απαιτήσει̋ EN 

60204-1. 

· Οδηγία Ηλεκτροìαγνητικών Εκποìπών IEC 61000-3-3. 

· Οδηγία Κατευθυνόìενων Ηλεκτροìαγνητικών Εκποìπών IEC 61000-6-4. 

· Οδηγία Ηλεκτροìαγνητική̋ Προστασία̋ IEC 61000-6-2. 

 

4. Ο υποψήφιο̋ ανάδοχο̋ θα παραδώσει σε ηλεκτρονική ìορφή (cd ή USB stick) τα τεχνικά φυλλάδια τη̋ 

κατασκευάστρια̋ εταιρεία̋ από τα οποία θα πιστοποιούνται τα τεχνικά χαρακτηριστικά των 

προσφερόìενων ειδών.   

Επίση̋ σε ηλεκτρονική ìορφή (cd ή USB stick) θα παραδώσει έντυπα όπω̋ κατάλογοι προϊόντων, 

ενηìερωτικά φυλλάδια συììόρφωση̋ ìε τι̋ απαιτήσει̋ του Ecodesign, καθώ̋ και διαγράììατα 

διαστάσεων και ηλεκτρικών καλωδιώσεων για τα προϊόντα. 

 

5. Αναλυτική Τεχνική Περιγραφή των προσφερόìενων ειδών, η οποία θα ακολουθεί την δοìή τη̋ 

Τεχνική̋ Περιγραφή̋ τη̋ ìελέτη̋ τη̋ εν λόγω προìήθεια̋ (σηìείο – σηìείο).  

 

6. Εγγύηση καλή̋ λειτουργία̋ του κατασκευαστή: κατ΄ελάχιστον 2 έτη. 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟÄΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙÄÙΝ ΟΜΑÄΑΣ Α΄/Υποέργο 2 

 

85. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑÄΑ 5500 m3/h 

Κεντρική κλιìατιστική ìονάδα επεξεργασία̋ αέρα, υψηλή̋ στατική̋ πιέσεω̋ για ψύξη, θέρìανση 

ύγρανση, ìια̋ ζώνη̋ οριζόντιου τύπου παροχή̋ 5500 m3/h, θερìική̋ αποδόσεω̋ 5.50 KW και ψυκτική̋ 

αποδόσεω̋ 8.50 KW. 

H Κεντρική κλιìατιστική ìονάδα επεξεργασία̋ αέρα, υψηλή̋ στατική̋ πιέσεω̋ οριζόντιου τύπου ìία̋ 

ζώνη̋, θα αποτελείται από τα τìήìατα: α) ανεìιστήρα ìε ηλεκτροκινητήρα κατάλληλη̋ ισχύο̋ β) 

υγραντήρα ìε λεκάνη συγκεντρώσεω̋ συìπυκνωìάτων γ) θερìικού και ψυκτικού στοιχείου απευθεία̋ 

εκτόνωση̋ σε σύνδεση ìε αντίστοιχη αντλία θερìότητα̋ VRV και δ) κιβώτιο αναìίξεω̋ νωπού αέρα και 

αέρα ανακυκλοφορία̋ ìε πολλύφυλλα διαφράγìατα και ìεταλλικά φίλτρα αέρα πλενόìενου τύπου, 

συγκροτηìένα σε ενιαίο σύνολο, δηλαδή προìήθεια, προσκόìιση, εγκατάσταση και σύνδεση προ̋ τα 

δίκτυα αεραγωγών, VRV και ηλεκτρικού ρεύìατο̋ ìε τα αντικραδασìικά στηρίγìατα και λοιπά υλικά και 
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ìικροϋλικά εγκαταστάσεω̋ και συνδέσεω̋ και την εργασία για παράδοση σε πλήρη και κανονική 

λειτουργία. 

 

86,87,88. ΑΥΤΟΝΟΜΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑÄΕΣ ΑΕΡΟΣ – ΑΕΡΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ: 3400 m3/h, 6500 m3/h & 

8500 m3/h  

Γενική  

Αυτόνοìη κλιìατιστική ìονάδα αέρο̋ – αέρο̋ για εγκατάσταση σε εξωτερικό χώρο (roof top) που παρέχει 

κλιìατισìό του αέρα του χώρου ìέσω αεραγωγών ìε δυνατότητα παροχή̋ θέρìανση̋, ψύξη̋ και 

εξαερισìού σε ìία συνεκτική ìονάδα αποτελούìενη από συìπαγή επιìέρου̋ τìήìατα για την 

επεξεργασία του αέρα. Το προϊόν να είναι διαθέσιìο σε πληθώρα διατάξεων, κατάλληλο για εγκατάσταση 

σε κάθε εφαρìογή. Να είναι σχεδιασìένο για βέλτιστη απόδοση σε συνθήκε̋ ìερικού φορτίου, 

επιτυγχάνοντα̋ άριστου̋ βαθìού̋ ενεργειακή̋ απόδοση̋ και υπερβαίνοντα̋ τι̋ ελάχιστε̋ ενεργειακέ̋ 

απαιτήσει̋ όπω̋ αυτέ̋ καθορίζονται στην Ευρωπαϊκή Οδηγία 2016/2281 (Lot 21).  

Η ìονάδα να είναι σχεδιασìένη για εύκολη εγκατάσταση και συντήρηση. Το προϊόν να είναι εξοπλισìένο 

ìε καινοτόìα επιìέρου̋ τìήìατα όπω̋ σπειροειδεί̋ συìπιεστέ̋, ηλεκτρονικέ̋ εκτονωτικέ̋ βαλβίδε̋, 

κινητήρε̋ ηλεκτρονική̋ ìεταγωγή̋ ìε ενσωìατωìένο έλεγχο ìεταβλητή̋ ταχύτητα̋ καθώ̋ και αυτόìατα 

αναπροσαρìοζόìενο κεντρικό σύστηìα ελέγχου. Προκειìένου να καταστεί δυνατή η εγκατάσταση τη̋ 

ìονάδα̋ σε οποιαδήποτε εφαρìογή, το προϊόν να δύναται να εξοπλιστεί ìε τìήìατα ανάκτηση̋, 

ανάìιξη̋ ροών (economizer), συστήìατα διαχείριση̋ ποιότητα̋ αέρα και βοηθητικά στοιχεία θέρìανση̋. 

Οι ìονάδε̋ να πληρούν τι̋ ακόλουθε̋ ελάχιστε̋ απαιτήσει̋ σύìφωνα ìε την οδηγία 2016/2281 

Ελάχιστε̋ Απαιτήσει̋ Οδηγία̋ 2016/2281 για Αυτόνοìε̋ Μονάδε̋ Αέρο̋ – Αέρο̋ 

Ψύξη 

Ιανουάριο̋ 2021 

ηs,c % 

Πρωτογενού̋ Ενέργεια̋ 
SEER 

Μονάδε̋ Λειτουργία̋ Μόνο-

Ψύξη̋ 
138 3,53 

Θέρìανση 
ηs,h % 

Πρωτογενού̋ Ενέργεια̋ 
SCOP 

Μονάδε̋ Αναστρέψιìου Κύκλου 125 3,20 

 

Συνθήκε̋ Λειτουργία̋ 

Η ìονάδα να πληροί τα παρακάτω ελάχιστα όρια λειτουργία̋: 

Λειτουργία Ψύξη̋ Λειτουργία Θέρìανση̋ 
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Εσωτερικό̋ 

Χώρο̋ 

Θερìοκρασία Αέρα Εσωτερικό̋ 

Χώρο̋ 

Θερìοκρασία Αέρα 

Ξηρού Βολβού Υγρού Βολβού Ξηρού Βολβού Υγρού Βολβού 

Ελάχιστη 

Θερìοκρασία 
18 oC 13 oC 

Ελάχιστη 

Θερìοκρασία 
10 oC - 

Μέγιστη 

Θερìοκρασία 
35 oC 24 oC 

Μέγιστη 

Θερìοκρασία 
27 oC - 

Περιβάλλον 
Θερìοκρασία Αέρα 

Περιβάλλον 
Θερìοκρασία Αέρα 

Ξηρού Βολβού Υγρού Βολβού Ξηρού Βολβού Υγρού Βολβού 

Ελάχιστη 

Θερìοκρασία 
10 oC - 

Ελάχιστη 

Θερìοκρασία 
-10 oC -11 oC 

Μέγιστη 

Θερìοκρασία 
52 oC - 

Μέγιστη 

Θερìοκρασία 
22 oC 18 oC 

Λειτουργία Μονάδα̋ (χωρί̋ λειτουργία 

συìπιεστών) 
Ελάχιστη Εξωτερική Θερìοκρασία Λειτουργία̋ 

Λειτουργία Free Cooling ìόνο -20 oC 

Λειτουργία ìε Στοιχεία Ηλεκτρικών Αντιστάσεων 

ìόνο 
-20 oC 

Λειτουργία ìε Θερìικό Στοιχείο Νερού ìόνο -20 oC 

Λειτουργία ìε Λέβητα Αερίου ìόνο -20 oC 

 

 

Συ""όρφωση "ε Οδηγίε̋ και Πρότυπα 

Το προϊόν να φέρει πιστοποίηση ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, ISO 50001, OHSAS 18001, SA 8000 και 

Eurovent. Να πληροί απαραιτήτω̋ τη̋ απαιτήσει̋ τη̋ Οδηγία̋ Ecodesign η οποία θα τεθεί εν ισχύ τον 

Ιανουάριο του 2021. Το προϊόν να φέρει απαραιτήτω̋ σήìανση CE. Επιπλέον, να συììορφώνεται ìε τα 

παρακάτω πρότυπα και οδηγίε̋: 

· Οδηγία Μηχανηìάτων 2006/42/EC. 

· Οδηγία Μηχανηìάτων Χαìηλή̋ Τάσεω̋ 2014/35/EU. 

· Οδηγία Ηλεκτροìαγνητική̋ Συìβατότητα̋ 2014/30/EU. 

· Οδηγία Εξοπλισìού υπό Πίεση 2014/68/EU. 

· Οδηγία Ασφαλού̋ Χρήση̋ Μηχανηìάτων και Ηλεκτρολογικού Εξοπλισìού, Γενικέ̋ Απαιτήσει̋ EN 

60204-1. 

· Οδηγία Ηλεκτροìαγνητικών Εκποìπών IEC 61000-3-3. 

· Οδηγία Κατευθυνόìενων Ηλεκτροìαγνητικών Εκποìπών IEC 61000-6-4. 
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· Οδηγία Ηλεκτροìαγνητική̋ Προστασία̋ IEC 61000-6-2. 

 

Ενεργειακή Απόδοση 

Η ìονάδα να είναι τουλάχιστον Ενεργειακή̋ Κλάση̋ A κατά Eurovent. Οι υπολογισìοί για τον καθορισìό 

τη̋ ενεργειακή̋ κλάση̋ του ìηχανήìατο̋ να εκτελεστούν σε συνθήκε̋ πλήρου̋ φορτίου σύìφωνα ìε τι̋ 

απαιτήσει̋ του προτύπου EN 14511-2018. 

 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

Η ìονάδα να διαθέτει τα εξή̋ τεχνικά χαρακτηριστικάq 

  Μηχάνηìα 3 Μηχάνηìα 2 Μηχάνηìα 1 

Παροχή προσαγωγή̋: …. m3/h  8500 m3/h 6500 m3/h 3400 m3/h 

Εξωτερική στατική πίεση, ανεìιστήρα̋ 

προσαγωγή̋: Pa 

175 Pa 200 Pa 225 Pa 

Απόδοση σε ψύξη…. kW >44 kW >34 kW >22 kW 

Απόδοση σε θέρìανση…. kW >46 kW >37 kW >26 kW 

Επίπεδο ηχητική̋ ισχύο̋ (dBA) <83 dBA <82 dBA <81 dBA 

 

Περιγραφή Επιìέρου̋ Τìηìάτων 

Κέλυφο̋ 

Η ìονάδα προσαγωγή̋ να φέρει διπλά πανέλα τύπου sandwich, κατασκευασìένα από γαλβανισìένα 

φύλλα χάλυβα ìε επικάλυψη ψευδαργύρου 160 gr/m2 και ìόνωση υαλοβάìβακα, ελάχιστη̋ πυκνότητα̋ 

30 kg/m3, ελάχιστου πάχου̋ 30 χιλ. για την ελαχιστοποίηση τη̋ θερìική̋ ìεταφορά̋ ìεταξύ του 

επεξεργαζόìενου και περιβάλλοντο̋ αέρα. Το εξωτερικό πανέλο τη̋ ìονάδα̋ να φέρει επίστρωση σκόνη̋ 

για ìέγιστη αντιδιαβρωτική προστασία. Τα πανέλα να είναι τουλάχιστον αντιπυρική̋ κλάση̋ A1 κατά 

Euroclass και να είναι κατασκευασìένα ìε τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η εύκολη αφαίρεσή του̋. 

Το κέλυφο̋ τη̋ ìονάδα̋ να έχει υποβληθεί σε 500 ώρε̋ ψεκάσìατο̋ ìε διάλυìα νερού-άλατο̋ για την 

επιβεβαίωση των αντιδιαβρωτικών ιδιοτήτων του κελύφου̋. 

 

Φίλτρα 

Η ìονάδα να φέρει πτυχωτό φίλτρο τύπου G4 προ του στοιχείου. Το φίλτρο να είναι τοποθετηìένο πάνω 

σε συρόìενε̋ ράβδου̋ για την εύκολη αφαίρεση και αντικατάστασή του. Οι παρακάτω επιλογέ̋ φίλτρων 

να είναι διαθέσιìε̋: 

· Πτυχωτό φίλτρο τύπου G4 (ISO Coarse 65% Filter) ìε ìεταλλικό πλαίσιο, αντιπυρική̋ κλάση M1, 

πάχου̋ 50 χιλ. Προαιρετικά η ìονάδα να δύναται να εξοπλιστεί ìε διαφορικό διακόπτη πίεση̋ ο 
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οποίο̋ θα διακόπτει την λειτουργία του ìηχανήìατο̋ και θα παράγει σφάλìα όταν η πτώση πίεση̋ 

στο τìήìα των φίλτρων υπερβαίνει ìια προκαθορισìένη τιìή. 

 

Στοιχεία 

Τα στοιχεία να είναι κατασκευασìένα από αυλακωτέ̋ σωλήνε̋ χαλκού ìηχανικά εκτονωìένε̋ σε 

πτερύγια αλουìινίου. Όλα τα στοιχεία να ελέγχονται εργοστασιακά για τυχόν διαρροέ̋ υπό συνθήκε̋ 

πλήρου̋ βύθιση̋ σε νερό σε λειτουργική πίεση 30 bar. Τα στοιχεία ìηχανηìάτων δύο ψυκτικών 

κυκλωìάτων να έχουν «πλεκτή» δοìή για αξιόπιστη και αποδοτική λειτουργία ακόìα και σε περιπτώσει̋ 

όπου ìόνο το ένα εκ των δύο κυκλωìάτων λειτουργεί.  

 

;οχείο Αποστράγγιση̋ Συ+πυκνω+άτων 

Κεκλιìένο δοχείο αποστράγγιση̋ να διατίθεται κάτω από κάθε εσωτερικό στοιχείο. Το δοχείο να είναι 

κατασκευασìένο από ανοξείδωτο χάλυβα 304 και να δύναται να αφαιρεθεί ìέσω συρόìενου ìηχανισìού 

για εύκολη συντήρηση. Το δοχείο να φέρει απαραιτήτω̋ ìόνωση στην κάτω πλευρά και να διατίθεται ìε 

σιφόνι για την αποστράγγιση των συσσωρευìένων συìπυκνωìάτων. 

 

Ψυκτικό Κύκλω+α 

Σπειροειδεί̋ συìπιεστέ̋ ìεταβλητών (inverter) στροφών και ενό̋ ψυκτικού κυκλώìατο̋ για την 

επίτευξη υψηλών βαθìών εποχική̋ απόδοση̋, εργαζόìενοι ìε ψυκτικό R410A να χρησιìοποιούνται στο 

ψυκτικό κύκλωìα τη̋ ìονάδα̋.  

Το ìηχάνηìα να διαθέτει ηλεκτρονικέ̋ εκτονωτικέ̋ βαλβίδε̋ για καλύτερη απόδοση και ασφάλεια. Κάθε 

συìπιεστή̋ να είναι εξοπλισìένο̋ ìε ηλεκτρικό προθερìαντήρα και ìονωτικό περίβληìα προκειìένου να 

αποτραπεί το πάγωìα του λαδιού. Κάθε ψυκτικό κύκλωìα να είναι εξοπλισìένο ìε υαλοθυρίδα ελέγχου 

στάθìη̋ λαδιού, αισθητήρια πίεση̋ και θερìοκρασία̋ καθώ̋ και διακόπτη υψηλή̋ πίεση̋. 

Αντικραδασìικέ̋ βάσει̋ να διατίθενται για κάθε συìπιεστή. Κατά την ìεταφορά τη̋ ìονάδα̋, οι 

συìπιεστέ̋ να είναι κατάλληλα προσδεìένοι στο πλαίσιο του ìηχανήìατο̋ για την αποφυγή πρόκληση̋ 

φθορών στι̋ σωληνώσει̋ χαλκού του ψυκτικού κυκλώìατο̋.  

Σε εφαρ+ογέ̋ όπου απαιτείται η ά+εση και αποτελεσ+ατική +εταβολή τη̋ παρεχό+ενη̋ ισχύο̋ σύ+φωνα 

+ε την +εταβολή των φορτίων του χώρου να χρησι+οποιούνται συ+πιεστέ̋ +εταβλητών στροφών για την 

αποφυγή συνεχών διαδοχικών κύκλων λειτουργία̋ ON/OFF, αυξάνοντα̋ κατ’ αυτό τον τρόπο την 

αξιοπιστία και ενεργειακή απόδοση του̋ συστή+ατο̋. 

 

Λειτουργία Απόψυξη̋ 

Οι ìονάδε̋ αναστρέψιìη̋ λειτουργία̋ (reversible heat pump) που λειτουργούν σε χαìηλέ̋ θερìοκρασίε̋ 

περιβάλλοντο̋ να διαθέτουν λειτουργία απόψυξη̋, ο έλεγχο̋ τη̋ οποία̋ θα εκτελείται ìέσω αυτόìατου 

προσαρìοστικού αλγορίθìου για την αποφυγή δηìιουργία̋ πάγου τόσα στα στοιχεία τη̋ εσωτερική̋ όσο 

και τη̋ εξωτερική̋ ìονάδο̋. Για την αποφυγή σχηìατισìού πάγου στην βάση του εξωτερικού στοιχείου 
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τη̋ ìονάδα̋, τα στοιχεία να είναι κεκλιìένα για αποτελεσìατική εκροή των συìπυκνωìάτων. Μία 

ηλεκτρική αντίσταση να είναι επίση̋ τοποθετηìένη στην βάση του εξωτερικού στοιχείου. 

 

Ανε+ιστήρα̋ Προσαγωγή̋ 

Ανεìιστήρα̋/-ε̋ προσαγωγή̋ απλή̋ αναρρόφηση̋ ελεύθερη̋ ροή̋ τύπου plug ìε κινητήρε̋ 

ηλεκτρονική̋ ìεταγωγή̋ τύπου EC και ενσωìατωìένο έλεγχο ìεταβλητή̋ ταχύτητα̋, κλάση̋ απόδοση̋ 

IE4, προστασία̋ IP54 και κλάση̋ ìόνωση̋ B για αυτόìατη ρύθìιση τη̋ παροχή̋ και εξοικονόìηση 

ενέργεια̋. Χειροκίνητη ìεταβολή τη̋ παροχή̋ να είναι δυνατή ìέσω χρήση̋ του χειριστηρίου ελέγχου. Οι 

ανεìιστήρε̋ να είναι τοποθετηìένοι σε συρόìενε̋ ράβδου̋, ìετακινούìενε̋ προ̋ τα έξω, για εύκολη 

συντήρηση. Η λειτουργία του ανεìιστήρα να είναι προσαρìοζόìενη: ο χρήστη̋ να δύναται να επιλέξει 

ìεταξύ λειτουργία̋ σταθερή̋ παροχή̋ (constant air volume) και λειτουργία̋ ìεταβλητή̋ παροχή̋ 

(variable air volume). Η ìονάδα να είναι εξοπλισìένη ìε αισθητήρα πιέσεω̋ για την διακοπή τη̋ 

λειτουργία̋ του ìηχανήìατο̋ και την παραγωγή σφάλìατο̋ σε περίπτωση βλάβη̋ του ανεìιστήρα. 

 

Ανε+ιστήρα̋ Συ+πυκνωτή 

Ο ανεìιστήρα̋ του συìπυκνωτή να είναι αξονικού τύπου ìε απευθεία̋ συζευγìένο κινητήρα. Ο 

ανεìιστήρα̋ να προστατεύεται ìε γρίλιε̋ κατασκευασìένε̋ από σύνθετα υλικά ìε υψηλού βαθìού 

αντιδιαβρωτική προστασία. Ο κινητήρα̋ του ανεìιστήρα να είναι τριφασικό̋ ìε δύο ρυθìίσει̋ 

ταχυτήτων, ελάχιστη̋ προστασία IP54 και ελάχιστη̋ κλάση̋ ìόνωση̋ B ìε ενσωìατωìένο σύστηìα 

προστασία̋ υπερφόρτωση̋. 

 

Αισθητήρια 

Για αποτελεσìατικό έλεγχο τη̋ θερìοκρασία̋ δωìατίου, προσαγωγή̋ και επιστροφή̋ να διατίθεται 

αριθìό̋ αισθητηρίων. 

 

Τ+ή+α Μίξη̋ 

Οι ìονάδε̋ να δύναται να εξοπλιστούν ìε τìήìα ìίξη̋ εξοπλισìένο ìε δύο (2) διαφράγìατα νωπού και 

αέρα επιστροφή̋ οδηγούìενα από καταλλήλω̋ διαστασιολογηìένου̋ κινητήρε̋ για την εκìετάλλευση 

ευνοϊκών εξωτερικών θερìοκρασιών (economizer). Με κατάλληλη χρήση του τìήìατο̋ ìίξη̋, η 

απαιτούìενη ψυκτική ισχύ̋ του στοιχείου δύναται να ìειωθεί. Ο έλεγχο̋ του τìήìατο̋ ìίξη̋ να είναι 

θερìοκρασιακό̋: για θερìοκρασιακό έλεγχο απαιτείται η προσθήκη αισθητηρίων θερìοκρασία̋ του 

κλιìατιζόìενου και του περιβάλλοντα χώρου.  

Τα πλαίσια των διαφραγìάτων να είναι κατασκευασìένα από αλουìίνιο. Τα διαφράγìατα να είναι κατ’ 

ελάχιστο Κλάση̋ Äιαρροή̋ 2 και να φέρουν κινητήρε̋ ìε ελατήριο επιστροφή̋ οι οποίοι θα κλείνουν 

αυτόìατα σε περίπτωση απώλεια̋ ισχύο̋. Το τìήìα ìίξη̋ να είναι εξοπλισìένο ìε κεκλιìένη προέκταση 

οροφή̋ ώστε να αποτραπεί η είσοδο̋ νερού στην ìονάδα. Ένα πλέγìα καλωδίων να είναι επίση̋ 

διαθέσιìο για την αποτροπή εισόδου διαφόρων αντικειìένων. Το τìήìα να διαθέτει επίση̋ λειτουργία 
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«free-cooling» ελέγχοντα̋ την θέση των διαφραγìάτων βάσει των απαιτούìενη̋ ψυκτική̋ απόδοση̋. 

Αυτή η λειτουργία είναι δυνατή ìόνο όταν η εξωτερική θερìοκρασία είναι επαρκώ̋ χαìηλή.  

 

Χειριστήριο Ελέγχου/Συσκευή ;ιεπαφή̋ Ανθρώπου – Μηχανή̋ (HMI) 

Ένα̋ διακόπτη̋ ισχύο̋ να είναι εγκατεστηìένο̋ στον ηλεκτρικό πίνακα τη̋ ìονάδο̋. Για λόγου̋ 

ασφαλεία̋, οι θύρε̋ επισκέψεω̋ στα ìηχανικά ìέρη τη̋ ìονάδο̋ να ανοίγουν ìόνο εφόσον η κεντρική 

παροχή ισχύο̋ έχει απενεργοποιηθεί. Τα καλώδια του ηλεκτρικού πίνακα να είναι χρωìατισìένα (colour-

coded) και αριθìηìένα. Το κέλυφο̋ τη̋ ìονάδα̋ να είναι εξοπλισìένο ìε συνδέσει̋ προστασία̋ IP68 για 

όλα τι̋ εισόδου̋ και εξόδου̋ καλωδίων. Το χειριστήριο τη̋ ìονάδα̋ να δύναται να ελέγχει τον ψυκτικό 

κύκλο του ìηχανήìατο̋ προκειìένου να παρέχει ìέγιστη άνεση στον χρήστη και εξοικονόìηση ενέργεια̋. 

Κάθε ìονάδα να φέρει έγχρωìη οθόνη αφή̋ LCD ìε ενσωìατωìένο ìικροεπεξεργαστή και δυνατότητα 

προγραììατισìού όλων των παραìέτρων ελέγχου του ìηχανήìατο̋. 

Αυτή η συσκευή διεπαφή̋ ανθρώπου – ìηχανή̋ (HMI) να είναι προστασία̋ IP65 και να διαθέτει 

εξωτερικό κάλυììα. Το σύστηìα ελέγχου τη̋ ìονάδα̋ να είναι προσβάσιìο αποìακρυσìένα ìέσω 

σύνδεση̋ Ethernet. Äιάφορε̋ ρυθìίσει̋ όπω̋ εβδοìαδιαίο̋/ηìερήσιο̋/ωριαίο̋ έλεγχο̋ λειτουργία̋, 

έλεγχο̋ ìέσω δύο (2) αισθητηρίων χώρου, έλεγχο̋ τύπου master/slave ìέχρι και έξι (6) ìονάδων και 

ρύθìιση νυχτερινή̋ λειτουργία̋ να είναι διαθέσιìε̋ στο ìενού του χειριστηρίου ìεταξύ άλλων. 

 

Προκατασκευασ+ένη Υπερυψω+ένη Βάση  

Η ìονάδα να είναι εξοπλισìένη ìε προκατασκευασìένη υπερυψωìένη βάση κατάλληλη για να φέρει το 

βάρο̋ τη̋ ìονάδο̋. 

 

Θερ+οστάτη̋ Χώρου 

Ένα̋ προγραììατιζόìενο̋ θερìοστάτη̋ χώρου ìε οθόνη LCD να διατίθεται για τον αποìακρυσìένο έλεγχο 

λειτουργία̋ του ìηχανήìατο̋ (λειτουργία ON/OFF, Override, On/Off & Set Point Adjustment 

θερìοκρασιακό̋ έλεγχο̋, κ.λπ.). 

 

Κεντρικό Σύστη+α Ελέγχου Κτιρίου 

Η ìονάδα να δύναται να εξοπλιστεί ìε τα παρακάτω Κεντρικά Συστήìα Ελέγχου Κτιρίου: 

· Κάρτα επικοινωνία̋ JBus. 

· Κάρτα επικοινωνία̋ BACnet. 

· Κάρτα επικοινωνία̋ LonWorks. 

 

Ασφάλεια Συστήìατο̋ 

Η λειτουργία τη̋ ìονάδα̋ να διακόπτεται και να παράγεται σφάλìα στι̋ ακόλουθε̋ περιπτώσει̋: 
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· Εάν η θερìοκρασία του αέρα επιστροφή̋ υπερβεί ìια προκαθορισìένη τιìή. 

· Εάν η πτώση πίεση̋ στα φίλτρα υπερβεί ìια προκαθορισìένη τιìή. 

· Εάν ανιχνευθεί καπνό̋ στον αέρα επιστροφή̋. 

 

 

Σύνδεση ìε Αεραγωγού̋ 

Η ìονάδα να επιτρέπει την σύνδεση αεραγωγών προσαγωγή̋ και επιστροφή̋ ìε χρήση πλένουì στην 

κάτω και πάνω πλευρά του ìηχανήìατο̋ καθώ̋ και σε αìφότερε̋ πλευρέ̋. 

 

Τεχνικά Έγγραφα 

Nα διατίθενται σε ηλεκτρονική ìορφή (cd ή USB stick), εγχειρίδια λειτουργία̋ και εγκατάσταση̋, έντυπα 

όπω̋ κατάλογοι προϊόντων, ενηìερωτικά φυλλάδια συììόρφωση̋ ìε τι̋ απαιτήσει̋ του Ecodesign, 

καθώ̋ και διαγράììατα διαστάσεων και ηλεκτρικών καλωδιώσεων  

 

Äιαχείριση/Μεταφορά Μονάδο̋ 

Για εύκολη διαχείριση τη̋ ìονάδα̋ στον χώρο εγκατάσταση̋, η βάση του ìηχανήìατο̋ να διαθέτει 

επαρκή χώρο για ανύψωση ìε χρήση περονοφόρου οχήìατο̋. Η ìονάδα να είναι τυλιγìένη ìε νάιλον για 

προστασία από τι̋ καιρικέ̋ συνθήκε̋ κατά την ìεταφορά και αποθήκευση. 

 

89. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚÙΝ ΜΟΝΑÄÙΝ 

Οι εργασίε̋ τοποθέτηση̋ των ανωτέρων ìηχανηìάτων καθώ̋ και οι σύνδεση αυτών περιλαìβάνουν: 

· Κατασκευή ìεταλλική̋ βάση̋ ìε αντικραδασìικά στηρίγìατα. 

· Ανύψωση των κλιìατιστικών ìονάδων στι̋ θέσει̋ που ορίζονται. 

· Σύνδεση ìε τι̋ υπάρχουσε̋ αναìονέ̋ των αεραγωγών (κατασκευή δικτύου, τοποθέτηση ìόνωση, 

κατασκευή προστασία̋ ìόνωση̋ ìε γαλβανισìένη λαìαρίνα, τοποθέτηση αντικραδασìικών 

πανιών κλπ). 

· Σύνδεση ìε τι̋ υπάρχουσε̋ αναìονέ̋ καλωδιώσεων (τοποθέτηση̋ σχαρών ìε καπάκι και 

εύκαìπτων σωλήνων). 

· Σύνδεση ìε το δίκτυο ψυκτικών σωλήνων τη̋ ΚΚΜ στο 1ο υπόγειο που εξυπηρετεί τον χώρο ΑΠΧ. 

· Θέση σε λειτουργία, δοκιìέ̋, ρυθìίσει̋, παράδοση σε πλήρη και σωστή λειτουργία. 
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ΟΜΑÄΑ Β’: ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ (ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΟ) ΤΡΟΦΙΜÙΝ 

 

90. Ανελκυστήρα̋ (αναβατόριο) τροφίìων  
 

Αντίστοιχο̋ κωδικό̋ CPV : 42416120-2 «Αναβατόριο φορτίων» 

Ελάχιστε̋ απαιτούìενε̋ Τεχνικέ̋ Προδιαγραφέ̋ : 

 

α/α Προδιαγραφέ̋ 

1 

Αναβατόριο πλήρω̋ εγκατεστηìένο εντό̋ υφιστάìενου φρεατίου, το οποίο θα εξυπηρετεί τη 

ìεταφορά τροφίìων από το χώρο παρασκευή̋ γευìάτων στου̋ κατά ορόφου̋ χώρου̋ διανοìή̋ για 

το σερβίρισìά του̋. 

2 
Τύπο̋ ανελκυστήρα και κύριε̋ 

ισχύουσε̋ διατάξει̋ : 

Ηλεκτροκίνητο αναβατόριο φορτίων (τροφίìων), σύìφωνο 

προ̋ την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/42/ΕΕ σχετικά ìε τα 

ìηχανήìατα, το πρότυπο ΕΝ 81-31:2010 «BS EN 81-31: 

Safety Rules for the Construction and Installation of Lifts - 

Lifts for the Transport of Goods Only Part 31: Accessible 

Goods Only Lifts» και προ̋ του̋ σχετικού̋ ισχύοντε̋ 

Ελληνικού̋ κανονισìού̋, ìε σήìανση CE και αυτόìατη, 

αθόρυβη λειτουργία. 

3 Φορτίο θαλάìου :  150 kg 

4 
Ταχύτητα λειτουργία̋ ανόδου - 

καθόδου : 
Τουλάχιστον 0,25 m/sec. 

5 Μήκο̋ κατακόρυφη̋ διαδροìή̋ : Περίπου 18.000 mm (18 m) 

6 Αριθìό̋ στάσεων : Επτά (7) (-1, 0, 1, 2, 3, 4, 5) 

7 Αριθìό̋ εισόδων θαλάìου : Μία (1) 

8 Θέση κινητήρα : 

Επάνω από την ανώτερη στάση ή στην κατώτερη στάση και 

ìέσα στο φρεάτιο. Τύπο̋ MRL (Machine Room Less (lift), 

δηλαδή αναβατόριο χωρί̋ ìηχανοστάσιο). Θα 

εξασφαλίζεται η επισκεψιìότητα σε αυτόν ìέσω 

κατάλληλη̋ θύρα̋ στην αντίστοιχη στάση. 

9 Äιαστάσει̋ υφιστάìενου φρεατίου : Πλάτο̋ (Π) 900 mm, Βάθο̋ (Β) 900 mm 

10 Εσωτερικέ̋ διαστάσει̋ θαλάìου : 
Πλάτο̋ (Π) περίπου 550 έω̋ 700 mm. Βάθο̋ (Β) περίπου 

600 έω̋ 750 mm. Ύψο̋ (Υ) περίπου 800 mm έω̋ 1.000 mm. 

11 Είδο̋ εξωτερική̋ θύρα̋ : 

Συρόìενη χειροκίνητα προ̋ ìία κατεύθυνση, στον 

κατακόρυφο άξονα, δηλαδή είσοδο̋ – έξοδο̋ στην ίδια 

πλευρά ìε κατακόρυφο άνοιγìα «τύπου γκιλοτίνα̋». 

12 Äιαστάσει̋ καθαρή̋ θύρα̋ : 
Πλάτο̋ (Π) περίπου 550 έω̋ 700 mm. Ύψο̋ (Υ) περίπου 

800 mm έω̋ 1.000 mm. 
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13 Εσωτερικά ράφια : 
Τουλάχιστον ένα (1), ìετακινούìενο εντό̋ του 

θαλαìίσκου. 

14 Παροχή ρεύìατο̋ : 

Τριφασικό τάση̋ 400 V και συχνότητα̋ 50 Hz (3 Χ 400 V, 50 

Hz) ή ìονοφασικό τάση̋ 220 έω̋ 230 V και συχνότητα̋ 50 

Hz, συνοδευόìενο από τι̋ αντίστοιχε̋ απαραίτητε̋ 

ασφαλιστικέ̋ διατάξει̋ σε κάθε περίπτωση. 

15 Πίνακα̋ χειρισìού : 

Πίνακα̋ κινήσεω̋, ελέγχου και αυτοìατισìού, πλήρη̋ ìε 

κάθε απαραίτητο ηλεκτρικό στοιχείο και το γενικό 

αποζεύκτη και τι̋ ασφάλειε̋. 

16 
Επένδυση θαλάìου, εξωτερική̋ 

θύρα̋ και ραφιού ή ραφιών 

Από ανοξείδωτο χάλυβα, κατάλληλη για την ασφαλή 

ìεταφορά τροφίìων σύìφωνα ìε το πρότυπο ΕΝ 81-

31:2010 και κάθε ισχύον υγειονοìικό κριτήριο. 

17 Κοìβιοδόχοι : Συνολικά επτά (7), δηλ. ìία (1) σε κάθε στάση. 

  Με κοìβία κλήση̋ – αποστολή̋ σε κάθε όροφο. 

  Με ένδειξη «κατειληììένο̋». 

  
Με επένδυση από ανοξείδωτο χάλυβα ή αλουìίνιο 

ανοδικά οξειδωìένο. 

Για να εξασφαλιστεί η οìαλή και ασφαλή̋ λειτουργία του προ̋ προìήθεια και εγκατάσταση 

αναβατορίου, αυτό θα φέρει οπωσδήποτε τι̋ ακόλουθε̋ ασφαλιστικέ̋ διατάξει̋ : 

(α) Κάθε θύρα ορόφου θα φέρει τόσο ìηχανική κλειδαριά, όσο και ηλεκτρική ασφαλιστική διάταξη, 

κατάλληλη ώστε να ìην είναι δυνατό να ανοίξει η θύρα ορόφου αν ο θάλαìο̋ δεν έχει σταìατήσει 

κανονικά στον όροφο. 

(β) Επιτηρητή̋ τάση̋ ή ισοδύναìη διάταξη, ώστε ο κινητήρα̋ να προστατεύεται από απότοìε̋ ìεταβολέ̋ 

τάση̋ ή έλλειψη τάση̋. 

(γ) Θερìικό στοιχείο προστασία̋ ή ισοδύναìη διάταξη (π.χ. χρήση Inverter στον ηλεκτρολογικό πίνακα), 

ώστε ο κινητήρα̋ να προστατεύεται από υπερφορτίσει̋, υπερβολικέ̋ εντάσει̋ ρεύìατο̋ ή ενδεχόìενη 

απώλεια ή αναστροφή ìία̋ φάση̋ του τριφασικού ρεύìατο̋ (σε περίπτωση παροχή̋ τριφασικού 

ρεύìατο̋). 

(δ) Τερìατικοί διακόπτε̋ άνω και κάτω διαδροìή̋. 

(ε) Κοìβίον ακινητοποίηση̋ θαλάìου ìόνιìη̋ συγκράτηση̋ (Emergency Stop ή αλλιώ̋ («ìανιτάρι») στη 

θύρα κάθε ορόφου. 

(στ) Κατάλληλη διάταξη, ώστε να αποκλείεται η κίνηση του θαλάìου όταν είναι υπέρβαρο̋ ή σε 

περίπτωση θραύση̋ ή χαλάρωση̋ του συρìατόσχοινου ή τη̋ αλυσίδα̋. 

(ζ) Κατάλληλη διάταξη, η οποία, σε περίπτωση διακοπή̋ του ρεύìατο̋ ενώ το αναβατόριο κινείται, να 

εξασφαλίζει ότι το αναβατόριο θα ακινητοποιηθεί σε στάση και όχι ìεταξύ ορόφων, καθώ̋ και τον 

απεγκλωβισìό του φορτίου του στη συνέχεια. 
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Η προìήθεια του αναβατορίου από αναγνωρισìένο κατασκευαστικό οίκο θα περιλαìβάνει την 

πλήρη εγκατάσταση του ανελκυστήρα (αναβατορίου) τροφίìων, δηλαδή την προìήθεια και προσκόìιση 

όλων των απαραίτητων ìερών, εξαρτηìάτων, ανταλλακτικών, καλωδιώσεων, σωληνώσεων, υλικών και 

ìικροϋλικών, τι̋ εργασίε̋ εγκατάσταση̋, σύνταξη̋ των απαραίτητων σχεδίων, εγγράφων κ.τ.λ., έτσι ώστε 

το αναβατόριο, ìόλι̋ ολοκληρωθεί η εγκατάστασή του, να είναι πρακτικά δυνατό να τεθεί σε πλήρη και 

ασφαλή λειτουργία. Βλ. πιο αναλυτικά σχετικά στο «ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και 

στα «ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ (ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΟΥ) ΤΡΟΦΙΜÙΝ». 

Ο ενδιαφερόìενο̋ να καταθέσει προσφορά για την παρούσα οìάδα θα πρέπει οπωσδήποτε 

προηγουìένω̋ να επιληφθεί του χώρου του Κέντρου Ηìερήσια̋ Φροντίδα̋ Ηλικιωìένων (Κ.Η.Φ.Η.) και 

να λάβει πλήρη και αναλυτική γνώση των τοπικών συνθηκών που αφορούν το χώρο εγκατάσταση̋ του 

αναβατορίου και ιδίω̋ το υφιστάìενο φρεάτιο, εντό̋ του οποίου θα εγκατασταθεί το προ̋ προìήθεια 

αναβατόριο. 

Το αναβατόριο πού θα εγκατασταθεί χρειάζεται να χαρακτηρίζεται από : 

· Την ισχυρότατη και ìε ìεγάλα περιθώρια αντοχή̋ κατασκευή των διάφορων εξαρτηìάτων και 

ìηχανηìάτων του̋. 

· Την αθόρυβη και χωρί̋ κραδασìού̋ λειτουργία. 

· Το ευπρόσιτο του ìηχανισìού για επιθεώρηση και ενδεχόìενη επισκευή. 

· Την απλότητα και ευκολία τη̋ απαιτούìενη̋ συντήρηση̋. 

Οι εσωτερικέ̋ διαστάσει̋ του θαλάìου (βλ. Νο 10 παραπάνω) και οι διαστάσει̋ καθαρή̋ θύρα̋ 

(βλ. Νο 12 παραπάνω) δύναται να τηρηθούν ìε ìικρέ̋ αποκλίσει̋, πάντα ìε στόχο να ìην επηρεάσουν 

αρνητικά στο παραìικρό αρχικά την πλήρη εγκατάσταση του προσφερόìενου αναβατορίου τροφίìων 

εντό̋ του υφιστάìενου φρεατίου και στη συνέχεια την ασφαλή, οìαλή και συνολικά σωστή λειτουργία 

του. 

Όπω̋ φαίνεται από τι̋ απαιτούìενε̋ εσωτερικέ̋ διαστάσει̋ του θαλάìου (βλ. Νο 10 παραπάνω) 

και ειδικά από το Βάθο̋ (Β = περίπου 600 έω̋ 750 mm) και το Πλάτο̋ (Π = περίπου 550 έω̋ 700 mm), 

αυτέ̋ πρέπει να είναι κατάλληλε̋ ώστε να είναι δυνατό να χωρέσει άνετα δίσκο̋ σερβιρίσìατο̋ 

διαστάσεων 600 Χ 400 mm ìέσα στο θάλαìο, πάνω σε εσωτερικό ράφι. 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑÄΑΣ Β΄/Υποέργο 2 

Για να έχει ο φάκελο̋ τεχνική̋ προσφορά̋ κάθε οικονοìικού φορέα που συììετέχει στον παρόντα 

διαγωνισìό διεκδικώντα̋ την προìήθεια τη̋ Β’ Οìάδα̋ ειδών πλήρη και σωστή ìορφή, χρειάζεται να 

υποβληθούν ìε το φάκελο τα ακόλουθα έγγραφα και δικαιολογητικά, ìε ποινή αποκλεισìού σε αντίθετη 

περίπτωση : 
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1. Τεχνική Περιγραφή ìε τα τεχνικά στοιχεία του προσφερόìενου αναβατορίου τροφίìων. 

2. Έγγραφο, στο οποίο θα αναφέρονται τα εργοστάσια κατασκευή̋ των επί ìέρου̋ εξαρτηìάτων του 

αναβατορίου. 

3. Υπεύθυνη Äήλωση ότι ο προσφέρων οικονοìικό̋ φορέα̋ έλαβε γνώση του χώρου εγκατάσταση̋ 

του αναβατορίου και ιδίω̋ του υφιστάìενου φρεατίου και το προσφερόìενο αναβατόριο είναι 

κατάλληλο για την εγκατάσταση στο συγκεκριìένο χώρο. 

4. Äήλωση Συììόρφωση̋ του προσφέροντο̋ οικονοìικού φορέα, εφόσον ο ίδιο̋ είναι και 

κατασκευαστή̋ του προσφερόìενου αναβατορίου, ή τη̋ κατασκευάστρια̋ εταιρεία̋ του 

αναβατορίου, εφόσον είναι άλλη από τον προσφέροντα οικονοìικό φορέα, του προσφερόìενου 

αναβατορίου ìε την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/42/ΕΕ σχετικά ìε τα ìηχανήìατα. 

5. Äήλωση Συììόρφωση̋ του προσφέροντο̋ οικονοìικού φορέα, εφόσον ο ίδιο̋ είναι και 

κατασκευαστή̋ του προσφερόìενου αναβατορίου, ή τη̋ κατασκευάστρια̋ εταιρεία̋ του 

αναβατορίου, εφόσον είναι άλλη από τον προσφέροντα οικονοìικό φορέα, του προσφερόìενου 

αναβατορίου ìε την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2014/30/ΕΕ σχετικά ìε την ηλεκτροìαγνητική ακτινοβολία. 

6. Υπεύθυνη Äήλωση του προσφέροντο̋ οικονοìικού φορέα ότι το προσφερόìενο αναβατόριο θα 

είναι σύìφωνο ìε το πρότυπο ΕΝ 81-31:2010 «BS EN 81-31: Safety Rules for the Construction and 

Installation of Lifts - Lifts for the Transport of Goods Only Part 31: Accessible Goods Only Lifts», το 

οποίο αφορά στην ισχύουσα νοìοθεσία για την προστασία ìεταφορά̋ αγαθών και τροφίìων ìε 

αναβατόρια. 

7. Υπεύθυνη Äήλωση ότι το προσφερόìενο αναβατόριο θα τηρεί την αντίστοιχη ισχύουσα ελληνική 

νοìοθεσία, τι̋ βασικέ̋ απαιτήσει̋ ασφαλεία̋ και υγεία̋ και κάθε άλλη σχετική ισχύουσα ελληνική 

και διεθνή προδιαγραφή, οδηγία και πρότυπο. 

8. Υπεύθυνη Äήλωση ότι στην προσφερόìενη τιìή ìονάδα̋ θα συìπεριλαìβάνεται (α) η πλήρη̋ 

εγκατάσταση του προ̋ προìήθεια αναβατορίου, (β) οι δαπάνε̋ των απαραίτητων εργασιών και 

υλικών και τη̋ προσκόìιση̋ των υλικών ώστε το αναβατόριο να ìπορεί να τεθεί σε πλήρη και 

ασφαλή λειτουργία ìε την ολοκλήρωση τη̋ εγκατάστασή̋ του και (γ) το απαραίτητο κόστο̋ για τον 

προìηθευτή και εγκαταστάτη για την έκδοση τη̋ απαραίτητη̋ άδεια̋ λειτουργία αναβατορίου 

σύìφωνα προ̋ την αντίστοιχη ισχύουσα ελληνική νοìοθεσία. 

9. Υπεύθυνη Äήλωση του προσφέροντο̋ οικονοìικού φορέα ότι το προσφερόìενο αναβατόριο θα 

συνοδεύεται από εγγύηση καλή̋ λειτουργία̋ διάρκεια̋ δύο (2) ετών, η οποία θα περιλαìβάνει τα 

απαραίτητα ανταλλακτικά. 
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Για την παραλαβή του αναβατορίου τροφίìων ύστερα από την ολοκλήρωση τη̋ εγκατάστασή̋ του, 

ο ανάδοχο̋ τη̋ προìήθεια̋ – εγκατάσταση̋ είναι υποχρεωìένο̋ να προσκοìίσει τα παρακάτω: 

(α) Έγγραφα, σχέδια κ.τ.λ. από τον ανάδοχο προìηθευτή και εγκαταστάτη του αναβατορίου. 

1. Μηχανολογικό σχέδιο υπό κλίìακα, στο οποίο θα απεικονίζονται η τοìή και η κάτοψη του 

υπάρχοντο̋ φρεατίου, εντό̋ του οποίου θα είναι εγκατεστηìένο το αναβατόριο, ο τρόπο̋ 

ανάρτηση̋ και η κάτοψη του τροχαλιοστασίου αν υπάρχει. 

2. Ηλεκτρολογικό σχηìατικό σχεδιάγραììα κατά CENELEC (καλωδιακή συνδεσìολογία κυκλωìάτων 

ισχύο̋ και ασφάλεια̋ κινητήρα, οργάνων του πίνακα, του θαλάìου, του φρεατίου και του 

ìηχανοστασίου). 

3. Υπεύθυνη Äήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται η ανάληψη τη̋ εγκατάσταση̋ του 

αναβατορίου από τον εγκαταστάτη. 

4. Βιβλιάριο παρακολούθηση̋ ανελκυστήρα κατάλληλο για την καταγραφή των συντηρήσεων και 

ελέγχων του αναβατορίου. 

5. Εξακρίβωση ανά ìονάδα (Äήλωση πιστότητα̋ του ανελκυστήρα) από εγκαταστάτη, θεωρηìένη από 

τον αναγνωρισìένο φορέα ελέγχου, τον οποίον θα επιλέξει ο Äήìο̋ Ιλίου. 

6. Εξακρίβωση ανά ìονάδα (Πιστοποιητικό ελέγχου του ανελκυστήρα) από αναγνωρισìένο φορέα 

ελέγχου, τον οποίον θα επιλέξει ο Äήìο̋ Ιλίου. 

(β) Λοιπά απαραίτητα έγγραφα κ.τ.λ. από τον ανάδοχο προìηθευτή και εγκαταστάτη του αναβατορίου. 

1. Äήλωση συììόρφωση̋ CE τη̋ Ευρωπαϊκή̋ Ένωση̋ σύìφωνα ìε την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/42/ΕΕ 

σχετικά ìε τα ìηχανήìατα. 

2. Σήìανση του αναβατορίου ìε σήìα συììόρφωση̋ CE. 

3. Πιστοποιητικό συìφωνία̋ ìε το πρότυπο ΕΝ 81-31:2010 «BS EN 81-31: Safety Rules for the 

Construction and Installation of Lifts - Lifts for the Transport of Goods Only Part 31: Accessible Goods 

Only Lifts», το οποίο είναι απαραίτητο ώστε ο προ̋ προìήθεια και εγκατάσταση ανελκυστήρα̋ 

(αναβατόριο) να είναι κατάλληλο̋ για τη ìεταφορά τροφίìων. 

4. Εγγύηση καλή̋ λειτουργία̋ του αναβατορίου διάρκεια̋ δύο (2) ετών, η οποία θα περιλαìβάνει τα 

απαραίτητα ανταλλακτικά. 

5. Οδηγίε̋ χρήση̋ και συντήρηση̋ του αναβατορίου στην ελληνική γλώσσα. 

 

 

ΟΜΑÄΑ Γ’: ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛÙΜΑΤΟΣ TV (C.C.TV)  

 

Α. ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ Κ.Η.Φ.Η. 
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Οι ελάχιστε̋ προδιαγραφέ̋ που χρειάζεται να καλύπτουν τα ακόλουθα προ̋ προìήθεια και 

εγκατάσταση ìέρη του συστήìατο̋ συναγερìού του Κέντρου Ηìερήσια̋ Φροντίδα̋ Ηλικιωìένων 

(Κ.Η.Φ.Η.) έχουν ω̋ εξή̋ : 

 

91. Κεντρική ìονάδα συστήìατο̋ συναγερìού (1 τεìάχιο) 

· Θα διαθέτει δέκα έξι (16) προγραììατιζόìενε̋ ζώνε̋ και ìνήìε̋ επάνω στην πλακέτα. 

· Θα υποστηρίζει έω̋ και δέκα έξι (16) πληκτρολόγια. 

· Θα έχει δυνατότητα επέκταση̋ σε έω̋ και εκατόν είκοσι οκτώ (128) ζώνε̋ ìε τη χρήση επέκταση̋ ή 

ìε ασύρìατο module ή addressable. 

· Θα διαθέτει οκτώ (8) υποσυστήìατα. 

· Θα έχει ενσωìατωìένο κωδικοποιητή. 

· Θα έχει έλεγχο σειρήνα̋. 

· Θα υποστηρίζει τη χρήση T-Link για επικοινωνία ìε κέντρο λήψη̋ σηìάτων ìέσω δικτύου και 

διαδικτύου και GSM. 

· Θα έχει τη δυνατότητα καταγραφή̋ σε αρχείο ìνήìη̋ των τελευταίων τριών χιλιάδων (3.000) 

συìβάντων. 

· Χίλιοι πεντακόσιοι (1.500) κωδικοί χρήστη. 

 

92. Πληκτρολόγιο (3 τεìάχια) 

· Θα φέρει ìεγάλη φωτιζόìενη οθόνη LCD, στην οποία θα απεικονίζονται τριάντα δύο (32) χαρακτήρε̋ 

σε δύο (2) σειρέ̋. 

· Θα παρουσιάζει προγραììατιζόìενα ìηνύìατα, καθώ̋ και ìηνύìατα για προβλήìατα. 

· Θα έχει ìοντέρνο λεπτό σχεδιασìό. 

· Θα απεικονίζει την κατάσταση των ζωνών και του συστήìατο̋. 

· Θα παρουσιάζει ενδείξει̋ ηìεροìηνία̋ και ώρα̋. 

· Θα είναι αυτόìατη η εναλλαγή ìεταξύ ανοιχτών και σε συναγερìό ζωνών. 

· Θα φέρει πέντε (5) προγραììατιζόìενα πλήκτρα ειδικών λειτουργιών. 

· Θα φέρει πλήκτρα για συναγερìό φωτιά̋, ανάγκη̋ και πανικού. 

· Θα είναι διαθέσιìο (α) σε οκτώ (8) διαφορετικέ̋ γλώσσε̋ και (β) ìε λευκή ή ìαύρη πρόσοψη. 

· Θα έχει προγραììατιζόìενη είσοδο ζώνη̋ ή έξοδο PGM. 

· Θα έχει επιλογή Ελληνική̋ ή Αγγλική̋ γλώσσα̋ ω̋ κύρια γλώσσα λειτουργία̋ του. 
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93. Μαγνητική επαφή (για την είσοδο – 1 τεìάχιο) 

· Θα είναι φλαντζωτή ìε αυτοκόλλητο και βίδε̋. 

· Θα πιάνει απόσταση τουλάχιστον 3 cm. 

 

94. Μπαταρία ξηρή̋ φόρτιση̋ 12 V 7 Ah (9 τεìάχια) 

 

95. Μπαταρία ξηρή̋ φόρτιση̋ 12 V 2 Ah (2 τεìάχια) 

 

96. Äιπλο - ìικροκυìατικό̋ και υπέρυθρο̋ ανιχνευτή̋ κίνηση̋ (ραντάρ) (77 τεìάχια) 

· Θα είναι κατάλληλο̋ για την κάλυψη επαγγελìατικών και αποθηκευτικών χώρων. 

· Θα είναι κατάλληλο̋ για την αποφυγή ψεύτικων συναγερìών. 

· Θα είναι κατάλληλο̋ για την αποφυγή συναγερìών από κατοικίδια βάρου̋ έω̋ 25 κιλών. 

· Θα είναι διπλό̋. 

· Θα έχει Anti – Masking. 

· Θα έχει κάλυψη έω̋ δέκα πέντε (15) ìέτρα. 

· Θα έχει άνοιγìα 90ο. 

· Θα είναι ανθεκτικό̋ σε θερìοκρασίε̋ από -10ο C έω̋ 55ο C. 

 

97. Εξωτερική σειρήνα (2 τεìάχια) 

· Αυτοτροφοδοτούìενη και αυτοπροστατευόìενη σειρήνα ασφαλεία̋. 

· Θα εξασφαλίζει ìεγάλη αντοχή στι̋ όποιε̋ εξωτερικέ̋ συνθήκε̋. 

· Θα φέρει δύο (2) ενδεικτικά Led λειτουργία̋. 

· Θα ελέγχει την τάση του κέντρου και θα ενεργοποιείται σε περίπτωση που η τάση του κέντρου πέσει 

κάτω από 9,5 V συνεχού̋ ρεύìατο̋ (DC). 

· Θα φέρει ενσωìατωìένο φλα̋ ìε λυχνία πυράκτωση̋ ισχύο̋ 15 W. 

· Θα φέρει προστασία τη̋ σειρήνα̋ από βραχυκύκλωìα τη̋ λυχνία̋ του φλα̋. 

· Θα φέρει κοìβίον προστασία̋ (tamper) για την προστασία τη̋ σειρήνα̋ από άνοιγìα ή αποκόλληση 

από τον τοίχο. 

· Το κοìβίον προστασία̋ (tamper) θα έχει ελεύθερε̋ επαφέ̋ για τη σύνδεσή του σε ζώνη του κέντρου. 

· Η ìέγιστη ένταση του ηχητικού σήìατό̋ τη̋ θα είναι 125 dB στο ένα (1) ìέτρο απόσταση. 
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· Ανεξάρτητο̋ χρόνο̋ συναγερìού σε περίπτωση πλήρου̋ διακοπή̋ του SSP από το κέντρο λήψη̋ 

σηìάτων συναγερìού. 

· Κουτί σειρήνα̋ από πλαστικό polycarbonate, ανθεκτικό σε φωτιά ή θραύση, ìε προστασία 

υπεριώδου̋ (UV) φίλτρου. 

· Εικοσιτετράωρη προστασία εναντίον κοπή̋ και βραχυκυκλώìατο̋. 

 

98. Εσωτερική σειρήνα (8 τεìάχια) 

· Τριπλή πιεζοηλεκτρική σειρήνα. 

· Μέγιστη ένταση ηχητικού σήìατο̋ 115 dB στο ένα (1) ìέτρο απόσταση. 

 

99. Τροφοδοτικό Bus (ìε τροφοδοσίε̋ για αυτονοìία – 8 τεìάχια) 

· Θα λειτουργεί ìε τάση 12 V και θα έχει ισχύ 1 Ah. 

· Θα συνδέεται ìε την κεντρική ìονάδα ìέσω keybus για επιτήρηση προβληìάτων όπω̋ πτώση 

ìπαταρία̋, διακοπή ρεύìατο̋ κ.τ.λ. 

· Θα διαθέτει τέσσερι̋ (4) προγραììατιζόìενε̋ εξόδου̋ PGM για τον πίνακα συναγερìού του 

συστήìατο̋. 

 

100. Κουτί τροφοδοτικού Bus (8 τεìάχια) 

 

101. Ρελέ (1 τεìάχιο) 

· Θα λειτουργεί ìε τάση 12 V σε συνεχέ̋ ρεύìα (dc). 

 

102. Μετασχηìατιστή̋ (9 τεìάχια) 

· Λειτουργία ìε τάση 16,6 V. 

 

103. Πλακέτα επέκταση̋ (9 τεìάχια) 

Θα είναι κατάλληλη ώστε να επεκτείνει τον υπάρχοντα πίνακα συναγερìού του συστήìατο̋ κατά 

επιπλέον οκτώ (8) ζώνε̋. 

 

104. Κουτί πλακέτα̋ επέκταση̋ (9 τεìάχια) 
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105. Σύνολο των απαραίτητων καλωδίων και ìικροϋλικών για την εγκατάσταση του συστήìατο̋ (1 

τεìάχιο) 

 

106. Εργασίε̋ εγκατάσταση̋ ìηχανηìάτων και καλωδίωση̋, ρυθìίσει̋ και προγραììατισìό̋ (1 

τεìάχιο) 

Στο κόστο̋ των εργασιών θα περιλαìβάνεται το απαραίτητο κόστο̋ ώστε να τραβηχτεί καλώδιο του 

Ο.Τ.Ε. και να συνδεθεί ìε τον πίνακα συναγερìού του συστήìατο̋.   

 

Β. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ C.C.TV Κ.Η.Φ.Η. 

Οι ελάχιστε̋ προδιαγραφέ̋ που χρειάζεται να καλύπτουν τα ακόλουθα προ̋ προìήθεια και εγκατάσταση 

ìέρη του κλειστού κυκλώìατο̋ τηλεόραση̋ (C.C.TV) του Κέντρου Ηìερήσια̋ Φροντίδα̋ Ηλικιωìένων 

(Κ.Η.Φ.Η.), η προìήθεια και εγκατάσταση των οποίων αποσκοπεί στην αναβάθìιση του κλειστού 

κυκλώìατο̋, έχουν ω̋ εξή̋ : 

 

107. Κάìερα Bullet (16 τεìάχια) 

· Αισθητήρα̋ εικόνα̋ ανάλυση̋ τουλάχιστον 2 Megapixel. 

· Θα φέρει συìπληρωìατικού̋ ηìιαγωγού̋ ìετάλλου – οξειδίου (Complementary Metal – Oxide 

Semiconductors) υψηλή̋ απόδοση̋. 

· Αυτόìατη εστίαση (Auto focus). 

· H ανάλυση εικόνα̋ τη̋ θα είναι 3.840 x 2.160 pixels. 

· Φακό̋ τεχνολογία̋ EXIR 2.0 και ìηχανοκίνητα ìεταβλητή̋ εστίαση̋ (motorized vari-focal lens), η 

οποία θα ìεταβάλλεται τουλάχιστον από 2,7 mm έω̋ 13,5 mm. 

· Θα φέρει τεχνολογία Smart IR αποδοτική σε απόσταση έω̋ και 80 ìέτρα (Up to 80 m IR distance). 

· 3D ψηφιακή ìείωση θορύβου (DNR, Digital Noise Reduction). 

· WDR (Wide Dynamic Range) έω̋ 130 db. 

· Μεταβλητή έξοδο̋ βίντεο ìε χρήση διακόπτη προ̋ TVI/AHD/CVI/CVBS (4 in 1 video output 

(switchable TVI/AHD/CVI/CVBS)). 

· Θα διαθέτει menu ìε λειτουργία Up the Coax (HIKVISION-C), το οποίο να προβάλλεται στην οθόνη 

(OSD, On-Screen Display). 

· Βαθìό̋ αδιαβροχοποίηση̋ ΙΡ67. 

· Κάθε κάìερα Bullet θα συνδεθεί στο ήδη υπάρχον καταγραφικό του κλειστού κυκλώìατο̋ 

τηλεόραση̋ (C.C.TV). 
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108. Μεταλλική βάση στήριξη̋ (16 τεìάχια) 

Θα στηρίζει την προαναφερόìενη κάìερα Bullet και θα είναι διαìορφωìένη κατάλληλα ώστε να 

ìαζεύονται σε αυτή τα απαραίτητα καλώδια και βύσìατα BNC. 

 

109. Τροφοδοτικό τροφοδοσία̋ ìε ασφάλεια παροχή̋ ισχύο̋ PS (PS : Power Supply - 3 τεìάχια) 

Θα λειτουργεί ìε τάση 12 V και θα έχει ισχύ 1 Ah. 

 

110. Βύσìα BNC ìε καλώδιο προδιαγραφών ST17 (BNC : Bayonet Neill – Concelman connectors – 32 

τεìάχια) 

 

111. Σύνολο των απαραίτητων καλωδίων, καναλιών και ìικροϋλικών για την εγκατάσταση των 

ìηχανηìάτων (1 τεìάχιο) 

 

112. Εργασίε̋ εγκατάσταση̋ ìηχανηìάτων και καλωδίωση̋, προγραììατισìό̋ ìεταφορά̋ εικόνα̋ 

και ρυθìίσει̋ (1 τεìάχιο) 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑÄΑΣ Γ΄/Υποέργο 2 

Οι τεχνικέ̋ προσφορέ̋, τι̋ οποίε̋ θα υποβάλλουν οι προσφέροντε̋ οικονοìικοί φορεί̋ για το 

σύνολο των περιλαìβανόìενων στην Οìάδα Γ’ του Υποέργου 2 του παρόντο̋ διαγωνισìού προìήθεια̋ 

προ̋ προìήθεια ειδών και των αντίστοιχων εργασιών εγκατάστασή̋ του̋, θα πρέπει να καλύπτουν όλε̋ 

τι̋ αντίστοιχε̋ απαιτήσει̋ και τι̋ τεχνικέ̋ προδιαγραφέ̋ πού έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή στι̋ 

προηγούìενε̋ σελίδε̋ περιγράφοντα̋ ακριβώ̋ πώ̋ οι συγκεκριìένε̋ απαιτήσει̋ και προδιαγραφέ̋ 

πληρούνται. 

Πιο συγκεκριìένα, ο ενδιαφερόìενο̋ να καταθέσει προσφορά για την παρούσα οìάδα θα πρέπει 

οπωσδήποτε προηγουìένω̋ να επιληφθεί του χώρου του Κέντρου Ηìερήσια̋ Φροντίδα̋ Ηλικιωìένων 

(Κ.Η.Φ.Η.) και να λάβει πλήρη και αναλυτική γνώση των τοπικών συνθηκών που αφορούν τόσο το προ̋ 

εγκατάσταση σύστηìα συναγερìού όσο και το προ̋ αναβάθìιση κλειστό κύκλωìα τηλεόραση̋ (C.C.TV). 

Με βάση και τα παραπάνω, για να έχει ο φάκελο̋ τεχνική̋ προσφορά̋ κάθε οικονοìικού φορέα που 

συììετέχει στον παρόντα διαγωνισìό διεκδικώντα̋ την προìήθεια τη̋ Γ’ Οìάδα̋ ειδών πλήρη και σωστή 

ìορφή, χρειάζεται να υποβληθούν ìε το φάκελο τα ακόλουθα δικαιολογητικά, ìε ποινή αποκλεισìού σε 

αντίθετη περίπτωση : 

1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι ο προσφέρων οικονοìικό̋ φορέα̋ έχει επιληφθεί του χώρου 

του Κέντρου Ηìερήσια̋ Φροντίδα̋ Ηλικιωìένων (Κ.Η.Φ.Η.) και έχει λάβει πλήρη και αναλυτική γνώση 

των τοπικών συνθηκών, οι οποίε̋ αφορούν τόσο στο προ̋ εγκατάσταση σύστηìα συναγερìού όσο και 

στο προ̋ αναβάθìιση κλειστό κύκλωìα τηλεόραση̋ (C.C.TV). 

2. Ευκρινέ̋ φωτοαντίγραφο τη̋ άδεια̋ εγκαταστάτη συστηìάτων ασφαλεία̋ του προσφέροντο̋ 

οικονοìικού φορέα, σύìφωνα ìε ότι σχετικό προβλέπεται από το Ν. 2518/21-08-1997 (ΦΕΚ 164 Α’) 

«Προϋποθέσει̋ λειτουργία̋ ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχή̋ υπηρεσιών ασφαλεία̋» (βλ. ιδίω̋ το 2ο 

άρθρο του). 

3. Ευκρινέ̋ φωτοαντίγραφο τη̋ άδεια̋ εργασία̋ Β’ κατηγορία̋ προσωπικού ασφαλεία̋ ιδιωτικών 

επιχειρήσεων παροχή̋ υπηρεσιών ασφαλεία̋, σύìφωνα ìε ότι σχετικό προβλέπεται από το Ν. 

2518/21-08-1997 (ΦΕΚ 164 Α’) «Προϋποθέσει̋ λειτουργία̋ ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχή̋ 

υπηρεσιών ασφαλεία̋» (βλ. το 3ο άρθρο του και ιδίω̋ την 3η παράγραφό του), για κάθε ìέλο̋ του 

προσωπικού του προσφέροντο̋ οικονοìικού φορέα το οποίο, σε περίπτωση που ο οικονοìικό̋ φορέα̋ 

αναδειχθεί τελικά ανάδοχο̋ τη̋ Οìάδα̋ Γ’ του Υποέργου 2 του παρόντο̋ έργου, θα συììετέχει στην 

εγκατάσταση των αντίστοιχων προσφερόìενων ειδών. 
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4. Κατάσταση των ìελών του προσωπικού του προσφέροντο̋ οικονοìικού φορέα, τα οποία διαθέτουν 

την αναφερόìενη στην προηγούìενη περίπτωση άδεια και, σε περίπτωση που ο οικονοìικό̋ φορέα̋ 

αναδειχθεί τελικά ανάδοχο̋ τη̋ Οìάδα̋ Γ’ του Υποέργου 2 του παρόντο̋ έργου, θα συììετέχουν στην 

εγκατάσταση των αντίστοιχων προσφερόìενων ειδών. 

5. Ευκρινέ̋ φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού ISO 9001:2015 διασφάλιση̋ διαχείριση̋ ποιότητα̋ του 

προσφέροντο̋ οικονοìικού φορέα για την προìήθεια (ή εìπορία) και εγκατάσταση των 

προσφερόìενων ειδών. 

6. Ευκρινέ̋ φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού ISO 45001:2018 διασφάλιση̋ διαχείριση̋ τη̋ υγεία̋ και 

ασφάλεια̋ στην εργασία του προσφέροντο̋ οικονοìικού φορέα. 

7. Ευκρινή φωτοαντίγραφα εγγράφων πού πιστοποιούν ότι τα προσφερόìενα από τον οικονοìικό φορέα 

είδη τη̋ Οìάδα̋ Γ’ του Υποέργου 2 του παρόντο̋ έργου είναι σύìφωνα ìε το πρότυπο ΕΝ 50131 

«Συστήìατα συναγερìού – Συστήìατα παρείσδυση̋ και συγκράτηση̋» (Alarm systems – Intrusion and 

hold-up systems). 

8. Äήλωση συììόρφωση̋ CE του προσφέροντο̋ οικονοìικού φορέα για τα προσφερόìενα από αυτόν 

είδη τη̋ Οìάδα̋ Γ’ του Υποέργου 2 του παρόντο̋ έργου. 

9. Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντο̋ οικονοìικού φορέα ότι τα προσφερόìενα από αυτόν είδη τη̋ 

Οìάδα̋ Γ’ του Υποέργου 2 του παρόντο̋ έργου θα συνοδεύονται από εγγύηση καλή̋ λειτουργία̋ 

διάρκεια̋ δύο (2) ετών, η οποία θα περιλαìβάνει και πλήρη τεχνική υποστήριξη από την ολοκλήρωση 

τη̋ εγκατάστασή̋ του̋ και για το σύνολο τη̋ διάρκεια̋ τη̋ εγγύηση̋ καλή̋ λειτουργία̋.  

 

   

  Για την παραλαβή των ειδών τη̋ Οìάδα̋ Γ’ του Υποέργου 2 του παρόντο̋ έργου, ο ανάδοχο̋ τη̋ 

προìήθεια̋ και εγκατάστασή̋ του̋ είναι υποχρεωìένο̋ να προσκοìίσει : 

1. Εγγύηση καλή̋ λειτουργία̋ των προ̋ προìήθεια και εγκατάσταση ειδών διάρκεια̋ δύο (2) ετών, 

η οποία θα περιλαìβάνει και πλήρη τεχνική υποστήριξη από την ολοκλήρωση τη̋ εγκατάστασή̋ του̋ και 

για το σύνολο τη̋ διάρκεια̋ τη̋ εγγύηση̋ καλή̋ λειτουργία̋.  
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ΟΜΑÄΑ Ä’: ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟÄΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙÄÙΝ ΟΜΑÄΑΣ Ä΄/Υποέργου 2 

Οι παρακάτω όροι είναι επί ποινή αποκλεισìού, ισχύουν για τα προ̋ προìήθεια είδη τη̋ οìάδα̋ 

Ä΄/Υποέργου 2, και η ìη συììόρφωση έστω και ìε ένα από αυτού̋ θα έχει σαν συνέπεια την απόρριψη 

ολόκληρη̋ τη̋ προσφορά̋ τη̋ εν λόγω οìάδα̋. 

Οι προσφορέ̋ υποβάλλονται για το σύνολο των ειδών τη̋ προκηρυχθείσα̋ οìάδα̋. 

Οι γενικέ̋ προδιαγραφέ̋ ισχύουν για όλα τα είδη τη̋ οìάδα̋ και στο σύνολό του̋. 

· Όλα τα προ̋ προìήθεια είδη θα είναι καινούρια και αìεταχείριστα, στιβαρά, καλαίσθητα, 

λειτουργικά, ανθεκτικά, αρίστη̋ ποιότητα̋, συσκευασìένα έτσι ώστε να αποφεύγονται φθορέ̋ κατά τη 

ìεταφορά του̋ και αλλοίωση χαρακτηριστικών και ιδιοτήτων του̋, σύγχρονη̋ και εξελιγìένη̋ 

κατασκευή̋ και θα πληρούν τι̋ προδιαγραφέ̋ που περιλαìβάνονται στην παρούσα ìελέτη. Οι 

ηλεκτρικέ̋-ηλεκτρονικέ̋ συσκευέ̋, πλέον ω̋ άνω περιγραφόìενων χαρακτηριστικών που θα πρέπει να 

έχουν, θα πρέπει να είναι επίση̋ και γνωστού και αναγνωρισìένου τύπου (ìοντέλου) προκειìένου να 

πληρούν όλε̋ τι̋ προδιαγραφέ̋ που περιλαìβάνονται στην παρούσα ìελέτη.  

· Όπου στα κείìενα των τεχνικών προδιαγραφών υπάρχει αναφορά σηìάτων, διπλωìάτων 

ευρεσιτεχνία̋ ή τύπων, καθώ̋ και η αναφορά ορισìένη̋ παραγωγή̋ ή προέλευση̋, νοείται και το «ή 

το ισοδύναìό του̋». 

· Για όλα τα προσφερόìενα είδη στην τιìή προσφορά̋ του προìηθευτή συìπεριλαìβάνονται, η 

προìήθεια του είδου̋, το κόστο̋ προετοιìασία̋, ìεταφορά̋, φορτοεκφόρτωση̋, συναρìολόγηση̋, 

εγκατάσταση̋-τοποθέτηση̋, σύνδεση̋ (περιλαìβάνεται και η σύνδεσή του̋ ìε τα υπάρχοντα δίκτυα 

ηλεκτρική̋ ενέργεια̋, ύδρευση̋-αποχέτευση κ.λ.π.), ρύθìιση̋ και θέση̋ σε πλήρη και κανονική 

λειτουργία κάθε προσφερόìενου είδου̋, σε χρόνο και τόπο καθ’ υπόδειξη του Äήìου και ìε 

αποκλειστική ευθύνη του προìηθευτή. Στην τιìή προσφορά̋ του προìηθευτή συìπεριλαìβάνονται 

επίση̋, επιδείξει̋ τη̋ λειτουργία̋ των ειδών στου̋ άìεσου̋ χρήστε̋ του καθώ̋ και επαναρύθìιση-

επαναπρογραììατισìό̋ σε όποιε̋ ηλεκτρικέ̋ συσκευέ̋ κριθεί απαραίτητο από το Äήìο, βάσει των 

αναγκών των χρηστών του.  

· Όλα τα ζητούìενα τεχνικά χαρακτηριστικά των προ̋ προìήθεια ειδών θα αποτυπώνονται σε επίσηìα 

τεχνικά φυλλάδια τη̋ κατασκευάστρια̋ εταιρεία̋ (στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα). Ενδεικτικά 

αναφέρεται ότι, ω̋ επίσηìα τεχνικά φυλλάδια δύναται να θεωρηθούν τα επίσηìα prospectus ή/και οι 

επίσηìοι κατάλογοι τη̋ κατασκευάστρια̋ εταιρεία̋. 

· Όλα τα ποσοτικά χαρακτηριστικά των προσφερόìενων ειδών θα πρέπει να ταυτίζονται επακριβώ̋ 

ìε τα ζητούìενα χαρακτηριστικά εκτό̋ και εάν προσδιορίζεται εύρο̋ ή απόκλιση. 

· Στην περίπτωση των διαστάσεων το εύρο̋ ή η απόκλιση θα αναφέρεται διακριτά ω̋ διαστάσει̋ 

στην επιìέρου̋ περιγραφή κάθε είδου̋. 
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ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ÄΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΟΜΑÄΑΣ Ä΄/Υποέργου 2 (ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ) 

Κατά την υποβολή τη̋ προσφορά̋ του θα κατατεθούν από τον οικονοìικό φορέα επί ποινή 

αποκλεισìού τα κάτωθι: 

1)  Υπεύθυνη Äήλωση του οικονοìικού φορέα όπου θα αναφέρεται ότι έλαβε γνώση όλων των όρων 

των Γενικών & Τεχνικών Προδιαγραφών των υπό προìήθεια ειδών τη̋ Οìάδα̋ Ä΄/Υποέργου 2, 

του̋ οποίου̋ αποδέχεται πλήρω̋ και ανεπιφύλακτα (χωρί̋ καìία ìεταβολή) και  αναλαìβάνει την 

ευθύνη να εξασφαλίσει και να ανταποκριθεί σε όλε̋ στι̋ απαιτήσει̋ που περιγράφονται σε αυτέ̋. 

Επιπλέον, ο οικονοìικό̋ φορέα̋ θα δηλώνει ότι όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά 

του είναι αληθή και ακριβή. 

2) Υπεύθυνη Äήλωση του οικονοìικού φορέα ότι επισκέφτηκε του̋ χώρου̋ του Κ.Η.Φ.Η., έλαβε γνώση 

των γενικών και τοπικών συνθηκών για την εκτέλεση τη̋ προìήθεια̋ όλων των ειδών τη̋ Οìάδα̋ 

Ä΄/Υποέργου 2 στο σύνολό του̋, και του̋ αποδέχεται πλήρω̋ και ανεπιφύλακτα. 

3) Αναλυτική Τεχνική Περιγραφή όλων των προσφεροìένων ειδών, η οποία θα ακολουθεί την δοìή 

τη̋ Τεχνική̋ Περιγραφή̋ τη̋ ìελέτη̋ τη̋ εν λόγω προìήθεια̋ (σηìείο – σηìείο). Η τεχνική 

περιγραφή θα συνοδεύεται από επίσηìα τεχνικά φυλλάδια τη̋ κατασκευάστρια̋ εταιρεία̋ (στην 

ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα) από τα οποία θα πιστοποιούνται τα τεχνικά χαρακτηριστικά των 

προσφερόìενων ειδών. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι, ω̋ επίσηìα τεχνικά φυλλάδια δύναται να 

θεωρηθούν τα επίσηìα prospectus ή/και οι επίσηìοι κατάλογοι τη̋ κατασκευάστρια̋ εταιρεία̋. 

      Σε κάθε ένα από τα παραπάνω έντυπα, τα οποία θα συνοδεύουν την Τεχνική Περιγραφή, θα 

αναγράφεται ο αύξων αριθìό̋ του προσφερόìενου είδου̋, όπω̋ αυτό̋ αναφέρεται ω̋ Α/Α στον 

προυπολογισìό δαπάνη̋ τη̋ πράξη̋ (π.χ. Α/Α: 113, Α/Α: 114, κ.λ.π.) και θα διευκρινίζεται ο τύπο̋ 

που προσφέρεται, ìε τρόπο ìονοσήìαντο, έτσι ώστε να ìη δηìιουργείται καìία αìφιβολία ω̋ προ̋ 

την ταυτότητα του προσφεροìένου είδου̋ και η αναθέτουσα Αρχή να έχει την δυνατότητα να 

ελέγξει εάν τα προσφερόìενα είδη καλύπτουν τι̋ προδιαγραφέ̋ τη̋ Μελέτη̋ τη̋. 

Σε αντίθετη περίπτωση, αν δηλαδή οι πληροφορίε̋ αναγραφή̋ του αύξοντα αριθìού του κάθε 

προσφερόìενου είδου̋ εìφανίζονται ελλιπεί̋ ή λανθασìένε̋, η αναθέτουσα αρχή ìπορεί, 

τηρώντα̋ τι̋ αρχέ̋ τη̋ ίση̋ ìεταχείριση̋ και τη̋ διαφάνεια̋, να καλεί εγγράφω̋ του̋ 

προσφέροντε̋ ή του̋ υποψηφίου̋ οικονοìικού̋ φορεί̋, ìέσα σε εύλογη προθεσìία, να 

συìπληρώνουν, να αποσαφηνίζουν ή να ολοκληρώνουν αυτέ̋ τι̋ σχετικέ̋ πληροφορίε̋, σύìφωνα 

ìε το άρθρο 102 του Ν.4412/16 όπω̋ τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Ειδικότερα στην τεχνική προσφορά κάθε είδου̋ θα υπάρχει: 

α.     Χώρα προέλευση̋ - κατασκευή̋. 

β.     Κατασκευαστικό̋ Οίκο̋. 

γ.     Τύπο̋  ή ìοντέλο προσφεροìένου ή αριθìό̋ σχετικού καταλόγου. 

Για τα προϊόντα που κατασκευάζει ο ίδιο̋ ο διαγωνιζόìενο̋ απαιτείται ο χαρακτηρισìό̋ 

«κατασκευή̋ του εργοστασίου ìα̋».  

 

4) Υπεύθυνη Äήλωση του κατασκευαστή ή του επίσηìου αντιπροσώπου ή του ιδίου (νοìίìου 

εκπροσώπου του οικονοìικού φορέα), στην οποία θα δηλώνεται ότι:  
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i) εγγυάται για όλα τα προ̋ προìήθεια είδη, την άριστη κατάσταση, την επάρκεια, την καλή 

λειτουργία & την τεχνική υποστήριξή του̋,  για χρονική διάρκεια τουλάχιστον δύο (2) ετών 

από την ηìεροìηνία παράδοσή̋ του̋, η οποία θα καλύπτει όλα τα ìέρη των προ̋ προìήθεια 

ειδών, τα ανταλλακτικά που τυχόν απαιτηθούν, καθώ̋ και το κόστο̋ ìεταφορά̋ του̋ σε 

εξουσιοδοτηìένη επιχείρηση συντήρηση̋ και επιστροφή̋ του̋ στον τόπο από τον οποίο 

παρελήφθησαν αρχικά ή το κόστο̋ ìετάβαση̋ τεχνικού στο τόπο εγκατάσταση̋ και 

λειτουργία̋ των ειδών, 

ii) κατά τη διάρκεια του ω̋ άνω χρόνου εγγύηση̋, θα γίνει ìε ευθύνη και ìέριìνά του, εφόσον 

κριθεί ω̋ ανάδοχο̋ προìηθευτή̋, η αποκατάσταση του εκάστοτε προβληìατικού προϊόντο̋, 

ìε επισκευή ή αντικατάσταση αυτού, ώστε το προϊόν να επανέλθει σε συνθήκε̋ καλή̋ 

λειτουργία̋, χωρί̋ καìία επιβάρυνση εργασία̋ ή ανταλλακτικών τη̋ Αναθέτουσα̋ Αρχή̋.  

Επισηìαίνεται ότι:  

Ο ανάδοχο̋ θα κληθεί ìετά την παραλαβή των προ̋ προìήθεια ειδών τη̋ εν λόγω οìάδα̋ και 

κατά την επιστροφή τη̋ Εγγυητική̋ Καλή̋ Εκτέλεση̋ να καταθέσει Τραπεζική Εγγυητική Καλή̋ 

Λειτουργία̋ για τα είδη που έχει προìηθεύσει.  Ο χρόνο̋ και το περιεχόìενό τη̋, σε συìφωνία ìε 

τα άρθρα 72 και 215 του Ν.4412/16 όπω̋ έχει τροποποιηθεί και ισχύει, περιγράφεται αναλυτικά 

στην διακήρυξη. Η Εγγυητική Καλή̋ Λειτουργία̋ θα καλύπτει συνολικά και χωρί̋ διακρίσει̋ την 

αποκατάσταση των ελαττωìάτων που ανακύπτουν ή των ζηìιών που προκαλούνται από 

δυσλειτουργία του συνόλου ή ìέρου̋ των αγαθών κατά την περίοδο εγγύηση̋ καλή̋ λειτουργία̋. 

5)  Υπεύθυνη Äήλωση του κατασκευαστή ή του επίσηìου αντιπροσώπου ή του ιδίου (νοìίìου 

εκπροσώπου του οικονοìικού φορέα), στην οποία θα δηλώνεται ότι εγγυάται την διαθεσιìότητα 

γνήσιων ανταλλακτικών σε επαρκεί̋ ποσότητε̋ για όλα τα προ̋ προìήθεια είδη και για χρονική 

διάρκεια τουλάχιστον δέκα (10) ετών από την ηìεροìηνία παράδοσή̋ του̋. 

6)   Τα κάτωθι πιστοποιητικά για την οìάδα Ä΄/Υποέργου 2 θα πρέπει να κατατεθούν επί ποινή 

αποκλεισìού από τον οικονοìικό φορέα, ήτοι: 

6.1 Για τι̋ κατασκευάστριε̋ εταιρείε̋ των προσφεροìένων ειδών ìε αύξων αριθìό Α/Α:113, 

Α/Α:114, Α/Α:116, Α/Α:129, Α/Α:130, Α/Α:132, Α/Α:136, Α/Α:137, Α/Α:145, Α/Α:150, 

Α/Α:151, Α/Α:152 πρέπει να κατατεθούν τα εξή̋ πιστοποιητικά: 

o Äιασφάλιση̋ ποιότητα̋ ΕΝ ISO 9001:2015 (ή νεότερο) ή ισοδύναìο 

ìε πεδίο εφαρìογή̋ τον σχεδιασìό και την παραγωγή προϊόντων συναφών ìε τα αντίστοιχα 

προ̋ προìήθεια είδη. 

 

Τα παραπάνω πιστοποιητικά τη̋ παραγράφου 6.1, που θα προσκοìιστούν θα πρέπει να 

βρίσκονται σε ισχύ, κατά την καταληκτική ηìεροìηνία υποβολή̋ των προσφορών, να είναι 

εκδόσεω̋ διαπιστευìένου φορέα4, το αντικείìενο του̋ να είναι συναφέ̋ ìε αυτό τη̋ οìάδα̋ 

Ä΄/Υποέργου 2 τη̋ δηìοπρατούìενη̋ προìήθεια̋ και στο σκοπό του̋ θα πρέπει να αναφέρονται 

                                                           
4 Όπου διαπιστευìένο̋ φορέα̋ νοείται ότι, η διαπίστευση έχει γίνει από τον ΕΣΥÄ ή άλλο αντίστοιχο φορέα διαπίστευση̋ 

χώρα̋ τη̋ Ε.Ε. ή από αναγνωρισìένου̋ από το ΕΣΥÄ φορεί̋ του εξωτερικού. 
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τουλάχιστον τα αντίστοιχα ω̋ ανωτέρω, πεδία εφαρìογή̋ τη̋ προìήθεια̋. Επιπλέον, τα 

πιστοποιητικά θα πρέπει να είναι ìεταφρασìένα στα ελληνικά και νοìίìω̋ επικυρωìένα5.  

6.2  Τα προσφερόìενα είδη ìε αύξων αριθìό Α/Α:113, Α/Α:114, Α/Α:116, Α/Α:129, Α/Α:130, 

Α/Α:132, Α/Α:136, Α/Α:137, Α/Α:145, Α/Α:150, Α/Α:151, Α/Α:152, καθώ̋ και τα είδη ìε 

αύξων αριθìό Α/Α:138(ìόνο για τα ψυκτικά ìηχανήìατα), Α/Α:139(ìόνο για τα ψυκτικά 

ìηχανήìατα), Α/Α:140(καταγραφικό ìηχάνηìα), Α/Α:148(ìόνο ω̋ προ̋ τα ìοτέρ), 

Α/Α:149(Ψυγείο δίπορτο Α+ ενεργειάκη̋ κλάση̋),  θα φέρουν (επί ποινή αποκλεισìού) 

σήìανση CE.  

7)  Υπεύθυνη Äήλωση του οικονοìικού φορέα στην οποία θα αναφέρεται ότι όλα τα προ̋ προìήθεια 

είδη τη̋ οìάδα̋ Ä΄/Υποέργου 2, θα είναι καινούρια και αìεταχείριστα. 

 

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑÄΟΧΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

Στην επιτροπή παραλαβή̋ των ειδών τη̋ Ä΄ οìάδα̋/Υποέργου 2, θα παραδίδεται από τον ανάδοχο τη̋ 
προìήθεια̋ τη̋ εν λόγω οìάδα̋: 

α) Υπεύθυνη Äήλωση του αναδόχου στην οποία θα αναφέρονται αναλυτικά για τα παραδοθέντα είδη 

τη̋ Ä΄ οìάδα̋/Υποέργου 2 τα οποία δεν είναι ειδικέ̋ κατασκευέ̋:  

- ο σειριακό̋ του̋ αριθìό̋,  

-το ακριβέ̋ του̋ ìοντέλο,  

-ο τύπο̋ του̋ και ο κατασκευαστή̋ του̋ 

και ότι είναι καινούρια, αìεταχείριστα. 

β) Τεχνικά εγχειρίδια χρήση̋ για τα προσφερόìενα είδη ìε αύξων αριθìό Α/Α:113, Α/Α:114, Α/Α:116, 

Α/Α:129, Α/Α:130, Α/Α:132, Α/Α:136, Α/Α:137, Α/Α:140, Α/Α:145, Α/Α:149, Α/Α:150, Α/Α:151, Α/Α:152, 

που θα περιλαìβάνουν συìβουλέ̋/ οδηγίε̋ σωστή̋ χρήση̋, συντήρηση̋, αποθήκευση̋, καθαρισìού, 

κ.ά. ώστε να είναι κατανοητή η χρήση του̋ από τον χειριστή (στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα). 

Η παραλαβή των ειδών γίνεται από την αρìόδια Επιτροπή Παραλαβή̋ και θα πραγìατοποιηθεί σύìφωνα 

ìε τα οριζόìενα στον Ν.4412/2016 όπω̋ έχει συìπληρωθεί-τροποποιηθεί και ισχύει. Εάν κατά την 

παραλαβή (ìακροσκοπικό̋ έλεγχο̋) διαπιστωθεί απόκλιση από τι̋ συìβατικέ̋ τεχνικέ̋ προδιαγραφέ̋, η 

επιτροπή παραλαβή̋ ìπορεί να προτείνει ή την τέλεια απόρριψη ή τη ìερική αυτή̋ ή την αντικατάσταση 

των όποιων ανωìαλιών. Εάν ο ανάδοχο̋ δεν συììορφωθεί προ̋ τι̋ προτάσει̋ τη̋ επιτροπή̋, εντό̋ τη̋ 

                                                           

5
 Στι̋ περιπτώσει̋ που ìε την αίτηση συììετοχή̋ ή την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά 

γίνονται αποδεκτά είτε κατά τα προβλεπόìενα στι̋ διατάξει̋ του ν. 4250/2014 (Α΄ 94) είτε και σε απλή 

φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά του̋ και η οποία 

φέρει υπογραφή ìετά την έναρξη διαδικασία̋ σύναψη̋ σύìβαση̋. 
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από την ίδια οριζόìενη̋ προθεσìία̋, ο Äήìο̋ δικαιούται να προβεί στην τακτοποίηση τούτων σε βάρο̋ 

και για λογαριασìό του αναδόχου και κατά τον πλέον πρόσφορο για τι̋ ανάγκε̋ και τα συìφέροντα 

αυτού τρόπο. Για την κάλυψη των σχετικών δαπανών χρησιìοποιείται η εγγύηση του αναδόχου. Η 

παραλαβή του προ̋ προìήθεια είδου̋ ενεργείται βάσει των κείìενων διατάξεων ω̋ την πάροδο του 

συìβατικού χρόνου εγγύηση̋. 

Επισηìαίνεται ιδιαίτερα ότι, η Επιτροπή παραλαβή̋ οφείλει να ελέγξει και την εφαρìογή του ΣΧΕÄΙΟΥ 

ÄΙΑΤΑΞΗΣ (όπω̋ αυτό αναρτάται στα συνηììένα του διαγωνισìού), ω̋ προ̋ την χωροθέτηση των προ̋ 

προìήθεια ειδών πριν υπογράψει την παραλαβή του̋. 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟÄΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙÄÙΝ ΟΜΑÄΑΣ Ä΄/Υποέργου 2 

113. Τροχήλατο̋ Θερìοθάλαìο̋  

Α/Α Περιγραφή CPV Μονάδα 
Μέτρηση̋ 

Ποσότητα 

113 Τροχήλατο̋ θερìοθάλαìο̋ 

25GN 2/1 

39314000-6 

(εξοπλισ+ό̋ επαγγελ+ατικού 

+αγειρείου) 

Τεìάχιο 1 

        

Εικόνα 113 (ενδεικτική) 

Η ìορφή του προ̋ προìήθεια είδου̋ θα είναι σύìφωνη ìε την εικόνα 113 

Το εν λόγω προ̋ προìήθεια είδο̋ θα είναι ενταγìένο στην τρέχουσα σειρά παραγωγή̋ του κατασκευαστή  

Äιαστάσει̋(γενική απόκλιση έω̋ ±5cm ìήκο̋ χ πλάτο̋ χ ύψο̋: 73cmΧ94cmΧ188cm (Η) 

Ελάχιστε̋ απαιτούìενε̋ τεχνικέ̋ προδιαγραφέ̋ (επί ποινή αποκλεισìού): 

Τροχήλατο̋ θερìοθάλαìο̋ 25GN 2/1, κατασκευασìένο̋ εξ’ ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα βαρέω̋ 

τύπου AISI 304, εσωτερικά και εξωτερικά.  

Επιπρόσθετα τεχνικά χαρακτηριστικά θα είναι κατ' ελάχιστον τα εξή̋: 

• Θα διαθέτει εξωτερικό ψηφιακό θερìόìετρο - θερìοστάτη. 

• Μνήìε̋ για τουλάχιστον 9 προγράììατα εφύγρανση̋. 

• Οθόνη αφή̋ 

• Με κυκλοφορία αέρα και υγρασία. 

• Θα έχει 3 ξεχωριστέ̋ λειτουργίε̋: Με αέρα, ìε θερìό αέρα, & ìε συνδιασìό αέρα και υγρασία̋. 

• Θα διαθέτει 1 (ìία) πόρτα. 

• Θα διατηρεί ασφαλή για τα τρόφιìα θερìοκρασία. 

• Ισχύ̋ 2,2KW/230V. 

Στην τιìή προσφορά̋ του προìηθευτή συìπεριλαìβάνονται, η προìήθεια του είδου̋, το κόστο̋ 

προετοιìασία̋, ìεταφορά̋, φορτοεκφόρτωση̋, συναρìολόγηση̋, εγκατάσταση̋, σύνδεση̋ ìε τα 

υπάρχοντα δίκτυα (ηλεκτρική̋ ενέργεια̋, κ.λ.π.), ρύθìιση̋ και θέση̋ σε πλήρη και κανονική λειτουργία 

του προσφερόìενου είδου̋, σε χρόνο  και τόπο καθ’ υπόδειξη του Äήìου και ìε αποκλειστική ευθύνη του 

προìηθευτή. Περιλαìβάνονται επιδείξει̋ τη̋ λειτουργία̋ του στου̋ άìεσου̋ χρήστε̋ του. 
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Πιστοποιητικά: 

• Πιστοποιητικό ISO, όπω̋ αναφέρεται για τα προ̋ προìήθεια είδη τη̋ οìάδα̋ Ä΄/υποέργο 2, στο εδάφιο 

«ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ÄΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» (Φάκελο̋ Τεχνική̋ Προσφορά̋)  παράγραφο̋ 6.  

• To προ̋ προìήθεια είδο̋ θα φέρει σήìανση CE. 

 

  

114. Φούρνο̋ Ατìού Αέρα Ηλεκτρικό̋ Προγραììατιζόìενο̋ ìε Οθόνη Αφή̋ & Boiler 10 GN2/1 

 

Α/Α Περιγραφή CPV Μονάδα 

Μέτρηση̋ 

Ποσότητα 

114 Φούρνο̋ Ατìού Αέρα Ηλεκτρικό̋ 

Προγραììατιζόìενο̋ ìε Οθόνη 

Αφή̋ & Boiler 10 GN2/1 

39314000-6 

(εξοπλισ+ό̋ 

επαγγελ+ατικού 

+αγειρείου) 

Τεìάχιο 1 

 

 

Εικόνα 114 (ενδεικτική) 

Η ìορφή του προ̋ προìήθεια είδου̋ θα είναι σύìφωνη ìε την εικόνα 114 

Το εν λόγω προ̋ προìήθεια είδο̋ θα είναι ενταγìένο στην τρέχουσα σειρά παραγωγή̋ του κατασκευαστή  

Äιαστάσει̋(γενική απόκλιση έω̋ ±5cm) ìήκο̋ χ πλάτο̋ χ ύψο̋: 112cmΧ84,50cmΧ111,50cm (Η) 

Ελάχιστε̋ απαιτούìενε̋ τεχνικέ̋ προδιαγραφέ̋ (επί ποινή αποκλεισìού): 

Φούρνο̋ Ατìού Αέρα Ηλεκτρικό̋ Προγραììατιζόìενο̋ ìε Οθόνη Αφή̋ & Boiler 10 GN2/1, 

κατασκευασìένο̋ εξ’ ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα βαρέω̋ τύπου AISI 304, εσωτερικά και 

εξωτερικά. 

Επιπρόσθετα τεχνικά χαρακτηριστικά θα είναι κατ' ελάχιστον τα εξή̋: 

• Χωρητικότητα 10 ταψιά GN2/1 ή 20 ταψιά GN1/1 κατ’ επιλογή του χρήστη κάθε φορά. 

• Θα παράγει ατìό ìε BOILER, και OXI ìε ψεκασìό (injection). 

• Ο παραγόìενο̋ ατìό̋ θα πρέπει να ελέγχεται ποσοστιαία. 

• Θα έχει οθόνη αφή̋ ìε εικονίδια για το κάθε είδο̋ φαγητού τουλάχιστον 9 ιντσών. 

• Η φτερωτή του φούρνου θα πρέπει να ìπορεί να ρυθìίζεται σε τουλάχιστον 6 ταχύτητε̋. 

• Θα πρέπει να ìπορούν να αποθηκευτούν τουλάχιστον 100 ξεχωριστέ̋ συνταγέ̋ και η κάθε συνταγή θα 

ìπορεί να προγραììατίζεται σε τουλάχιστον 9 ξεχωριστά βήìατα η κάθε ìία. 

• Θα πρέπει να έχει θύρα USB για εισαγωγή/εξαγωγή δεδοìένων και συνταγών. 
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• Θα πρέπει να διαθέτει φωτισìό LED. 

• Θα διαθέτει ακίδα ελέγχου θερìοκρασία̋ του φαγητού και θα πρέπει να ìπορεί να ìαγειρεύει α νερού 

εξωτερικά. 

• Θα διαθέτει αυτόìατο πλύσιìο ìε τουλάχιστον 4 προγράììατα πλύση̋. 

• Θα διαθέτει πρόγραììα ανεξάρτητου ψησίìατο̋ σε κάθε ράφι, ìε αυτόνοìο έλεγχο χρόνου για κάθε 

ταψί και ηχητικό σήìα, όταν τελειώνει ο χρόνο̋ ψησίìατο̋ σε κάθε ταψί ξεχωριστά. 

• Θα διαθέτει σύστηìα ìαγειρέìατο̋ ÄΤ. 

• Θα διαθέτει σύστηìα τάχιστη̋ ψύξη̋ του θαλάìου “cool down”. 

• Θα έχει δυνατότητα σύνδεση̋ σε δίκτυο WiFi internet. 

• Θα πρέπει να διαθέτει πρόγραììα ολονύκτιου ìαγειρέìατο̋ (overnight cooking). 

• Ο θάλαìο̋ ψησίìατο̋ δεν θα πρέπει να έχει αρìού̋ για αποφυγή συγκέντρωση̋ φαγητού. 

• Θα έχει ισχύ τουλάχιστον 28KW και θα είναι τριφασικό̋. 

Στην τιìή προσφορά̋ του προìηθευτή συìπεριλαìβάνονται, η προìήθεια του είδου̋, το κόστο̋ 

προετοιìασία̋, ìεταφορά̋, φορτοεκφόρτωση̋, συναρìολόγηση̋, εγκατάσταση̋, σύνδεση̋ ìε τα 

υπάρχοντα δίκτυα (ηλεκτρική̋ ενέργεια̋, κ.λ.π.), ρύθìιση̋ και θέση̋ σε πλήρη και κανονική λειτουργία 

του προσφερόìενου είδου̋, σε χρόνο  και τόπο καθ’ υπόδειξη του Äήìου και ìε αποκλειστική ευθύνη του 

προìηθευτή. Περιλαìβάνονται επιδείξει̋ τη̋ λειτουργία̋ του στου̋ άìεσου̋ χρήστε̋ του. 

Πιστοποιητικά: 

• Πιστοποιητικό ISO, όπω̋ αναφέρεται για τα προ̋ προìήθεια είδη τη̋ οìάδα̋ Ä΄/υποέργο 2, στο εδάφιο 

«ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ÄΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» (Φάκελο̋ Τεχνική̋ Προσφορά̋)  παράγραφο̋ 6. 

• To προ̋ προìήθεια είδο̋ θα φέρει σήìανση CE. 
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115. Ανοιχτή Βάση Φούρνου ìε Οδηγού̋ για Ταψιά 

Α/Α Περιγραφή CPV Μονάδα 

Μέτρηση̋ 

Ποσότητα 

115 Ανοιχτή Βάση Φούρνου ìε 

Οδηγού̋ για Ταψιά 

39314000-6 

(εξοπλισ+ό̋ 

επαγγελ+ατικού 

+αγειρείου) 

Τεìάχιο 1 

  

 
 
Εικόνα 115 (ενδεικτική) 

Η ìορφή του προ̋ προìήθεια είδου̋ θα είναι σύìφωνη ìε την εικόνα 115 

Äιαστάσει̋(γενική απόκλιση έω̋ ±5cm) ìήκο̋ χ πλάτο̋ χ ύψο̋:120cmΧ90cmΧ70cm (Η) 

Ελάχιστε̋ απαιτούìενε̋ τεχνικέ̋ προδιαγραφέ̋ (επί ποινή αποκλεισìού): 

Ανοιχτή Βάση Φούρνου ìε Οδηγού̋ για Ταψιά, κατασκευασìένη εξ’ ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα 

AISI 304 18/10 πάχου̋ τουλάχιστον 1 χιλιοστού. 

Επιπρόσθετα τεχνικά χαρακτηριστικά θα είναι κατ' ελάχιστον τα εξή̋: 

• Θα πρέπει να έχει χωρητικότητα τουλάχιστον 20 ταψιά GN1/1 ή 10 ταψιά GN2/1 κατ’ επιλογή του 

χρήστη κάθε φορά. 

• Θα πρέπει να έχει οπή για την διέλευση των καλωδίων σύνδεση̋ και των υδραυλικών συνδέσεων του 

φούρνου. 

• Τα ποδαρικά τη̋ βάση̋ θα πρέπει να είναι ρυθìιζόìενου ύψου̋. 

Στην τιìή προσφορά̋ του προìηθευτή συìπεριλαìβάνονται, η προìήθεια του είδου̋, το κόστο̋ 

προετοιìασία̋, ìεταφορά̋, φορτοεκφόρτωση̋, συναρìολόγηση̋, εγκατάσταση̋, σύνδεση̋, ρύθìιση̋ και 

θέση̋ σε πλήρη και κανονική λειτουργία του προσφερόìενου είδου̋, σε χρόνο  και τόπο καθ’ υπόδειξη του 

Äήìου και ìε αποκλειστική ευθύνη του προìηθευτή.  

Πιστοποιητικά: Äεν απαιτούνται 

 

22PROC011156385 2022-08-30

Διανομήμέσω'ΙΡΙΔΑ' μεUID: 630721b370128e28a827f0f5 στις30/08/22 09:26



 

 

Έκδοση: 01 

Αναθ.: 00 

06/11/2018 

..../..../20.... 
ΕΕ-05-01-03 

ΕΓΚΡ./

ΕΚÄ: 

30/11/2018 

..../..../20.... 

Äήìο̋ Ιλίου 

Γραφείο Äιαχείριση̋ 

Ποιότητα̋ / Α.Τ.Π.Π.Α. 

Σελ.: 171/345 

Σελίδα 171 

 

 

116. Φούρνο̋ ìικροκυìάτων 

Α/Α Περιγραφή CPV Μονάδα 

Μέτρηση̋ 

Ποσότητα 

116 Φούρνο̋ ìικροκυìάτων 39314000-6 

(εξοπλισ+ό̋ επαγγελ+ατικού 

+αγειρείου) 

Τεìάχιο 1 

 
Εικόνα 116 (ενδεικτική) 

Η ìορφή του προ̋ προìήθεια είδου̋ θα είναι σύìφωνη ìε την εικόνα 116 

Το εν λόγω προ̋ προìήθεια είδο̋ θα είναι ενταγìένο στην τρέχουσα σειρά παραγωγή̋ του κατασκευαστή  

Äιαστάσει̋(γενική απόκλιση έω̋ ±2cm ìήκο̋ χ πλάτο̋ χ ύψο̋:51,1cmΧ43,2cmΧ31,1cm (Η) 

Ελάχιστε̋ απαιτούìενε̋ τεχνικέ̋ προδιαγραφέ̋ (επί ποινή αποκλεισìού): 

Φούρνο̋ ìικροκυìάτων, κατασκευασìένο̋ εξ’ ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 18/10. 

Επιπρόσθετα τεχνικά χαρακτηριστικά θα είναι κατ' ελάχιστον τα εξή̋: 

• Ο θάλαìο̋ θα είναι κατασκευασìένο̋ από ανοξείδωτο χάλυβα. 

• Χωρητικότητα θαλάìου τουλάχιστον 25 λίτρα. 

• Θα διαθέτει τουλάχιστον 10 πλήκτρα ìνήìη̋ ìε χωρητικότητα για τουλάχιστον 100 προγράììατα. 

• Ισχύ̋ εισόδου τουλάχιστον 1550 watt. 

• Ισχύ̋ εξόδου τουλάχιστον 1000 watt. 

• Η τροφοδοσία των ìικροκυìάτων θα γίνεται από τον πάτο του φούρνου ìέσω περιστρεφόìενη̋ 

κεραία̋. 

Στην τιìή προσφορά̋ του προìηθευτή συìπεριλαìβάνονται, η προìήθεια του είδου̋, το κόστο̋ 

προετοιìασία̋, ìεταφορά̋, φορτοεκφόρτωση̋, συναρìολόγηση̋, εγκατάσταση̋, σύνδεση̋ ìε τα 

υπάρχοντα δίκτυα (ηλεκτρική̋ ενέργεια̋, κ.λ.π.), ρύθìιση̋ και θέση̋ σε πλήρη και κανονική λειτουργία 

του προσφερόìενου είδου̋, σε χρόνο  και τόπο καθ’ υπόδειξη του Äήìου και ìε αποκλειστική ευθύνη του 

προìηθευτή. Περιλαìβάνονται επιδείξει̋ τη̋ λειτουργία̋ του στου̋ άìεσου̋ χρήστε̋ του. 

Πιστοποιητικά: 

• Πιστοποιητικό ISO, όπω̋ αναφέρεται για τα προ̋ προìήθεια είδη τη̋ οìάδα̋ Ä΄/υποέργο 2, στο εδάφιο 

«ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ÄΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» (Φάκελο̋ Τεχνική̋ Προσφορά̋)  παράγραφο̋ 6. 

• To προ̋ προìήθεια είδο̋ θα φέρει σήìανση CE. 
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117. Ράφι τοίχου ανοξείδωτο – Βάση φούρνου ìικροκυìάτων 

Α/Α Περιγραφή CPV Μονάδα 

Μέτρηση̋ 

Ποσότητα 

117 Ράφι τοίχου ανοξείδωτο – Βάση 

φούρνου ìικροκυìάτων 

39314000-6 

(εξοπλισ+ό̋ 

επαγγελ+ατικού 

+αγειρείου) 

Τεìάχιο 1 

  

 
 

Εικόνα 117 (ενδεικτική) 

Η ìορφή του προ̋ προìήθεια είδου̋ θα είναι σύìφωνη ìε την εικόνα 117 

Äιαστάσει̋(γενική απόκλιση έω̋ ±5cm ìήκο̋ χ πλάτο̋ χ ύψο̋:160cmΧ45cmΧ5cm (Η) 

Ελάχιστε̋ απαιτούìενε̋ τεχνικέ̋ προδιαγραφέ̋ (επί ποινή αποκλεισìού): 

Ράφι τοίχου ανοξείδωτο – Βάση φούρνου ìικροκυìάτων, κατασκευασìένο εξ’ ολοκλήρου από ανοξείδωτο 

χάλυβα AISI 304 18/10. 

Επιπρόσθετα τεχνικά χαρακτηριστικά θα είναι κατ' ελάχιστον τα εξή̋: 

• Πάχο̋ ανοξείδωτου χάλυβα τουλάχιστον 1 χιλιοστό. 

• Στιβαρή κατασκευή βαρέω̋ τύπου που να σηκώνει το βάρο̋ του φούρνου ìικροκυìάτων. 

• Στήριξη στον τοίχο σε 4 σηìεία. 

Στην τιìή προσφορά̋ του προìηθευτή συìπεριλαìβάνονται, η προìήθεια του είδου̋, το κόστο̋ 

προετοιìασία̋, ìεταφορά̋, φορτοεκφόρτωση̋, συναρìολόγηση̋, εγκατάσταση̋, σύνδεση̋, ρύθìιση̋ και 

θέση̋ σε πλήρη και κανονική λειτουργία του προσφερόìενου είδου̋, σε χρόνο  και τόπο καθ’ υπόδειξη του 

Äήìου και ìε αποκλειστική ευθύνη του προìηθευτή.  

Πιστοποιητικά: Äεν απαιτούνται 

 

 

22PROC011156385 2022-08-30

Διανομήμέσω'ΙΡΙΔΑ' μεUID: 630721b370128e28a827f0f5 στις30/08/22 09:26



 

 

Έκδοση: 01 

Αναθ.: 00 

06/11/2018 

..../..../20.... 
ΕΕ-05-01-03 

ΕΓΚΡ./

ΕΚÄ: 

30/11/2018 

..../..../20.... 

Äήìο̋ Ιλίου 

Γραφείο Äιαχείριση̋ 

Ποιότητα̋ / Α.Τ.Π.Π.Α. 

Σελ.: 173/345 

Σελίδα 173 

 

118. Τραπέζι εργασία̋ ìε ράφι 

Α/Α Περιγραφή CPV Μονάδα 

Μέτρηση̋ 

Ποσότητα 

118 Τραπέζι εργασία̋ ìε ράφι 39314000-6 

(εξοπλισ+ό̋ 

επαγγελ+ατικού 

+αγειρείου) 

Τεìάχιο 1 

 

Εικόνα 118 (ενδεικτική) 

Η ìορφή του προ̋ προìήθεια είδου̋ θα είναι σύìφωνη ìε την εικόνα 118 

Äιαστάσει̋(γενική απόκλιση έω̋ ±5cm) ìήκο̋ χ πλάτο̋ χ ύψο̋: 140cmΧ70cmΧ85/91cm (Η) 

Ελάχιστε̋ απαιτούìενε̋ τεχνικέ̋ προδιαγραφέ̋ (επί ποινή αποκλεισìού): 

Το τραπέζι εργασία̋ ìε ράφι, κατασκευασìένο εξ’ ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα βαρέω̋ τύπου AISI 

304, 18/10. 

Επιπρόσθετα τεχνικά χαρακτηριστικά θα είναι κατ' ελάχιστον τα εξή̋: 

• Επιφάνεια κατασκευή̋ πάχου̋ τουλάχιστον 1,25 χιλιοστών, ìε ενίσχυση γαλβανιζέ τουλάχιστον 2 

χιλιοστών από κάτω, και κάτω από το γαλβάνιζέ ενίσχυση ìε ανοξείδωτα στρατζαριστά πάχου̋ 1 

χιλιοστού.  

• Υπερύψωση πλάτη̋ για τοποθέτηση σε τοίχο τουλάχιστον 6 εκατοστά. 

• Ρυθìιζόìενα πόδια καθ΄ ύψο̋. 

• Ράφι βαρέω̋ τύπου πάχου̋ 1,00 χιλιοστών στο κάτω ìέρο̋. 

Στην τιìή προσφορά̋ του προìηθευτή συìπεριλαìβάνονται, η προìήθεια του είδου̋, το κόστο̋ 

προετοιìασία̋, ìεταφορά̋, φορτοεκφόρτωση̋, συναρìολόγηση̋, εγκατάσταση̋, σύνδεση̋, ρύθìιση̋ και 

θέση̋ σε πλήρη και κανονική λειτουργία του προσφερόìενου είδου̋, σε χρόνο  και τόπο καθ’ υπόδειξη του 

Äήìου και ìε αποκλειστική ευθύνη του προìηθευτή.  

Πιστοποιητικά:  Äεν απαιτούνται 
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119. Τραπέζι Εργασία̋ ìε Ράφι, Νεροχύτη, και θέση για Κάδο Απορριììάτων 

Α/Α Περιγραφή CPV Μονάδα 

Μέτρηση̋ 

Ποσότητα 

119 Τραπέζι Εργασία̋ ìε Ράφι, 

Νεροχύτη, και θέση για Κάδο 

Απορριììάτων 

39314000-6 

(εξοπλισ+ό̋ 

επαγγελ+ατικού 

+αγειρείου) 

Τεìάχιο 1 

 

Εικόνα: ;εν υπάρχει - Ειδική κατασκευή 

Äιαστάσει̋(γενική απόκλιση έω̋ ±5cm ìήκο̋ χ πλάτο̋ χ ύψο̋:140cmΧ70cmΧ85/91cm (Η) 

Ελάχιστε̋ απαιτούìενε̋ τεχνικέ̋ προδιαγραφέ̋ (επί ποινή αποκλεισìού): 

Τραπέζι Εργασία̋ ìε Ράφι, Νεροχύτη, και θέση για Κάδο Απορριììάτων, κατασκευασìένο εξ’ ολοκλήρου 

από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 18/10. 

Επιπρόσθετα τεχνικά χαρακτηριστικά θα είναι κατ' ελάχιστον τα εξή̋: 

• Επιφάνεια κατασκευή̋ πάχου̋ τουλάχιστον 1,25 χιλιοστών, ìε ενίσχυση γαλβανιζέ τουλάχιστον 2 

χιλιοστών από κάτω, και κάτω από το γαλβάνιζέ ενίσχυση ìε ανοξείδωτα στρατζαριστά πάχου̋ 1 

χιλιοστού.  

• Υπερύψωση πλάτη̋ για τοποθέτηση σε τοίχο τουλάχιστον 6 εκατοστά. 

• Θα φέρει νεροχύτη αριστερά διαστάσεων 50x50x30 εκατοστά βάθο̋. 

• Ρυθìιζόìενα πόδια καθ΄ ύψο̋. 

• Ράφι βαρέω̋ τύπου πάχου̋ 1,00 χιλιοστών στο κάτω ìέρο̋. 

• Θα διαθέτει θέση για κάδο δεξιά δίπλα από το ράφι. 

• Η κατασκευή θα έχει 6 πόδια. 

Στην τιìή προσφορά̋ του προìηθευτή συìπεριλαìβάνονται, η προìήθεια του είδου̋, το κόστο̋ 

προετοιìασία̋, ìεταφορά̋, φορτοεκφόρτωση̋, συναρìολόγηση̋, εγκατάσταση̋, σύνδεση̋, ρύθìιση̋ και 

θέση̋ σε πλήρη και κανονική λειτουργία του προσφερόìενου είδου̋, σε χρόνο  και τόπο καθ’ υπόδειξη του 

Äήìου και ìε αποκλειστική ευθύνη του προìηθευτή.  

Πιστοποιητικά: Äεν απαιτούνται 

 

22PROC011156385 2022-08-30

Διανομήμέσω'ΙΡΙΔΑ' μεUID: 630721b370128e28a827f0f5 στις30/08/22 09:26



 

 

Έκδοση: 01 

Αναθ.: 00 

06/11/2018 

..../..../20.... 
ΕΕ-05-01-03 

ΕΓΚΡ./

ΕΚÄ: 

30/11/2018 

..../..../20.... 

Äήìο̋ Ιλίου 

Γραφείο Äιαχείριση̋ 

Ποιότητα̋ / Α.Τ.Π.Π.Α. 

Σελ.: 175/345 

Σελίδα 175 

120. Τραπέζι Εξόδου Πλυντηρίου 

Α/Α Περιγραφή CPV Μονάδα Μέτρηση̋ Ποσότητα 

120 Τραπέζι Εξόδου Πλυντηρίου 39314000-6 

(εξοπλισ+ό̋ επαγγελ+ατικού 

+αγειρείου) 

Τεìάχιο 1 

 
 Εικόνα 120 (ενδεικτική) 

Η ìορφή του προ̋ προìήθεια είδου̋ θα είναι σύìφωνη ìε την εικόνα 120 

Äιαστάσει̋(γενική απόκλιση έω̋ ±2cm ìήκο̋ χ πλάτο̋ χ ύψο̋:110cmΧ79cmΧ85cm (Η) 

Ελάχιστε̋ απαιτούìενε̋ τεχνικέ̋ προδιαγραφέ̋ (επί ποινή αποκλεισìού): 

Τραπέζι εξόδου πλυντηρίου, στιβαρή̋ κατασκευή̋ εξ’ ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα βαρέω̋ τύπου 

AISI 304, 18/10. 

Επιπρόσθετα τεχνικά χαρακτηριστικά θα είναι κατ' ελάχιστον τα εξή̋: 

• Επιφάνεια κατασκευή̋ πάχου̋ τουλάχιστον 1,25 χιλιοστών, ìε ενίσχυση γαλβανιζέ τουλάχιστον 2 

χιλιοστών από κάτω, και κάτω από το γαλβάνιζέ ενίσχυση ìε ανοξείδωτα στρατζαριστά πάχου̋ 1 

χιλιοστού.  

• Η επιφάνεια θα δηìιουργεί κανάλι πλάτου̋~51 εκατοστών για να σύρεται το καλάθι του πλυντηρίου. 

• Η επιφάνεια στο πίσω ìέρο̋ θα είναι υπερυψωìένη κατά 2 εκατοστά. 

• Το τραπέζι θα έχει ειδική ένωση δεξιά ìε το πλυντήριο.  

• Η ένωση θα ìπορεί να τοποθετηθεί εντό̋ του πλυντηρίου ώστε να ìην στάζουν νερά κατά την χρήση. 

Στην τιìή προσφορά̋ του προìηθευτή συìπεριλαìβάνονται, η προìήθεια του είδου̋, το κόστο̋ 

προετοιìασία̋, ìεταφορά̋, φορτοεκφόρτωση̋, συναρìολόγηση̋, εγκατάσταση̋, σύνδεση̋, ρύθìιση̋ και 

θέση̋ σε πλήρη και κανονική λειτουργία του προσφερόìενου είδου̋, σε χρόνο  και τόπο καθ’ υπόδειξη του 

Äήìου και ìε αποκλειστική ευθύνη του προìηθευτή.  

Πιστοποιητικά: Äεν απαιτούνται 
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121. Τραπέζι παραλαβή̋ απλύτων 

Α/Α Περιγραφή CPV Μονάδα 

Μέτρηση̋ 

Ποσότητα 

121 Τραπέζι παραλαβή̋ απλύτων 39314000-6 

(εξοπλισ+ό̋ 

επαγγελ+ατικού 

+αγειρείου) 

Τεìάχιο 1 

 
Εικόνα 121 (ενδεικτική) (;εν θα περιλα+βάνεται ο ανοξείδωτο̋ κάδο̋ που φαίνεται στην εικόνα) 

Η ìορφή του προ̋ προìήθεια είδου̋ θα είναι σύìφωνη ìε την εικόνα 121 

Äιαστάσει̋(γενική απόκλιση έω̋ ±2cm ìήκο̋ χ πλάτο̋ χ ύψο̋:155cmΧ79cmΧ85cm (Η) 

Ελάχιστε̋ απαιτούìενε̋ τεχνικέ̋ προδιαγραφέ̋ (επί ποινή αποκλεισìού): 

Τραπέζι παραλαβή̋ απλύτων, στιβαρή̋ κατασκευή̋ εξ΄ ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα βαρέω̋ τύπου 

AISI 304, 18/10. 

Επιπρόσθετα τεχνικά χαρακτηριστικά θα είναι κατ' ελάχιστον τα εξή̋: 

• Επιφάνεια κατασκευή̋ πάχου̋ τουλάχιστον 1,25 χιλιοστών, ìε ενίσχυση γαλβανιζέ τουλάχιστον 2 

χιλιοστών από κάτω, και κάτω από το γαλβάνιζέ ενίσχυση ìε ανοξείδωτα στρατζαριστά πάχου̋ 1 

χιλιοστού.  

• Με υπερύψωση πλάτη̋ 6 εκατοστών. 

•  Η επιφάνεια θα έχει περιìετρικό χειλάκι τουλάχιστον 2 εκατοστών χωρί̋ ενώσει̋. 

• Θα έχει οπή για απορρίììατα ìε λάστιχο που δεν θα προεξέχει τη̋ επιφάνεια̋. 

• Θα έχει θέση για κάδο αριστερά και ράφι δεξιά. 

• Θα έχει 6 πόδια ρυθìιζόìενα καθ’ ύψο̋. 

Στην τιìή προσφορά̋ του προìηθευτή συìπεριλαìβάνονται, η προìήθεια του είδου̋, το κόστο̋ 

προετοιìασία̋, ìεταφορά̋, φορτοεκφόρτωση̋, συναρìολόγηση̋, εγκατάσταση̋, σύνδεση̋, ρύθìιση̋ και 

θέση̋ σε πλήρη και κανονική λειτουργία του προσφερόìενου είδου̋, σε χρόνο  και τόπο καθ’ υπόδειξη του 

Äήìου και ìε αποκλειστική ευθύνη του προìηθευτή.  

Πιστοποιητικά: Äεν απαιτούνται 
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122. Τραπέζι Εισόδου Πλυντηρίου ìε 2 Λεκάνε̋ 

Α/Α Περιγραφή CPV Μονάδα 

Μέτρηση̋ 

Ποσότητα 

122 Τραπέζι Εισόδου Πλυντηρίου ìε 2 

Λεκάνε̋ 

39314000-6 

(εξοπλισ+ό̋ επαγγελ+ατικού 

+αγειρείου) 

Τεìάχιο 1 

  
 Εικόνα 122 (ενδεικτική) 

Η ìορφή του προ̋ προìήθεια είδου̋ θα είναι σύìφωνη ìε την εικόνα 122 

Äιαστάσει̋(γενική απόκλιση έω̋ ±2cm ìήκο̋ χ πλάτο̋ χ ύψο̋:100cmΧ79cmΧ85cm (Η) 

Ελάχιστε̋ απαιτούìενε̋ τεχνικέ̋ προδιαγραφέ̋ (επί ποινή αποκλεισìού): 

Τραπέζι Εισόδου Πλυντηρίου ìε 2 Λεκάνε̋, στιβαρή̋ κατασκευή̋ εξ’ ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα 

βαρέω̋ τύπου AISI 304, 18/10. 

Επιπρόσθετα τεχνικά χαρακτηριστικά θα είναι κατ' ελάχιστον τα εξή̋: 

• Επιφάνεια κατασκευή̋ πάχου̋ τουλάχιστον 1,25 χιλιοστών, ìε ενίσχυση γαλβανιζέ τουλάχιστον 2 

χιλιοστών από κάτω, και κάτω από το γαλβάνιζέ ενίσχυση ìε ανοξείδωτα στρατζαριστά πάχου̋ 1 

χιλιοστού.  

• Με υπερύψωση πλάτη̋ 6 εκατοστών. 

• Θα φέρει 2 λεκάνε̋ διαστάσεων 40x40x85 εκατοστών έκαστη. 

• Η επιφάνεια θα δηìιουργεί κανάλι πλάτου̋ 51 εκατοστών για να σύρεται το καλάθι του πλυντηρίου. 

• Η επιφάνεια στο πίσω ìέρο̋ θα είναι υπερυψωìένη κατα 2 εκατοστά ìε θέση για να τοποθετηθεί ο 

καταιωνιστήρα̋ Νο 31 

• Το τραπέζι θα έχει ειδική ένωση αριστερά ìε το πλυντήριο.  

• Η ένωση θα ìπορεί να τοποθετηθεί εντό̋ του πλυντηρίου ώστε να ìην στάζουν νερά κατά την χρήση. 

Στην τιìή προσφορά̋ του προìηθευτή συìπεριλαìβάνονται, η προìήθεια του είδου̋, το κόστο̋ 

προετοιìασία̋, ìεταφορά̋, φορτοεκφόρτωση̋, συναρìολόγηση̋, εγκατάσταση̋, σύνδεση̋, ρύθìιση̋ και 

θέση̋ σε πλήρη και κανονική λειτουργία του προσφερόìενου είδου̋, σε χρόνο  και τόπο καθ’ υπόδειξη του 

Äήìου και ìε αποκλειστική ευθύνη του προìηθευτή. 

Πιστοποιητικά: Äεν απαιτούνται 
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123. Τραπέζι εργασία̋ ìε θέση για κάδο απορριììάτων 

Α/Α Περιγραφή CPV Μονάδα 

Μέτρηση̋ 

Ποσότητα 

123 Τραπέζι εργασία̋ ìε θέση για 

κάδο απορριììάτων  

39314000-6 

(εξοπλισ+ό̋ 

επαγγελ+ατικού 

+αγειρείου) 

Τεìάχιο 1 

 

Εικόνα: ;εν υπάρχει - Ειδική κατασκευή 

Äιαστάσει̋(γενική απόκλιση έω̋ ±5cm ìήκο̋ χ πλάτο̋ χ ύψο̋:110cmΧ70cmΧ85/91cm (Η) 

Ελάχιστε̋ απαιτούìενε̋ τεχνικέ̋ προδιαγραφέ̋ (επί ποινή αποκλεισìού): 

Τραπέζι εργασία̋ ìε θέση για κάδο απορριììάτων, στιβαρή̋ κατασκευή̋ εξ’ ολοκλήρου από ανοξείδωτο 

χάλυβα βαρέω̋ τύπου AISI 304, 18/10. 

Επιπρόσθετα τεχνικά χαρακτηριστικά θα είναι κατ' ελάχιστον τα εξή̋: 

• Επιφάνεια κατασκευή̋ πάχου̋ τουλάχιστον 1,25 χιλιοστών, ìε ενίσχυση γαλβανιζέ τουλάχιστον 2 

χιλιοστών από κάτω, και κάτω από το γαλβάνιζέ ενίσχυση ìε ανοξείδωτα στρατζαριστά πάχου̋ 1 

χιλιοστού.  

• Υπερύψωση πλάτη̋ για τοποθέτηση σε τοίχο τουλάχιστον 6 εκατοστά. 

• Ρυθìιζόìενα πόδια καθ΄ ύψο̋. 

• Χωρί̋ ράφι στο κάτω ìέρο̋ ìε ενίσχυση περιìετρικά από στρατζαριστό που θα δηìιουργεί θέση για 

τοποθέτηση κάδου. 

Στην τιìή προσφορά̋ του προìηθευτή συìπεριλαìβάνονται, η προìήθεια του είδου̋, το κόστο̋ 

προετοιìασία̋, ìεταφορά̋, φορτοεκφόρτωση̋, συναρìολόγηση̋, εγκατάσταση̋, σύνδεση̋, ρύθìιση̋ και 

θέση̋ σε πλήρη και κανονική λειτουργία του προσφερόìενου είδου̋, σε χρόνο  και τόπο καθ’ υπόδειξη του 

Äήìου και ìε αποκλειστική ευθύνη του προìηθευτή.  

Πιστοποιητικά: Äεν απαιτούνται 
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124. Τροχήλατο̋ κάδο̋ απορριììάτων ìε πεντάλ 

Α/Α Περιγραφή CPV Μονάδα 

Μέτρηση̋ 

Ποσότητα 

124 Τροχήλατο̋ κάδο̋ απορριììάτων 

ìε πεντάλ 

39314000-6 

(εξοπλισ+ό̋ 

επαγγελ+ατικού 

+αγειρείου) 

Τεìάχιο 4 

  

 
 

Εικόνα 124 (ενδεικτική) 

Η ìορφή του προ̋ προìήθεια είδου̋ θα είναι σύìφωνη ìε την εικόνα 124 

Το εν λόγω προ̋ προìήθεια είδο̋ θα είναι ενταγìένο στην τρέχουσα σειρά παραγωγή̋ του κατασκευαστή  

Äιαστάσει̋(γενική απόκλιση έω̋ ±5cm ìήκο̋ χ πλάτο̋ χ ύψο̋:43cmΧ51cmΧ70cm (Η) 

Ελάχιστε̋ απαιτούìενε̋ τεχνικέ̋ προδιαγραφέ̋ (επί ποινή αποκλεισìού): 

Τροχήλατο̋ κάδο̋ απορριììάτων ìε πεντάλ. 

Επιπρόσθετα τεχνικά χαρακτηριστικά θα είναι κατ' ελάχιστον τα εξή̋: 

• Κατασκευασìένο̋ από food safe πλαστικό ìε καπάκι και πεντάλ. 

• Χωρητικότητα περίπου 60 λίτρα.  

Στην τιìή προσφορά̋ του προìηθευτή συìπεριλαìβάνονται, η προìήθεια του είδου̋, το κόστο̋ 

ìεταφορά̋, φορτοεκφόρτωση̋ και τοποθέτηση̋ του προσφερόìενου είδου̋, σε χρόνο  και τόπο καθ’ 

υπόδειξη του Äήìου και ìε αποκλειστική ευθύνη του προìηθευτή.  

Πιστοποιητικά: Äεν απαιτούνται 
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125. Καταιωνιστήρα̋ Κοντό̋ ìε Μπαταρία και Ντουσιέρα 

Α/Α Περιγραφή CPV Μονάδα 

Μέτρηση̋ 

Ποσότητα 

125 Καταιωνιστήρα̋ Κοντό̋ ìε 

Μπαταρία και Ντουσιέρα 

39314000-6 

(εξοπλισ+ό̋ 

επαγγελ+ατικού 

+αγειρείου) 

Τεìάχιο 1 

  

 
 
Εικόνα 125 (ενδεικτική) 

Η ìορφή του προ̋ προìήθεια είδου̋ θα είναι σύìφωνη ìε την εικόνα 125 

Το εν λόγω προ̋ προìήθεια είδο̋ θα είναι ενταγìένο στην τρέχουσα σειρά παραγωγή̋ του κατασκευαστή  

Äιαστάσει̋: ύψο̋ περίπου 55cm ÷ 60cm 

Ελάχιστε̋ απαιτούìενε̋ τεχνικέ̋ προδιαγραφέ̋ (επί ποινή αποκλεισìού): 

Καταιωνιστήρα̋ Κοντό̋ ìε Μπαταρία και Ντουσιέρα.  

Επιπρόσθετα τεχνικά χαρακτηριστικά θα είναι κατ' ελάχιστον τα εξή̋: 

• Θα έχει ντουσιέρα ìετακινούìενη προ̋ όλε̋ τι̋ κατευθύνσει̋ ìε εύκαìπτη σύνδεση σε σπιράλ. 

• Θα έχει ανεξάρτητη ìπαταρία νερού ìε αναìεικτικό διακόπτη. 

• Θα είναι κοντό̋ ìε συνολικό ύψο̋ λιγότερο από 60 εκατοστά για να χωράει κάτω από το επιτοίχιο ράφι 

Νο 8. 

Στην τιìή προσφορά̋ του προìηθευτή συìπεριλαìβάνονται, η προìήθεια του είδου̋, το κόστο̋ 

προετοιìασία̋, ìεταφορά̋, φορτοεκφόρτωση̋, συναρìολόγηση̋, εγκατάσταση̋ επί λάντζα̋, σύνδεση̋ ìε 

το υπάρχον δίκτυο ύδρευση̋, ρύθìιση̋ και θέση̋ σε πλήρη και κανονική λειτουργία του προσφερόìενου 

είδου̋, σε χρόνο  και τόπο καθ’ υπόδειξη του Äήìου και ìε αποκλειστική ευθύνη του προìηθευτή.  

Πιστοποιητικά: Äεν απαιτούνται 
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126. Καταιωνιστήρα̋ ìε Μπαταρία και Ντουσιέρα 

Α/Α Περιγραφή CPV Μονάδα 

Μέτρηση̋ 

Ποσότητα 

126 Καταιωνιστήρα̋ ìε Μπαταρία και 

Ντουσιέρα 

39314000-6 

(εξοπλισ+ό̋ 

επαγγελ+ατικού 

+αγειρείου) 

Τεìάχιο 3 

 
 
Εικόνα 126 (ενδεικτική) 

Η ìορφή του προ̋ προìήθεια είδου̋ θα είναι σύìφωνη ìε την εικόνα 126 

Το εν λόγω προ̋ προìήθεια είδο̋ θα είναι ενταγìένο στην τρέχουσα σειρά παραγωγή̋ του κατασκευαστή  

Äιαστάσει̋:  ύψο̋ περίπου 100cm ÷ 110cm 

Ελάχιστε̋ απαιτούìενε̋ τεχνικέ̋ προδιαγραφέ̋ (επί ποινή αποκλεισìού): 

Καταιωνιστήρα̋ ìε Μπαταρία και Ντουσιέρα 

Επιπρόσθετα τεχνικά χαρακτηριστικά θα είναι κατ' ελάχιστον τα εξή̋: 

• Θα έχει ντουσιέρα ìετακινούìενη προ̋ όλε̋ τι̋ κατευθύνσει̋ ìε εύκαìπτη σύνδεση σε σπιράλ. 

• Θα έχει ανεξάρτητη ìπαταρία νερού ìε αναìεικτικό διακόπτη. 

• Συνολικό ύψο̋ περίπου 100-110 εκατοστά. 

Στην τιìή προσφορά̋ του προìηθευτή συìπεριλαìβάνονται, η προìήθεια του είδου̋, το κόστο̋ 

προετοιìασία̋, ìεταφορά̋, φορτοεκφόρτωση̋, συναρìολόγηση̋, εγκατάσταση̋ επί λάντζα̋, σύνδεση̋ ìε 

το υπάρχον δίκτυο ύδρευση̋, ρύθìιση̋ και θέση̋ σε πλήρη και κανονική λειτουργία του προσφερόìενου 

είδου̋, σε χρόνο  και τόπο καθ’ υπόδειξη του Äήìου και ìε αποκλειστική ευθύνη του προìηθευτή. 

Πιστοποιητικά: Äεν απαιτούνται 
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127. Λάντζα ìε δύο (2) λεκάνε̋ 

Α/Α Περιγραφή CPV Μονάδα 

Μέτρηση̋ 

Ποσότητα 

127 Λάντζα ìε δύο (2) λεκάνε̋ 39314000-6 

(εξοπλισ+ό̋ 

επαγγελ+ατικού 

+αγειρείου) 

Τεìάχιο 1 

  
 Εικόνα 127 (ενδεικτική) 

Η ìορφή του προ̋ προìήθεια είδου̋ θα είναι σύìφωνη ìε την εικόνα 127 

Äιαστάσει̋(γενική απόκλιση έω̋ ±5cm ìήκο̋ χ πλάτο̋ χ ύψο̋:140cmΧ70cmΧ85/91cm (Η) 

Ελάχιστε̋ απαιτούìενε̋ τεχνικέ̋ προδιαγραφέ̋ (επί ποινή αποκλεισìού): 

Λάντζα ìε δύο (2) λεκάνε̋, στιβαρή̋ κατασκευή̋ εξ’ ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα βαρέω̋ τύπου 

AISI 304, 18/10. 

Επιπρόσθετα τεχνικά χαρακτηριστικά θα είναι κατ' ελάχιστον τα εξή̋: 

• Επιφάνεια κατασκευή̋ πάχου̋ τουλάχιστον 1,25 χιλιοστών, ìε ενίσχυση γαλβανιζέ τουλάχιστον 2 

χιλιοστών από κάτω, και κάτω από το γαλβάνιζέ ενίσχυση ìε ανοξείδωτα στρατζαριστά πάχου̋ 1 

χιλιοστού.  

• Υπερύψωση πλάτη̋ για τοποθέτηση σε τοίχο τουλάχιστον 6 εκατοστά. 

• Θα φέρει 2 λεκάνε̋ διαστάσεων 50x50x30 εκατοστά βάθο̋ έκαστη. 

• Ρυθìιζόìενα πόδια καθ΄ ύψο̋. 

Στην τιìή προσφορά̋ του προìηθευτή συìπεριλαìβάνονται, η προìήθεια του είδου̋, το κόστο̋ 

προετοιìασία̋, ìεταφορά̋, φορτοεκφόρτωση̋, συναρìολόγηση̋, εγκατάσταση̋, σύνδεση̋, ρύθìιση̋ και 

θέση̋ σε πλήρη και κανονική λειτουργία του προσφερόìενου είδου̋, σε χρόνο  και τόπο καθ’ υπόδειξη του 

Äήìου και ìε αποκλειστική ευθύνη του προìηθευτή. 

Πιστοποιητικά: Äεν απαιτούνται 
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128. Νιπτήρα̋ πλύση̋ χεριών επιτοίχιο̋ ìε διανεìητή σαπουνιού 

Α/Α Περιγραφή CPV Μονάδα 

Μέτρηση̋ 

Ποσότητα 

128 Νιπτήρα̋ πλύση̋ χεριών επιτοίχιο̋ ìε 

διανεìητή σαπουνιού 
39314000-6 

(εξοπλισ+ό̋ 

επαγγελ+ατικού 

+αγειρείου) 

Τεìάχιο 1 

 
 Εικόνα 128 (ενδεικτική) 

Η ìορφή του προ̋ προìήθεια είδου̋ θα είναι σύìφωνη ìε την εικόνα 128 

Äιαστάσει̋(γενική απόκλιση έω̋ ±5cm ìήκο̋ χ πλάτο̋ χ ύψο̋: 40cmΧ35,5cmΧ59,5cm (Η) 

Ελάχιστε̋ απαιτούìενε̋ τεχνικέ̋ προδιαγραφέ̋ (επί ποινή αποκλεισìού): 

Νιπτήρα̋ πλύση̋ χεριών επιτοίχιο̋ ìε διανεìητή σαπουνιού, στιβαρή̋ κατασκευή̋ από ανοξείδωτο χάλυβα 

βαρέω̋ τύπου AISI 304, 18/10.  

Επιπρόσθετα τεχνικά χαρακτηριστικά θα είναι κατ' ελάχιστον τα εξή̋: 

• Θα διαθέτει ìηχανισìό ενεργοποίηση̋ γονάτου. 

• Θα έχει ìπαταρία νερού ενσωìατωìένη. 

• Θα φέρει διανεìητή σαπουνιού. 

• Θα έχει θερìοìικτική βαλβίδα ζεστού - κρύου νερού  

Στην τιìή προσφορά̋ του προìηθευτή συìπεριλαìβάνονται, η προìήθεια του είδου̋, το κόστο̋ 

προετοιìασία̋, ìεταφορά̋, φορτοεκφόρτωση̋, συναρìολόγηση̋, εγκατάσταση̋, σύνδεση̋ (ύδρευση̋-

αποχέτευση̋, κ.λ.π.), ρύθìιση̋ και θέση̋ σε πλήρη και κανονική λειτουργία του προσφερόìενου είδου̋, σε 

χρόνο  και τόπο καθ’ υπόδειξη του Äήìου και ìε αποκλειστική ευθύνη του προìηθευτή. 

Πιστοποιητικά: Äεν απαιτείται 
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129. Äιπλή επιδαπέδια φριτέζα – 2 κάδοι 10 λίτρα έκαστο̋ ηλεκτρικό̋ 

Α/Α Περιγραφή CPV Μονάδα 
Μέτρηση̋ 

Ποσότητα 

129 Äιπλή Επιδαπέδια Φριτέζα - 2 

Κάδοι 10 λίτρα έκαστο̋ ηλεκτρικό̋ 
39314000-6 

(εξοπλισ+ό̋ 

επαγγελ+ατικού 

+αγειρείου) 

Τεìάχιο 1 

 
Εικόνα 129 (ενδεικτική) 

Η ìορφή του προ̋ προìήθεια είδου̋ θα είναι σύìφωνη ìε την εικόνα 129 

Το εν λόγω προ̋ προìήθεια είδο̋ θα είναι ενταγìένο στην τρέχουσα σειρά παραγωγή̋ του κατασκευαστή  

Äιαστάσει̋(γενική απόκλιση έω̋ ±2cm ìήκο̋ χ πλάτο̋ χ ύψο̋:80cmΧ70cmΧ85cm (Η) 

Ελάχιστε̋ απαιτούìενε̋ τεχνικέ̋ προδιαγραφέ̋ (επί ποινή αποκλεισìού): 

Äιπλή Επιδαπέδια Φριτέζα - 2 Κάδοι 10 λίτρα έκαστο̋ ηλεκτρικό, κατασκευασìένη εξ’ ολοκλήρου από 

ανοξείδωτο χάλυβα βαρέω̋ τύπου AISI 304, 18/10. 

Επιπρόσθετα τεχνικά χαρακτηριστικά θα είναι κατ' ελάχιστον τα εξή̋: 

• Θα έχει 2 κάδου̋, ìε χωρητικότητα 10 λίτρα έκαστο̋. 

• Επιδαπέδια ìε 2 ανοιγόìενε̋ πόρτε̋ και ερìάριο στο κάτω ìέρο̋. 

• Äυνατότητα ρύθìιση̋ τη̋ θερìοκρασία̋ από 100° έω̋ 190°C. 

• Οι κάδοι και η επιφάνεια τη̋ φριτέζα̋ θα έχουν στρογγυλεìένε̋ γωνίε̋ και θα είναι χωρί̋ ενώσει̋. 

• Θα περιλαìβάνει 2 καλάθια 10 λίτρων. 

• Οι κάδοι θα έχουν ανοξείδωτο καπάκι. 

• Θα έχει ισχύ τουλάχιστον 16 KW και θα είναι τριφασική. 

• Η φριτέζα θα είναι υποχρεωτικά του ιδίου κατασκευαστή ìε το Νο130 (Βραστήρα̋) ìε το Νο131 

(Ουδέτερο Ερìάριο) και ìε το Νο132 (Κουζίνα 6 εστιών) και θα έχει ειδικό εργοστασιακό κιτ ώστε να 

ìπορεί να ενωθεί και ìονωθεί ìε τα άλλα 2 ìηχανήìατα χωρί̋ καθόλου κενό ìεταξύ του̋, ώστε να ìην 

περνάνε ενδιάìεσα του̋ βρωìιέ̋ νερά υγρασίε̋ κλπ. 

Στην τιìή προσφορά̋ του προìηθευτή συìπεριλαìβάνονται, η προìήθεια του είδου̋, το κόστο̋ 

προετοιìασία̋, ìεταφορά̋, φορτοεκφόρτωση̋, συναρìολόγηση̋, εγκατάσταση̋, σύνδεση̋ ìε τα 

υπάρχοντα δίκτυα (ηλεκτρική̋ ενέργεια̋, κ.λ.π.), ρύθìιση̋ και θέση̋ σε πλήρη και κανονική λειτουργία του 

προσφερόìενου είδου̋, σε χρόνο  και τόπο καθ’ υπόδειξη του Äήìου και ìε αποκλειστική ευθύνη του 

προìηθευτή. Περιλαìβάνονται επιδείξει̋ τη̋ λειτουργία̋ του στου̋ άìεσου̋ χρήστε̋ του. 
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Πιστοποιητικά: 

• Πιστοποιητικό ISO, όπω̋ αναφέρεται για τα προ̋ προìήθεια είδη τη̋ οìάδα̋ Ä΄/υποέργο 2, στο εδάφιο 

«ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ÄΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» (Φάκελο̋ Τεχνική̋ Προσφορά̋)  παράγραφο̋ 6. 

• To προ̋ προìήθεια είδο̋ θα φέρει σήìανση CE. 

 

130. Επιδαπέδιο̋ Βραστήρα̋ ΕΜΜΕΣΟΥ Θερìάνσεω̋ Ηλεκτρικό̋ 55 λίτρων 

Α/Α Περιγραφή CPV Μονάδα 
Μέτρηση̋ 

Ποσότητα 

130 Επιδαπέδιο̋ Βραστήρα̋ ΕΜΜΕΣΟΥ 

Θερìάνσεω̋ Ηλεκτρικό̋ 55 λίτρων 
39314000-6 

(εξοπλισ+ό̋ 

επαγγελ+ατικού 

+αγειρείου) 

Τεìάχιο 1 

 
 Εικόνα 130 (ενδεικτική) 

Η ìορφή του προ̋ προìήθεια είδου̋ θα είναι σύìφωνη ìε την εικόνα 130 

Το εν λόγω προ̋ προìήθεια είδο̋ θα είναι ενταγìένο στην τρέχουσα σειρά παραγωγή̋ του κατασκευαστή  

Äιαστάσει̋(γενική απόκλιση έω̋ ±2cm ìήκο̋ χ πλάτο̋ χ ύψο̋:80cmΧ70cmΧ85cm (Η) 

Ελάχιστε̋ απαιτούìενε̋ τεχνικέ̋ προδιαγραφέ̋ (επί ποινή αποκλεισìού): 

Επιδαπέδιο̋ Βραστήρα̋ ΕΜΜΕΣΟΥ Θερìάνσεω̋ Ηλεκτρικό̋ 55 λίτρων, κατασκευασìένο̋ εξ’ ολοκλήρου 

από ανοξείδωτο χάλυβα βαρέω̋ τύπου AISI 304, 18/10. 

Επιπρόσθετα τεχνικά χαρακτηριστικά θα είναι κατ' ελάχιστον τα εξή̋: 

• Ο κάδο̋ θα είναι διπλών τοιχωìάτων ìε έììεση θέρìανση. 

• Θα έχει χωρητικότητα τουλάχιστον 55 λίτρα. 

• Θα έχει boiler και κυκλοφορία ατìού. 

• Ο κάδο̋ θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316 για ìέγιστη ασφάλεια των τροφίìων. 

• Θα φέρει χειριστήριο ελέγχου τη̋ θερìοκρασία̋ σε 3 επίπεδα, από το ìικρότερο προ̋ το ìεγαλύτερο. 

• Θα έχει ενσωìατωìένη βρύση και αποχέτευση ìε βάνα. 

• Η ισχύ̋ του βραστήρα θα είναι τουλάχιστον 12 KW και θα είναι τριφασικό̋. 

• Ο βραστήρα̋ θα είναι υποχρεωτικά του ιδίου κατασκευαστή ìε το Νο129 (Φριτέζα), ìε το Νο131  

(Ουδέτερο Ερìάριο) και ìε το Νο132 (Κουζίνα 6 εστιών) και θα έχει ειδικό εργοστασιακό κιτ ώστε να 

ìπορεί να ενωθεί και ìονωθεί ìε τα άλλα 2 ìηχανήìατα χωρί̋ καθόλου κενό ìεταξύ του̋, ώστε να ìην 

περνάνε ενδιάìεσα του̋ βρωìιέ̋ νερά υγρασίε̋ κλπ. 

Στην τιìή προσφορά̋ του προìηθευτή συìπεριλαìβάνονται, η προìήθεια του είδου̋, το κόστο̋ 

προετοιìασία̋, ìεταφορά̋, φορτοεκφόρτωση̋, συναρìολόγηση̋, εγκατάσταση̋, σύνδεση̋ ìε τα 

υπάρχοντα δίκτυα (ηλεκτρική̋ ενέργεια̋, κ.λ.π.), ρύθìιση̋ και θέση̋ σε πλήρη και κανονική λειτουργία του 
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προσφερόìενου είδου̋, σε χρόνο και τόπο καθ’ υπόδειξη του Äήìου και ìε αποκλειστική ευθύνη του 

προìηθευτή. Περιλαìβάνονται επιδείξει̋ τη̋ λειτουργία̋ του στου̋ άìεσου̋ χρήστε̋ του. 

Πιστοποιητικά: 

• Πιστοποιητικό ISO, όπω̋ αναφέρεται για τα προ̋ προìήθεια είδη τη̋ οìάδα̋ Ä΄/υποέργο 2, στο εδάφιο 

«ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ÄΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» (Φάκελο̋ Τεχνική̋ Προσφορά̋)  παράγραφο̋ 6. 

• To προ̋ προìήθεια είδο̋ θα φέρει σήìανση CE. 

 

131.   Ουδέτερο ερìάριο 

Α/Α Περιγραφή CPV Μονάδα 
Μέτρηση̋ 

Ποσότητα 

131 Ουδέτερο ερìάριο 39314000-6 

(εξοπλισ+ό̋ επαγγελ+ατικού 

+αγειρείου) 

Τεìάχιο 1 

 
Εικόνα 131 (ενδεικτική) 

Η ìορφή του προ̋ προìήθεια είδου̋ θα είναι σύìφωνη ìε την εικόνα 131 

Το εν λόγω προ̋ προìήθεια είδο̋ θα είναι ενταγìένο στην τρέχουσα σειρά παραγωγή̋ του κατασκευαστή  

Äιαστάσει̋(γενική απόκλιση έω̋ ±2cm ìήκο̋ χ πλάτο̋ χ ύψο̋:40cmΧ70cmΧ85cm (Η) 

 

Ελάχιστε̋ απαιτούìενε̋ τεχνικέ̋ προδιαγραφέ̋ (επί ποινή αποκλεισìού): 

Ουδέτερο ερìάριο, κατασκευασìένο εξ’ ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα βαρέω̋ τύπου AISI 304, 18/10. 

Επιπρόσθετα τεχνικά χαρακτηριστικά θα είναι κατ' ελάχιστον τα εξή̋: 

• Θα έχει ανοικτό αποθηκευτικό χώρο στο κάτω ìέρο̋. 

• Τα ποδαρικά θα είναι ρυθìιζόìενου ύψου̋. 

• Το ουδέτερο ερìάριο θα είναι υποχρεωτικά του ιδίου κατασκευαστή ìε το Νο129  (Φριτέζα), ìε το 

Νο130  (Βραστήρα̋) και ìε το Νο132  (Κουζίνα 6 εστιών) και θα έχει ειδικό εργοστασιακό κιτ ώστε να 

ìπορεί να ενωθεί και ìονωθεί ìε τα άλλα 2 ìηχανήìατα χωρί̋ καθόλου κενό ìεταξύ του̋, ώστε να ìην 

περνάνε ενδιάìεσα του̋ βρωìιέ̋ νερά υγρασίε̋ κλπ.  

Στην τιìή προσφορά̋ του προìηθευτή συìπεριλαìβάνονται, η προìήθεια του είδου̋, το κόστο̋ 

προετοιìασία̋, ìεταφορά̋, φορτοεκφόρτωση̋, συναρìολόγηση̋, εγκατάσταση̋, σύνδεση̋, ρύθìιση̋ και 

θέση̋ σε πλήρη και κανονική λειτουργία του προσφερόìενου είδου̋, σε χρόνο  και τόπο καθ’ υπόδειξη του 

Äήìου και ìε αποκλειστική ευθύνη του προìηθευτή. 
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Πιστοποιητικά: Äεν απαιτούνται 
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132. Επιδαπέδια Κουζίνα 6 Τετράγωνων εστιών 

Α/Α Περιγραφή CPV Μονάδα 
Μέτρηση̋ 

Ποσότητα 

132 Επιδαπέδια Κουζίνα 6 Τετράγωνων 

εστιών 
39314000-6 

(εξοπλισ+ό̋ 

επαγγελ+ατικού 

+αγειρείου) 

Τεìάχιο 1 

 
Εικόνα 132 (ενδεικτική) 

Η ìορφή του προ̋ προìήθεια είδου̋ θα είναι σύìφωνη ìε την εικόνα 132 

Το εν λόγω προ̋ προìήθεια είδο̋ θα είναι ενταγìένο στην τρέχουσα σειρά παραγωγή̋ του κατασκευαστή  

Äιαστάσει̋(γενική απόκλιση έω̋ ±2cm ìήκο̋ χ πλάτο̋ χ ύψο̋:120cmΧ70cmΧ85cm (Η) 

Ελάχιστε̋ απαιτούìενε̋ τεχνικέ̋ προδιαγραφέ̋ (επί ποινή αποκλεισìού): 

Επιδαπέδια Κουζίνα 6 Τετράγωνων εστιών, κατασκευασìένη εξ’ ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα 

βαρέω̋ τύπου AISI 304, 18/10. 

Επιπρόσθετα τεχνικά χαρακτηριστικά θα είναι κατ' ελάχιστον τα εξή̋: 

• Τα ποδαρικά τη̋ κατασκευή̋ θα είναι ρυθìιζόìενου ύψου̋. 

• Η επιφάνεια τη̋ κουζίνα̋ θα έχει στρογγυλεìένε̋ γωνίε̋ χωρί̋ ενώσει̋. 

• Θα φέρει στην επιφάνεια 6 ìάτια τετράγωνου και όχι στρογγυλού σχήìατο̋ ìε διάσταση το κάθε ένα 

τουλάχιστον 22x22 εκατοστά 

• Η ισχύ̋ του κάθε ìατιού θα είναι τουλάχιστον 2,6 KW 

• Η συνολική ισχύ̋ τη̋ κουζίνα̋ θα είναι τουλάχιστον 15,6 KW και θα είναι τριφασική. 

• Η κουζίνα 6 εστιών θα είναι υποχρεωτικά του ιδίου κατασκευαστή ìε το Νο129 (Φριτέζα), ìε το Νο130 

(Βραστήρα̋) και ìε το Νο131 (Ουδέτερο ερìάριο) και θα έχει ειδικό εργοστασιακό κιτ ώστε να ìπορεί 

να ενωθεί και ìονωθεί ìε τα άλλα 2 ìηχανήìατα χωρί̋ καθόλου κενό ìεταξύ του̋, ώστε να ìην 

περνάνε ενδιάìεσα του̋ βρωìιέ̋ νερά υγρασίε̋ κλπ. 

Στην τιìή προσφορά̋ του προìηθευτή συìπεριλαìβάνονται, η προìήθεια του είδου̋, το κόστο̋ 

προετοιìασία̋, ìεταφορά̋, φορτοεκφόρτωση̋, συναρìολόγηση̋, εγκατάσταση̋, σύνδεση̋ ìε τα 

υπάρχοντα δίκτυα (ηλεκτρική̋ ενέργεια̋, κ.λ.π.), ρύθìιση̋ και θέση̋ σε πλήρη και κανονική λειτουργία του 

προσφερόìενου είδου̋, σε χρόνο  και τόπο καθ’ υπόδειξη του Äήìου και ìε αποκλειστική ευθύνη του 

προìηθευτή. Περιλαìβάνονται επιδείξει̋ τη̋ λειτουργία̋ του στου̋ άìεσου̋ χρήστε̋ του. 
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Πιστοποιητικά: 

• Πιστοποιητικό ISO, όπω̋ αναφέρεται για τα προ̋ προìήθεια είδη τη̋ οìάδα̋ Ä΄/υποέργο 2, στο εδάφιο 

«ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ÄΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» (Φάκελο̋ Τεχνική̋ Προσφορά̋)  παράγραφο̋ 6. 

• To προ̋ προìήθεια είδο̋ θα φέρει σήìανση CE. 
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133. Τραπεζοερìάριο Συροìένων Θυρών 

Α/Α Περιγραφή CPV Μονάδα 

Μέτρηση̋ 

Ποσότητα 

133 Τραπεζοερìάριο συρόìενων 

θυρών 

39314000-6 

(εξοπλισ+ό̋ 

επαγγελ+ατικού 

+αγειρείου) 

Τεìάχιο 3 

  
 Εικόνα 133 (ενδεικτική) 

Η ìορφή του προ̋ προìήθεια είδου̋ θα είναι σύìφωνη ìε την εικόνα 133 

Äιαστάσει̋(γενική απόκλιση έω̋ ±5cm ìήκο̋ χ πλάτο̋ χ ύψο̋:130cmΧ70cmΧ85/91cm (Η) 

Ελάχιστε̋ απαιτούìενε̋ τεχνικέ̋ προδιαγραφέ̋ (επί ποινή αποκλεισìού): 

Τραπεζοερìάριο συρόìενων θυρών, κατασκευασìένο εξ’ ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα βαρέω̋ 

τύπου AISI 304, 18/10. 

Επιπρόσθετα τεχνικά χαρακτηριστικά θα είναι κατ' ελάχιστον τα εξή̋: 

• Επιφάνεια κατασκευή̋ πάχου̋ τουλάχιστον 1,25 χιλιοστών, ìε ενίσχυση γαλβανιζέ τουλάχιστον 2 

χιλιοστών από κάτω, και κάτω από το γαλβάνιζέ ενίσχυση ìε ανοξείδωτα στρατζαριστά πάχου̋ 1 

χιλιοστού.  

• Χωρί̋ υπερύψωση πλάτη̋. 

• Ρυθìιζόìενα πόδια καθ΄ ύψο̋. 

• Θα έχει συρόìενε̋ πόρτε̋ και από τι̋ 2 πλευρέ̋ ìε ìήκο̋ = ìε το συνολικό ìήκο̋ του ερìαρίου 

(αìφίπλευρο) 

• Συρόìενε̋ πόρτε̋ διπλών τοιχωìάτων ìε ανεστραììένου̋ οδηγού̋ κύλιση̋. (Äεν θα υπάρχει οδηγό̋ 

στο κάτω ìέρο̋ για να ìην συγκεντρώνεται βρωìιά). 

• Ράφι βαρέω̋ τύπου στο εσωτερικό, πάχου̋ 1,00 χιλιοστών στο κάτω ìέρο̋. 

Στην τιìή προσφορά̋ του προìηθευτή συìπεριλαìβάνονται, η προìήθεια του είδου̋, το κόστο̋ 

προετοιìασία̋, ìεταφορά̋, φορτοεκφόρτωση̋, συναρìολόγηση̋, εγκατάσταση̋, σύνδεση̋, ρύθìιση̋ και 

θέση̋ σε πλήρη και κανονική λειτουργία του προσφερόìενου είδου̋, σε χρόνο  και τόπο καθ’ υπόδειξη του 

Äήìου και ìε αποκλειστική ευθύνη του προìηθευτή. 

Πιστοποιητικά: Äεν απαιτούνται 
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134. Τραπεζοερìάριο συρόìενων θυρών 

Α/Α Περιγραφή CPV Μονάδα 

Μέτρηση̋ 

Ποσότητα 

134 Τραπεζοερìάριο συρόìενων 

θυρών 

39314000-6 

(εξοπλισ+ό̋ 

επαγγελ+ατικού 

+αγειρείου) 

Τεìάχιο 1 

  

  

Εικόνα 134 (ενδεικτική) 

Η ìορφή του προ̋ προìήθεια είδου̋ θα είναι σύìφωνη ìε την εικόνα 134 

Äιαστάσει̋(γενική απόκλιση έω̋ ±5cm ìήκο̋ χ πλάτο̋ χ ύψο̋:160cmΧ70cmΧ85/91cm (Η) 

Ελάχιστε̋ απαιτούìενε̋ τεχνικέ̋ προδιαγραφέ̋ (επί ποινή αποκλεισìού): 

Τραπεζοερìάριο συρόìενων θυρών, κατασκευασìένο εξ’ ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα βαρέω̋ 

τύπου AISI 304, 18/10. 

Επιπρόσθετα τεχνικά χαρακτηριστικά θα είναι κατ' ελάχιστον τα εξή̋: 

• Επιφάνεια κατασκευή̋ πάχου̋ τουλάχιστον 1,25 χιλιοστών, ìε ενίσχυση γαλβανιζέ τουλάχιστον 2 

χιλιοστών από κάτω, και κάτω από το γαλβάνιζέ ενίσχυση ìε ανοξείδωτα στρατζαριστά πάχου̋ 1 

χιλιοστού.  

• Υπερύψωση πλάτη̋ για τοποθέτηση τουλάχιστον 6 εκατοστά. 

• Ρυθìιζόìενα πόδια καθ΄ ύψο̋. 

• Συρόìενε̋ πόρτε̋ διπλών τοιχωìάτων ìε ανεστραììένου̋ οδηγού̋ κύλιση̋. (Äεν θα υπάρχει οδηγό̋ 

στο κάτω ìέρο̋ για να ìην συγκεντρώνεται βρωìιά). 

• Ράφι βαρέω̋ τύπου στο εσωτερικό, πάχου̋ 1,00 χιλιοστών στο κάτω ìέρο̋. 

Στην τιìή προσφορά̋ του προìηθευτή συìπεριλαìβάνονται, η προìήθεια του είδου̋, το κόστο̋ 

προετοιìασία̋, ìεταφορά̋, φορτοεκφόρτωση̋, συναρìολόγηση̋, εγκατάσταση̋, σύνδεση̋, ρύθìιση̋ και 

θέση̋ σε πλήρη και κανονική λειτουργία του προσφερόìενου είδου̋, σε χρόνο  και τόπο καθ’ υπόδειξη του 

Äήìου και ìε αποκλειστική ευθύνη του προìηθευτή. Περιλαìβάνονται επιδείξει̋ τη̋ λειτουργία̋ του 

στου̋ άìεσου̋ χρήστε̋ του. 

Πιστοποιητικά: Äεν απαιτούνται 
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135. Ψηλό Ερìάριο Συροìένων Θυρών (Ντουλάπα) 

Α/Α Περιγραφή CPV Μονάδα 

Μέτρηση̋ 

Ποσότητα 

135 Ψηλό Ερìάριο Συροìένων Θυρών 

(Ντουλάπα) 

39314000-6 

(εξοπλισ+ό̋ 

επαγγελ+ατικού 

+αγειρείου) 

Τεìάχιο 1 

 
Εικόνα 135 (ενδεικτική) 

Η ìορφή του προ̋ προìήθεια είδου̋ θα είναι σύìφωνη ìε την εικόνα 135 

Äιαστάσει̋(γενική απόκλιση έω̋ ±5cm ìήκο̋ χ πλάτο̋ χ ύψο̋:160cmΧ70cmΧ200cm (Η) 

Ελάχιστε̋ απαιτούìενε̋ τεχνικέ̋ προδιαγραφέ̋ (επί ποινή αποκλεισìού): 

Ψηλό Ερìάριο Συροìένων Θυρών (Ντουλάπα), κατασκευασìένο εξ’ ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα 

βαρέω̋ τύπου AISI 304, 18/10. 

Επιπρόσθετα τεχνικά χαρακτηριστικά θα είναι κατ' ελάχιστον τα εξή̋: 

• Θα έχει 3 ράφια στο εσωτερικό που θα δηìιουργούν 4 επίπεδα αποθήκευση̋ 

• Ανοξείδωτο πάχου̋ τουλάχιστον 1 χιλιοστό 

• Ρυθìιζόìενα πόδια καθ΄ ύψο̋. 

• Συρόìενε̋ πόρτε̋ διπλών τοιχωìάτων ìε ανεστραììένου̋ οδηγού̋ κύλιση̋. (Äεν θα υπάρχει οδηγό̋ 

στο κάτω ìέρο̋ για να ìην συγκεντρώνεται βρωìιά). 

• Τρία (3) ράφια βαρέω̋ τύπου στο εσωτερικό, πάχου̋ 1,00 χιλιοστών που θα δηìιουργούν τέσσερα (4) 

επίπεδα αποθήκευση̋.  

Στην τιìή προσφορά̋ του προìηθευτή συìπεριλαìβάνονται, η προìήθεια του είδου̋, το κόστο̋ 

προετοιìασία̋, ìεταφορά̋, φορτοεκφόρτωση̋, συναρìολόγηση̋, εγκατάσταση̋, σύνδεση̋, ρύθìιση̋ και 

θέση̋ σε πλήρη και κανονική λειτουργία του προσφερόìενου είδου̋, σε χρόνο  και τόπο καθ’ υπόδειξη του 

Äήìου και ìε αποκλειστική ευθύνη του προìηθευτή.  

Πιστοποιητικά: Äεν απαιτούνται 

 

22PROC011156385 2022-08-30

Διανομήμέσω'ΙΡΙΔΑ' μεUID: 630721b370128e28a827f0f5 στις30/08/22 09:26



 

 

Έκδοση: 01 

Αναθ.: 00 

06/11/2018 

..../..../20.... 
ΕΕ-05-01-03 

ΕΓΚΡ./

ΕΚÄ: 

30/11/2018 

..../..../20.... 

Äήìο̋ Ιλίου 

Γραφείο Äιαχείριση̋ 

Ποιότητα̋ / Α.Τ.Π.Π.Α. 

Σελ.: 193/345 

Σελίδα 193 

 

136. Όρθιο ψυγείο θάλαìο̋ συντήρηση 

Α/Α Περιγραφή CPV Μονάδα 
Μέτρηση̋ 

Ποσότητα 

136 Όρθιο ψυγείο θάλαìο̋ 

συντήρηση 

39314000-6 

(εξοπλισ+ό̋ επαγγελ+ατικού 

+αγειρείου) 

Τεìάχιο 3 

  

 
 
Εικόνα 136 (ενδεικτική) 

Η ìορφή του προ̋ προìήθεια είδου̋ θα είναι σύìφωνη ìε την εικόνα 136 

Το εν λόγω προ̋ προìήθεια είδο̋ θα είναι ενταγìένο στην τρέχουσα σειρά παραγωγή̋ του κατασκευαστή  

Äιαστάσει̋(γενική απόκλιση έω̋ ±5cm ìήκο̋ χ πλάτο̋ χ ύψο̋: 720mmΧ868mmΧ2100mm (Η) 

Ελάχιστε̋ απαιτούìενε̋ τεχνικέ̋ προδιαγραφέ̋ (επί ποινή αποκλεισìού): 

Όρθιο ψυγείο θάλαìο̋ συντήρηση, στιβαρή̋ κατασκευή̋ από ανοξείδωτο χάλυβα τύπου AISI 304 18/8-10. 

Επιπρόσθετα τεχνικά χαρακτηριστικά θα είναι κατ' ελάχιστον τα εξή̋: 

• Χωρητικότητα τουλάχιστον 654 λίτρα. 

• Θερìοκρασία -2° έω̋ +8°. Ψυγεία που δεν θα επιτυγχάνουν αρνητική ελάχιστη θερìοκρασία δεν θα 

γίνονται αποδεκτά. 

• Εσωτερικέ̋ διαστάσει̋ GN 2/1 

• Υγειονοìικό σχεδιασìό εσωτερικά 

• Αποσπώìενου̋ οδηγού̋ εσωτερικά για εύκολο και γρήγορο καθαρισìό 

• Ψύξη βεβιασìένη̋ κυκλοφορία̋ αέρα 

• Αυτόìατη απόψυξη 

• Αυτόìατη εξάτìιση Συìπυκνωìάτων 

•   Θερìοστάτη̋ “ενσωìατωìένου” σχεδιασìού, για εύκολη λειτουργία & καθαρισìό 

• Μόνωση πολυουρεθάνη̋ 

• Αποσπώìενα λάστιχα πόρτα̋ 

• Ανοξείδωτα ποδαρικά ρυθìιζόìενα σε ύψο̋ 

• Η πόρτα θα διαθέτει κλειδαριά και θα έχει πάχο̋ τουλάχιστον 70mm. 

• Θα διαθέτει ìηχανισìό επαναφορά̋ τη̋ πόρτα̋ στι̋ 90°. 

• Θα διαθέτει 3 σχάρε̋ 
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• Οικολογικό ψυκτικό υγρό R290  

• Πιστοποιηìένο για την ενεργειακή του κλάση σύìφωνα ìε την Ευρωπαϊκή Νοìοθεσία 

 

Στην τιìή προσφορά̋ του προìηθευτή συìπεριλαìβάνονται, η προìήθεια του είδου̋, το κόστο̋ 

προετοιìασία̋, ìεταφορά̋, φορτοεκφόρτωση̋, συναρìολόγηση̋, εγκατάσταση̋, σύνδεση̋ ìε τα 

υπάρχοντα δίκτυα (ηλεκτρική̋ ενέργεια̋, κ.λ.π.), ρύθìιση̋ και θέση̋ σε πλήρη και κανονική λειτουργία του 

προσφερόìενου είδου̋, σε χρόνο  και τόπο καθ’ υπόδειξη του Äήìου και ìε αποκλειστική ευθύνη του 

προìηθευτή. Περιλαìβάνονται επιδείξει̋ τη̋ λειτουργία̋ του στου̋ άìεσου̋ χρήστε̋ του. 

Πιστοποιητικά: 

• Πιστοποιητικό ISO, όπω̋ αναφέρεται για τα προ̋ προìήθεια είδη τη̋ οìάδα̋ Ä΄/υποέργο 2, στο εδάφιο 

«ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ÄΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» (Φάκελο̋ Τεχνική̋ Προσφορά̋)  παράγραφο̋ 6. 

• To προ̋ προìήθεια είδο̋ θα φέρει σήìανση CE. 
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137. Όρθιο ψυγείο θάλαìο̋ κατάψυξη 

Α/Α Περιγραφή CPV Μονάδα 

Μέτρηση̋ 

Ποσότητα 

137 Όρθιο ψυγείο θάλαìο̋ κατάψυξη 39314000-6 

(εξοπλισ+ό̋ 

επαγγελ+ατικού 

+αγειρείου) 

Τεìάχιο 1 

  

 
 Εικόνα 137 (ενδεικτική) 

Η ìορφή του προ̋ προìήθεια είδου̋ θα είναι σύìφωνη ìε την εικόνα 137 

Το εν λόγω προ̋ προìήθεια είδο̋ θα είναι ενταγìένο στην τρέχουσα σειρά παραγωγή̋ του κατασκευαστή  

Äιαστάσει̋(γενική απόκλιση έω̋ ±5cm ìήκο̋ χ πλάτο̋ χ ύψο̋: 720mmΧ868mmΧ2100mm (Η) 

Ελάχιστε̋ απαιτούìενε̋ τεχνικέ̋ προδιαγραφέ̋ (επί ποινή αποκλεισìού): 

Όρθιο ψυγείο θάλαìο̋ κατάψυξη, στιβαρή̋ κατασκευή̋ από ανοξείδωτο χάλυβα τύπου AISI 304 18/8-10. 

Επιπρόσθετα τεχνικά χαρακτηριστικά θα είναι κατ' ελάχιστον τα εξή̋: 

• Χωρητικότητα τουλάχιστον 654 λίτρα. 

• Θερìοκρασία -22° έω̋ -10°. Ψυγεία που δεν θα επιτυγχάνουν αρνητική ελάχιστη θερìοκρασία δεν θα 

γίνονται αποδεκτά. 

• Εσωτερικέ̋ διαστάσει̋ GN 2/1 

• Υγειονοìικό σχεδιασìό εσωτερικά 

• Αποσπώìενου̋ οδηγού̋ εσωτερικά για εύκολο και γρήγορο καθαρισìό 

• Ψύξη βεβιασìένη̋ κυκλοφορία̋ αέρα 

• Αυτόìατη απόψυξη 

• Αυτόìατη εξάτìιση Συìπυκνωìάτων 

•   Θερìοστάτη̋ “ενσωìατωìένου” σχεδιασìού, για εύκολη λειτουργία & καθαρισìό 

• Μόνωση πολυουρεθάνη̋ 

• Αποσπώìενα λάστιχα πόρτα̋ 

• Ανοξείδωτα ποδαρικά ρυθìιζόìενα σε ύψο̋ 

• Η πόρτα θα διαθέτει κλειδαριά και θα έχει πάχο̋ τουλάχιστον 70mm. 
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• Θα διαθέτει ìηχανισìό επαναφορά̋ τη̋ πόρτα̋ στι̋ 90°. 

• Θα διαθέτει 3 σχάρε̋ 

• Οικολογικό ψυκτικό υγρό R290  

• Πιστοποιηìένο για την ενεργειακή του κλάση σύìφωνα ìε την Ευρωπαϊκή Νοìοθεσία 

Στην τιìή προσφορά̋ του προìηθευτή συìπεριλαìβάνονται, η προìήθεια του είδου̋, το κόστο̋ 

προετοιìασία̋, ìεταφορά̋, φορτοεκφόρτωση̋, συναρìολόγηση̋, εγκατάσταση̋, σύνδεση̋ ìε τα 

υπάρχοντα δίκτυα (ηλεκτρική̋ ενέργεια̋, κ.λ.π.), ρύθìιση̋ και θέση̋ σε πλήρη και κανονική λειτουργία του 

προσφερόìενου είδου̋, σε χρόνο  και τόπο καθ’ υπόδειξη του Äήìου και ìε αποκλειστική ευθύνη του 

προìηθευτή. Περιλαìβάνονται επιδείξει̋ τη̋ λειτουργία̋ του στου̋ άìεσου̋ χρήστε̋ του. 

Πιστοποιητικά: 

• Πιστοποιητικό ISO, όπω̋ αναφέρεται για τα προ̋ προìήθεια είδη τη̋ οìάδα̋ Ä΄/υποέργο 2, στο εδάφιο 

«ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ÄΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» (Φάκελο̋ Τεχνική̋ Προσφορά̋)  παράγραφο̋ 6. 

• To προ̋ προìήθεια είδο̋ θα φέρει σήìανση CE. 

 

 

138. Λυόìενο̋ ψυκτικό̋ θάλαìο̋ κατάψυξη̋ 

Α/Α Περιγραφή CPV Μονάδα 
Μέτρηση̋ 

Ποσότητα 

138 Λυόìενο̋ ψυκτικό̋ θάλαìο̋ 

κατάψυξη̋ 

39314000-6 

(εξοπλισ+ό̋ 

επαγγελ+ατικού 

+αγειρείου) 

Τεìάχιο 1 

  
 Εικόνα 138 (ενδεικτική) 

Η ìορφή του προ̋ προìήθεια είδου̋ θα είναι σύìφωνη ìε την εικόνα 138 

Äιαστάσει̋(γενική απόκλιση έω̋ ±5cm ìήκο̋ χ πλάτο̋ χ ύψο̋: 200cmΧ220cmΧ240cm (Η)  

Ελάχιστε̋ απαιτούìενε̋ τεχνικέ̋ προδιαγραφέ̋ (επί ποινή αποκλεισìού): 

Λυόìενο̋ ψυκτικό̋ θάλαìο̋ κατάψυξη̋, στιβαρή̋ κατασκευή̋ γαλβανιζέ χάλυβα ìε βάση πολυεστέρα 

εξωτερικά και χωρητικότητα̋ περίπου 10 κυβικά ìέτρα. 

Επιπρόσθετα τεχνικά χαρακτηριστικά θα είναι κατ' ελάχιστον τα εξή̋: 

• Η πυκνότητα τη̋ πολυουρεθάνη̋ στο πάνελ θα ξεπερνά τα 40 κιλά ανά κυβικό ìέτρο. 
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• Θα έχει πλαστικό αντιολισθητικό δάπεδο. 

• Θα φέρει πόρτα ìε καθαρό άνοιγìα 80x190 εκατοστά ύψο̋. 

• Η πόρτα θα έχει ìπουτόν ασφαλεία̋ που θα ανοίγει από ìέσα 

• Θα έχει εσωτερικό φωτισìό που θα ενεργοποιείται/απενεργοποιείται ìε το άνοιγìα τη̋ πόρτα̋. 

• Ο θάλαìο̋ εσωτερικά, σε όλου̋ του̋ αρìού̋ του θα έχει υγειονοìικέ̋ γωνίε̋. 

• Η πόρτα θα φέρει κλειδαριά. 

• Θα συìπεριλαìβάνεται ìοτέρ ισχύο̋ 2 HP 

• Θα συìπεριλαìβάνεται ηλεκτρολογικό̋ πίνακα̋ και στοιχείο. 

• Θα συìπεριλαìβάνονται όλα τα υλικά σύνδεση̋ καθώ̋ και η εργασία στησίìατο̋ και ψυκτική̋ - 

ηλεκτρολογική̋ εργασία̋. 

• Θα ìπορεί να επιτύχει θερìοκρασία ìέχρι -20° 

Στην τιìή προσφορά̋ του προìηθευτή συìπεριλαìβάνονται, η προìήθεια του είδου̋, το κόστο̋ 

προετοιìασία̋, ìεταφορά̋, φορτοεκφόρτωση̋, συναρìολόγηση̋, εγκατάσταση̋, σύνδεση̋ ìε τα 

υπάρχοντα δίκτυα (ηλεκτρική̋ ενέργεια̋, κ.λ.π.), ρύθìιση̋ και θέση̋ σε πλήρη και κανονική λειτουργία του 

προσφερόìενου είδου̋, σε χρόνο  και τόπο καθ’ υπόδειξη του Äήìου και ìε αποκλειστική ευθύνη του 

προìηθευτή. Περιλαìβάνονται επιδείξει̋ τη̋ λειτουργία̋ του στου̋ άìεσου̋ χρήστε̋ του. 

Πιστοποιητικά: Tα ψυκτικά ìηχανήìατα του προìήθεια είδου̋ θα φέρουν σήìανση CE. 

Λόγω τη̋ ειδική̋ κατασκευή̋ του θαλάìου, ο προìηθευτή̋ φέρει στο ακέραιο την 

ευθύνη τήρηση̋ των προδιαγραφών κατά την κατασκευή του, προκειìένου το είδο̋ να 

άρτιο και πλήρω̋ λειτουργικό σύìφωνα ìε τι̋ standard αντίστοιχε̋ προδιαγραφέ̋ 

έτοιìων θαλάìων του εìπορίου. 

139. Λυόìενο̋ ψυκτικό̋ θάλαìο̋ συντήρηση̋ 

Α/Α Περιγραφή CPV Μονάδα Μέτρηση̋ Ποσότητα 

139 Λυόìενο̋ ψυκτικό̋ θάλαìο̋ 

συντήρηση̋ 

39314000-6 

(εξοπλισ+ό̋ 

επαγγελ+ατικού 

+αγειρείου) 

Τεìάχιο 2 

  
Εικόνα 139 (ενδεικτική) 

Η ìορφή του προ̋ προìήθεια είδου̋ θα είναι σύìφωνη ìε την εικόνα 139 

Äιαστάσει̋(γενική απόκλιση έω̋ ±5cm ìήκο̋ χ πλάτο̋ χ ύψο̋: 200cmΧ220cmΧ240cm (Η)  
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Ελάχιστε̋ απαιτούìενε̋ τεχνικέ̋ προδιαγραφέ̋ (επί ποινή αποκλεισìού): 

Λυόìενο̋ ψυκτικό̋ θάλαìο̋ συντήρηση̋, στιβαρή̋ κατασκευή̋ γαλβανιζέ χάλυβα ìε βάση πολυεστέρα 

εξωτερικά και χωρητικότητα̋ περίπου 10 κυβικά ìέτρα. 

Επιπρόσθετα τεχνικά χαρακτηριστικά θα είναι κατ' ελάχιστον τα εξή̋: 

• Το πάνελ θα έχει πάχο̋ τουλάχιστον 10 εκατοστά. 

• Η πυκνότητα τη̋ πολυουρεθάνη̋ στο πάνελ θα ξεπερνά τα 40 κιλά ανά κυβικό ìέτρο. 

• Θα έχει αντιολισθητικό δάπεδο. 

• Θα φέρει πόρτα ìε καθαρό άνοιγìα ~80x190 εκατοστά ύψο̋. 

• Η πόρτα θα έχει ìπουτόν ασφαλεία̋ που θα ανοίγει από ìέσα 

• Θα έχει εσωτερικό φωτισìό που θα ενεργοποιείται/απενεργοποιείται ìε το άνοιγìα τη̋ πόρτα̋. 

• Ο θάλαìο̋ εσωτερικά, σε όλου̋ του̋ αρìού̋ του θα έχει υγειονοìικέ̋ γωνίε̋. 

• Η πόρτα θα φέρει κλειδαριά. 

• Θα συìπεριλαìβάνεται ìοτέρ ισχύο̋ τουλάχιστον 1 & 1/4 (1,25) HP 

• Θα συìπεριλαìβάνεται ηλεκτρολογικό̋ πίνακα̋ και στοιχείο. 

• Θα συìπεριλαìβάνονται όλα τα υλικά σύνδεση̋ καθώ̋ και η εργασία στησίìατο̋ και ψυκτική̋ - 

ηλεκτρολογική̋ εργασία̋. 

• Θα ìπορεί να επιτύχει θερìοκρασία ìέχρι 0/+8°C 

Στην τιìή προσφορά̋ του προìηθευτή συìπεριλαìβάνονται, η προìήθεια του είδου̋, το κόστο̋ 

προετοιìασία̋, ìεταφορά̋, φορτοεκφόρτωση̋, συναρìολόγηση̋, εγκατάσταση̋, σύνδεση̋ ìε τα 

υπάρχοντα δίκτυα (ηλεκτρική̋ ενέργεια̋, κ.λ.π.), ρύθìιση̋ και θέση̋ σε πλήρη και κανονική λειτουργία του 

προσφερόìενου είδου̋, σε χρόνο  και τόπο καθ’ υπόδειξη του Äήìου και ìε αποκλειστική ευθύνη του 

προìηθευτή. Περιλαìβάνονται επιδείξει̋ τη̋ λειτουργία̋ του στου̋ άìεσου̋ χρήστε̋ του. 

Πιστοποιητικά: Tα ψυκτικά ìηχανήìατα του προìήθεια είδου̋ θα φέρουν σήìανση CE. 

Λόγω τη̋ ειδική̋ κατασκευή̋ του θαλάìου, ο προìηθευτή̋ φέρει στο ακέραιο την 

ευθύνη τήρηση̋ των προδιαγραφών κατά την κατασκευή του, προκειìένου το είδο̋ να 

άρτιο και πλήρω̋ λειτουργικό σύìφωνα ìε τι̋ standard αντίστοιχε̋ προδιαγραφέ̋ 

έτοιìων θαλάìων του εìπορίου. 

140. Καταγραφικό ìηχάνηìα αυτόìατη̋ καταγραφή̋ επτά (7) αισθητήρων/ δέκα (10) καναλιών ìε 

εκτυπωτή, συνδεδεìένο συνολικά ìε επτά (7) επαγγελìατικέ̋ ηλεκτρικέ̋ συσκευέ̋ 

(επαγγελìατικά ψυγεία θαλάìου̋/λυόìενου̋ ψυκτικού̋ θαλάìου̋) 

Α/Α Περιγραφή CPV Μονάδα 
Μέτρηση̋ 

Ποσότητα 

140 Καταγραφικό ìηχάνηìα αυτόìατη̋ καταγραφή̋ 

επτά (7) αισθητήρων/δέκα (10) καναλιών ìε 

εκτυπωτή,  συνδεδεìένο συνολικά ìε επτά (7) 

επαγγελìατικέ̋ ηλεκτρικέ̋ συσκευέ̋ 

(επαγγελìατικά ψυγεία θαλάìου̋/λυόìενου̋ 

ψυκτικού̋ θαλάìου̋) 

39314000-6 

(εξοπλισ+ό̋ 

επαγγελ+ατικού 

+αγειρείου) 

Τεìάχιο 1 
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Εικόνα 140 (ενδεικτική) 

Η ìορφή του προ̋ προìήθεια είδου̋ θα είναι σύìφωνη ìε την εικόνα 140 

Το εν λόγω προ̋ προìήθεια είδο̋ θα είναι ενταγìένο στην τρέχουσα σειρά παραγωγή̋ του κατασκευαστή  

Ελάχιστε̋ απαιτούìενε̋ τεχνικέ̋ προδιαγραφέ̋ (επί ποινή αποκλεισìού):  

Κατάλληλο καταγραφικό ìηχάνηìα αυτόìατη̋ καταγραφή̋, επτά (7) αισθητήρων, συνδεδεìένο συνολικά 

ìε επτά (7) επαγγελìατικέ̋ ηλεκτρικέ̋ συσκευέ̋ ήτοι, τέσσερα (4) επαγγελìατικά ψυγεία θαλάìου̋ και 

τρει̋ (3) λυόìενου̋ ψυκτικού̋ θαλάìου̋, τη̋ παρούσα̋ οìάδα̋ προìηθειών Ηλεκτρικέ̋ συσκευέ̋, για τη 

συνεχή ή σε τακτά χρονικά διαστήìατα (max ìεσοδιάστηìα καταγραφή̋=30min, min ìεσοδιάστηìα 

καταγραφή̋=5min) παρακολούθηση τη̋ θερìοκρασία̋, και τη̋ υγρασία̋ του αέρα, στην οποία βρίσκονται 

τα τρόφιìα που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο, χρονολόγηση̋ και διατήρηση̋ των 

στοιχείων αυτών, καθώ̋ και δυνατότητα αναπαραγωγή̋ και εκτύπωση̋ ìέρου̋ των στοιχείων αυτών που 

ìπορεί να ζητείται από τι̋ ελεγκτικέ̋ αρχέ̋, κατά τη διενέργεια των «επί τόπου» ελέγχων (στο πλαίσιο του 

HACCP, ISO 22000).  

Το καταγραφικό ìηχάνηìα θα διαθέτει ìπαταρία η οποία θα παρέχει έω̋ και 6 ώρε̋ αυτονοìία για την 

καταγραφή δεδοìένων και έω̋ 3 ìήνε̋ για την συντήρηση τη̋ ηìεροìηνία̋ και τη̋ ώρα̋ σε περίπτωση 

διακοπή̋ ρεύìατο̋. Θα περιέχει οθόνη γραφικών ìε πληροφορίε̋ που θα προσαρìόζονται στου̋ χρήστε̋  

του. Τα αποθηκευìένα δεδοìένα θα ìπορούν να εìφανιστούν στην οθόνη γραφικών ή/και να εκτυπωθούν 

ìέσω του εκτυπωτή τη̋ συσκευή̋. Θα διαθέτει τουλάχιστον δέκα (10) κανάλια σύνδεση̋ αισθητήρων 

καταγραφή̋. Θα παραδοθεί ìε επτά (7) αισθητήρια. 

Στην τιìή προσφορά̋ του προìηθευτή συìπεριλαìβάνονται, η προìήθεια του είδου̋, το κόστο̋ 

προετοιìασία̋, ìεταφορά̋, φορτοεκφόρτωση̋, συναρìολόγηση̋, εγκατάσταση̋, σύνδεση̋ ìε συνολικά 

ìε επτά (7) επαγγελìατικέ̋ ηλεκτρικέ̋ συσκευέ̋ ήτοι, τέσσερα (4) επαγγελìατικά ψυγεία θαλάìου̋ 

(συντήρηση̋ και κατάψυξη̋) και τρει̋ (3) λυόìενου̋ ψυκτικού̋ θαλάìου̋ (συντήρηση̋ και κατάψυξη̋) 

ήτοι Α/Α 136, Α/Α 137, Α/Α 138, Α/Α 139, ρύθìιση̋-προγραììατισìού και θέση̋ σε πλήρη και κανονική 

λειτουργία, σε χρόνο και τόπο καθ’ υπόδειξη του Äήìου και ìε αποκλειστική ευθύνη του προìηθευτή. 

Συìπεριλαìβάνονται οι δαπάνε̋, για επιδείξει̋ τη̋ λειτουργία̋ του καθώ̋ και επαναρύθìιση-

επαναπρογραììατισìό̋ του καταγραφικού ìηχανήìατο̋ αυτόìατη̋ καταγραφή̋ βάσει των αναγκών που 

θα έχουν οι άìεσοι χρήστε̋ του. 

Πιστοποιητικά: To προ̋ προìήθεια είδο̋ θα φέρει σήìανση CE. 

 

 

141. Ραφιέρα Θαλάìου 4 Ορόφων Αλουìίνιο - Πλαστικό 

Α/Α Περιγραφή CPV Μονάδα Ποσότητα 
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141 Ραφιέρα Θαλάìου 4 Ορόφων 

Αλουìίνιο - Πλαστικό 

39314000-6 

(εξοπλισ+ό̋ 

επαγγελ+ατικού 

+αγειρείου) 

Τεìάχιο 3 

 

 
 
Εικόνα 141 (ενδεικτική) 

Η ìορφή του προ̋ προìήθεια είδου̋ θα είναι σύìφωνη ìε την εικόνα 141 

Äιαστάσει̋(γενική απόκλιση έω̋ ±2cm ìήκο̋ χ πλάτο̋ χ ύψο̋:100cmΧ46cmΧ160cm (Η) 

Ελάχιστε̋ απαιτούìενε̋ τεχνικέ̋ προδιαγραφέ̋ (επί ποινή αποκλεισìού): 

Ραφιέρα Θαλάìου 4 Ορόφων Αλουìίνιο – Πλαστικό. 

Επιπρόσθετα τεχνικά χαρακτηριστικά θα είναι κατ' ελάχιστον τα εξή̋: 

• Σκελετό̋ από αλουìίνιο. 

• Ρυθìιζόìενα καθ’ ύψο̋ πόδια. 

• Αντοχή ìέχρι 150 κιλά/ράφι και συνολικά 600 κιλά φορτίο σε όλη την ραφιέρα. 

• Ράφια από ειδικό food safe πλαστικό. 

• Τα ράφια θα είναι διάτρητα για να επιτρέπουν την κυκλοφορία του αέρα. 

• Τα ράφια θα ìπορούν να βγαίνουν από τον σκελετό χωρί̋ εργαλεία. 

• Θα ìπορούν να πλένονται στο χέρι ή στο πλυντήριο (Τα ìικρότερα) σε θερìοκρασία 90°C για 

αποστείρωση. 

• Θα ìπορούν να αντέχουν θερìοκρασία ìέχρι -40°C. 

Στην τιìή προσφορά̋ του προìηθευτή συìπεριλαìβάνονται, η προìήθεια του είδου̋, το κόστο̋ 

προετοιìασία̋, ìεταφορά̋, φορτοεκφόρτωση̋, συναρìολόγηση̋, εγκατάσταση̋, σύνδεση̋, ρύθìιση̋ και 

θέση̋ σε πλήρη και κανονική λειτουργία του προσφερόìενου είδου̋, σε χρόνο  και τόπο καθ’ υπόδειξη του 

Äήìου και ìε αποκλειστική ευθύνη του προìηθευτή.  

Πιστοποιητικά: Äεν απαιτούνται 
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142. Ραφιέρα Θαλάìου 4 Ορόφων Αλουìίνιο - Πλαστικό 

Α/Α Περιγραφή CPV Μονάδα 

Μέτρηση̋ 

Ποσότητα 

142 Ραφιέρα Θαλάìου 4 Ορόφων 

Αλουìίνιο - Πλαστικό 

39314000-6 

(εξοπλισ+ό̋ 

επαγγελ+ατικού 

+αγειρείου) 

Τεìάχιο 3 

 

  
 
Εικόνα 142 (ενδεικτική) 

Η ìορφή του προ̋ προìήθεια είδου̋ θα είναι σύìφωνη ìε την εικόνα 142 

Äιαστάσει̋(γενική απόκλιση έω̋ ±5cm ìήκο̋ χ πλάτο̋ χ ύψο̋:130cmΧ46cmΧ160cm (Η) 

Ελάχιστε̋ απαιτούìενε̋ τεχνικέ̋ προδιαγραφέ̋ (επί ποινή αποκλεισìού): 

Ραφιέρα Θαλάìου 4 Ορόφων Αλουìίνιο – Πλαστικό. 

Επιπρόσθετα τεχνικά χαρακτηριστικά θα είναι κατ' ελάχιστον τα εξή̋: 

• Σκελετό̋ από αλουìίνιο. 

• Ρυθìιζόìενα καθ’ ύψο̋ πόδια. 

• Αντοχή ìέχρι 150 κιλά/ράφι και συνολικά 600 κιλά φορτίο σε όλη την ραφιέρα. 

• Ράφια από ειδικό food safe πλαστικό. 

• Τα ράφια θα είναι διάτρητα για να επιτρέπουν την κυκλοφορία του αέρα. 

• Τα ράφια θα ìπορούν να βγαίνουν από τον σκελετό χωρί̋ εργαλεία. 

• Θα ìπορούν να πλένονται στο χέρι ή στο πλυντήριο (Τα ìικρότερα) σε θερìοκρασία 90°C για 

αποστείρωση. 

• Θα ìπορούν να αντέχουν θερìοκρασία ìέχρι -40°C. 

Στην τιìή προσφορά̋ του προìηθευτή συìπεριλαìβάνονται, η προìήθεια του είδου̋, το κόστο̋ 

προετοιìασία̋, ìεταφορά̋, φορτοεκφόρτωση̋, συναρìολόγηση̋, εγκατάσταση̋, σύνδεση̋, ρύθìιση̋ και 

θέση̋ σε πλήρη και κανονική λειτουργία του προσφερόìενου είδου̋, σε χρόνο  και τόπο καθ’ υπόδειξη του 

Äήìου και ìε αποκλειστική ευθύνη του προìηθευτή. 

Πιστοποιητικά: Äεν απαιτούνται 
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143. Ραφιέρα Θαλάìου 4 Ορόφων Αλουìίνιο - Πλαστικό 

Α/Α Περιγραφή CPV Μονάδα 

Μέτρηση̋ 

Ποσότητα 

143 Ραφιέρα Θαλάìου 4 Ορόφων 

Αλουìίνιο - Πλαστικό 

39314000-6 

(εξοπλισ+ό̋ 

επαγγελ+ατικού 

+αγειρείου) 

Τεìάχιο 3 

  

 
 
Εικόνα 143 (ενδεικτική) 

Η ìορφή του προ̋ προìήθεια είδου̋ θα είναι σύìφωνη ìε την εικόνα 143 

Äιαστάσει̋(γενική απόκλιση έω̋ ±5cm ìήκο̋ χ πλάτο̋ χ ύψο̋:120cmΧ46cmΧ160cm (Η) 

Ελάχιστε̋ απαιτούìενε̋ τεχνικέ̋ προδιαγραφέ̋ (επί ποινή αποκλεισìού): 

Ραφιέρα Θαλάìου 4 Ορόφων Αλουìίνιο – Πλαστικό. 

Επιπρόσθετα τεχνικά χαρακτηριστικά θα είναι κατ' ελάχιστον τα εξή̋: 

• Σκελετό̋ από αλουìίνιο. 

• Ρυθìιζόìενα καθ’ ύψο̋ πόδια. 

• Αντοχή ìέχρι 150 κιλά/ράφι και συνολικά 600 κιλά φορτίο σε όλη την ραφιέρα. 

• Ράφια από ειδικό food safe πλαστικό. 

• Τα ράφια θα είναι διάτρητα για να επιτρέπουν την κυκλοφορία του αέρα. 

• Τα ράφια θα ìπορούν να βγαίνουν από τον σκελετό χωρί̋ εργαλεία. 

• Θα ìπορούν να πλένονται στο χέρι ή στο πλυντήριο (Τα ìικρότερα) σε θερìοκρασία 90°C για 

αποστείρωση. 

• Θα ìπορούν να αντέχουν θερìοκρασία ìέχρι -40°C. 

Στην τιìή προσφορά̋ του προìηθευτή συìπεριλαìβάνονται, η προìήθεια του είδου̋, το κόστο̋ 

προετοιìασία̋, ìεταφορά̋, φορτοεκφόρτωση̋, συναρìολόγηση̋, εγκατάσταση̋, σύνδεση̋, ρύθìιση̋ και 

θέση̋ σε πλήρη και κανονική λειτουργία του προσφερόìενου είδου̋, σε χρόνο  και τόπο καθ’ υπόδειξη του 

Äήìου και ìε αποκλειστική ευθύνη του προìηθευτή.  

Πιστοποιητικά: Äεν απαιτούνται 
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144. Ραφιέρα Θαλάìου 4 Ορόφων Αλουìίνιο - Πλαστικό 

Α/Α Περιγραφή CPV Μονάδα 

Μέτρηση̋ 

Ποσότητα 

144 Ραφιέρα Θαλάìου 4 Ορόφων 

Αλουìίνιο - Πλαστικό 

39314000-6 

(εξοπλισ+ό̋ 

επαγγελ+ατικού 

+αγειρείου) 

Τεìάχιο 3 

 

  
 
Εικόνα 144 (ενδεικτική) 

Η ìορφή του προ̋ προìήθεια είδου̋ θα είναι σύìφωνη ìε την εικόνα 144 

Äιαστάσει̋(γενική απόκλιση έω̋ ±5cm ìήκο̋ χ πλάτο̋ χ ύψο̋:90cmΧ46cmΧ160cm (Η) 

Ελάχιστε̋ απαιτούìενε̋ τεχνικέ̋ προδιαγραφέ̋ (επί ποινή αποκλεισìού): 

Ραφιέρα Θαλάìου 4 Ορόφων Αλουìίνιο – Πλαστικό. 

Επιπρόσθετα τεχνικά χαρακτηριστικά θα είναι κατ' ελάχιστον τα εξή̋: 

• Σκελετό̋ από αλουìίνιο. 

• Ρυθìιζόìενα καθ’ ύψο̋ πόδια. 

• Αντοχή ìέχρι 150 κιλά/ράφι και συνολικά 600 κιλά φορτίο σε όλη την ραφιέρα. 

• Ράφια από ειδικό food safe πλαστικό. 

• Τα ράφια θα είναι διάτρητα για να επιτρέπουν την κυκλοφορία του αέρα. 

• Τα ράφια θα ìπορούν να βγαίνουν από τον σκελετό χωρί̋ εργαλεία. 

• Θα ìπορούν να πλένονται στο χέρι ή στο πλυντήριο (Τα ìικρότερα) σε θερìοκρασία 90°C για 

αποστείρωση. 

• Θα ìπορούν να αντέχουν θερìοκρασία ìέχρι -40°C. 

Στην τιìή προσφορά̋ του προìηθευτή συìπεριλαìβάνονται, η προìήθεια του είδου̋, το κόστο̋ 

προετοιìασία̋, ìεταφορά̋, φορτοεκφόρτωση̋, συναρìολόγηση̋, εγκατάσταση̋, σύνδεση̋, ρύθìιση̋ και 

θέση̋ σε πλήρη και κανονική λειτουργία του προσφερόìενου είδου̋, σε χρόνο  και τόπο καθ’ υπόδειξη του 

Äήìου και ìε αποκλειστική ευθύνη του προìηθευτή. 

Πιστοποιητικά: Äεν απαιτούνται 
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145. Πλυντήριο πιάτων ποτηριών τύπου καìπάνα 

Α/Α Περιγραφή CPV Μονάδα 
Μέτρηση̋ 

Ποσότητα 

145 Πλυντήριο πιάτων ποτηριών 

τύπου καìπάνα 

39314000-6 

(εξοπλισ+ό̋ επαγγελ+ατικού 

+αγειρείου) 

Τεìάχιο 2 

 
 Εικόνα 145 (ενδεικτική) 

Η ìορφή του προ̋ προìήθεια είδου̋ θα είναι σύìφωνη ìε την εικόνα 145 

Το εν λόγω προ̋ προìήθεια είδο̋ θα είναι ενταγìένο στην τρέχουσα σειρά παραγωγή̋ του κατασκευαστή  

Äιαστάσει̋(γενική απόκλιση έω̋ ±2cm ìήκο̋ χ πλάτο̋ χ ύψο̋:66cmΧ79cmΧ144cm (Η) 

Ελάχιστε̋ απαιτούìενε̋ τεχνικέ̋ προδιαγραφέ̋ (επί ποινή αποκλεισìού): 

Πλυντήριο πιάτων ποτηριών τύπου καìπάνα, στιβαρή̋ κατασκευή̋ εξ’ ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα 

βαρέω̋ τύπου AISI 304, 18/10. 

Επιπρόσθετα τεχνικά χαρακτηριστικά θα είναι κατ' ελάχιστον τα εξή̋: 

• Πάνελ χειρισìού αφή̋ προγραììατιζόìενο. 

• Θα έχει δυνατότητα προγραììατισìού των παραìέτρων τη̋ πλύση̋. 

• Θα πρέπει να διαθέτει 2 Boiler . 

• Äυνατότητα πλύση̋ τουλάχιστον 1080 πιάτων/ώρα 

• Θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον 5 προγράììατα πλύση̋. 

• Κατασκευή ìε διπλά τοιχώìατα σε όλο το σώìα του πλυντηρίου και στον κάδο ìε ìόνωση εσωτερικά, 

για οικονοìία ενέργεια̋ και αθόρυβη λειτουργία. 

• Θα έχει σύστηìα ελέγχου θερìοκρασία̋ που διασφαλίζει ότι το ξέπλυìα ξεκινάει ìε ελάχιστη 

θερìοκρασία νερού 85°C για απολύìανση από βακτήρια. Το σύστηìα αυτό θα πρέπει να αναφέρεται 

σαφώ̋ από τον κατασκευαστή. 

• Θα έχει δυνατότητα σύνδεση̋ στο internet ìέσω WiFi. 

• Ο κάδο̋ θα έχει στρογγυλεìένε̋ εσωτερικέ̋ υγειονοìικέ̋ γωνίε̋ χωρί̋ ενώσει̋. 

• Θέρìανση ìέσω ανοξείδωτων αντιστάσεων. 

• Αυτόìατη εκκίνηση και σταìάτηìα τη̋ κάθε πλύση̋ ìε το άνοιγìα/κλείσιìο τη̋ καìπάνα̋. 

• Θα έχει ισχύ τουλάχιστον 9KW και θα είναι τριφασικό. 

• Θα περιλαìβάνει 2 καλάθια (1 για πιάτα και 1 για ποτήρια). 

Στην τιìή προσφορά̋ του προìηθευτή συìπεριλαìβάνονται, η προìήθεια του είδου̋, το κόστο̋ 

προετοιìασία̋, ìεταφορά̋, φορτοεκφόρτωση̋, συναρìολόγηση̋, εγκατάσταση̋, σύνδεση̋ ìε τα 

υπάρχοντα δίκτυα (ηλεκτρική̋ ενέργεια̋, κ.λ.π.), ρύθìιση̋ και θέση̋ σε πλήρη και κανονική λειτουργία του 

προσφερόìενου είδου̋, σε χρόνο  και τόπο καθ’ υπόδειξη του Äήìου και ìε αποκλειστική ευθύνη του 
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προìηθευτή. Περιλαìβάνονται επιδείξει̋ τη̋ λειτουργία̋ του στου̋ άìεσου̋ χρήστε̋ του. 

Πιστοποιητικά: 

• όπω̋ αναφέρεται για τα προ̋ προìήθεια είδη τη̋ οìάδα̋ Ä΄/υποέργο 2, στο εδάφιο «ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ÄΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» (Φάκελο̋ Τεχνική̋ Προσφορά̋)  παράγραφο̋ 6.  

• To προ̋ προìήθεια είδο̋ θα φέρει σήìανση CE. 
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146. Επαγγελìατικό̋ απορροφητήρα̋ φούρνου τύπου χοάνη̋, inox (Χοάνη και φίλτρα χοάνη̋) 

Α/Α Περιγραφή CPV Μονάδα 
Μέτρηση̋ 

Ποσότητα 

146 Επαγγελìατικό̋ απορροφητήρα̋ 

φούρνου τύπου χοάνη̋, inox 

(Χοάνη και φίλτρα χοάνη̋) 

39314000-6 

(εξοπλισ+ό̋ 

επαγγελ+ατικού 

+αγειρείου) 

Τεìάχιο 1 

 

 

 Εικόνα 146 (ενδεικτική) 

Η ìορφή του προ̋ προìήθεια είδου̋ θα είναι σύìφωνη ìε την εικόνα 146 

Το εν λόγω προ̋ προìήθεια είδο̋ θα είναι ενταγìένο στην τρέχουσα σειρά παραγωγή̋ του κατασκευαστή  

Κάθε τεìάχιο (ω̋ ìονάδα ìέτρηση̋) του προ̋ προìήθεια είδου̋ θα περιλαìβάνει: 

α) Επαγγελìατικό απορροφητήρα φούρνου τύπου χοάνη̋, inox  (τεìάχια: 1) 

Äιαστάσει̋ (γενική απόκλιση έω̋ ±2cm) ìήκο̋ χ πλάτο̋ χ ύψο̋: 120cmΧ100cmΧ50cm (Η) 

β) Φίλτρα Χοάνη̋ φούρνου (τεìάχια: 2) 

Äιαστάσει̋ : 50cmΧ50cm (χωρί̋ απόκλιση) 

Ελάχιστε̋ απαιτούìενε̋ τεχνικέ̋ προδιαγραφέ̋ (επί ποινή αποκλεισìού): 

Επαγγελìατικό̋ απορροφητήρα̋ φούρνου τύπου χοάνη̋ inox: 

Κατασκευασìένο̋ από αντιìαγνητικό ανοξείδωτο χάλυβα βαρέω̋ τύπου AISI 304. Πάχο̋ ανοξείδωτου 

χάλυβα τουλάχιστον 1 χιλιοστό. Θα είναι κυβικού σχήìατο̋ και όχι φάλτσο εξωτερικά. Χοάνε̋ φάλτσου 

σχήìατο̋ δεν γίνονται αποδεκτέ̋. Θα διαθέτει υποδοχή για φίλτρα. Με ειδικό σωλήνα συγκέντρωση̋ και 

αποìάκρυνση̋ του λαδιού. Κατασκευή για τοποθέτηση στον τοίχο. 

Φίλτρα Χοάνη̋ Φούρνου: 

Κατασκευασìένα από αντιìαγνητικό ανοξείδωτο χάλυβα βαρέω̋ τύπου AISI 304, 18/10. Συγκρατούν το 

λίπο̋ και τα λάδια και τα οδηγούν στο ειδικό αυλάκι περισυλλογή̋. Τα φίλτρα θα είναι προσθαφαιρούìενα 

χωρί̋ εργαλεία. Θα ìπορούν να πλένονται στο πλυντήριο των πιάτων. 

Στην τιìή ìονάδο̋ περιλαìβάνονται: η προìήθεια, η ìεταφορά και η φορτοεκφόρτωση όλων των προ̋ 

προìήθεια ειδών (επαγγελìατικού απορροφητήρα φούρνου τύπου χοάνη̋, inox και των φίλτρων τη̋ 

χοάνη̋ του, στον τόπο παράδοση̋ που θα υποδείξει ο Äήìο̋ (υπόγειο κτιρίου αναφορά̋) σε χρόνο και 

τόπο καθ’ υπόδειξη του Äήìου και ìε αποκλειστική ευθύνη του προìηθευτή. Περιλαìβάνονται επιδείξει̋ 

τη̋ λειτουργία̋ του στου̋ άìεσου̋ χρήστε̋ του. 
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Πιστοποιητικά: Äεν απαιτούνται 

22PROC011156385 2022-08-30

Διανομήμέσω'ΙΡΙΔΑ' μεUID: 630721b370128e28a827f0f5 στις30/08/22 09:26



 

 

Έκδοση: 01 

Αναθ.: 00 

06/11/2018 

..../..../20.... 
ΕΕ-05-01-03 

ΕΓΚΡ./

ΕΚÄ: 

30/11/2018 

..../..../20.... 

Äήìο̋ Ιλίου 

Γραφείο Äιαχείριση̋ 

Ποιότητα̋ / Α.Τ.Π.Π.Α. 

Σελ.: 210/345 

Σελίδα 210 

147.  

 

147. Κεντρικό̋ επαγγελìατικό̋ απορροφητήρα̋ τύπου χοάνη̋, inox, ìε φωτισìό (Χοάνη και φίλτρα 

χοάνη̋)   

Α/Α Περιγραφή CPV Μονάδα Μέτρηση̋ Ποσότητα 

147 Κεντρικό̋ επαγγελìατικό̋ 

απορροφητήρα̋ τύπου χοάνη̋, 

inox, ìε φωτισìό (Χοάνη και 

φίλτρα χοάνη̋) 

39314000-6 

(εξοπλισ+ό̋ 

επαγγελ+ατικού 

+αγειρείου) 

Τεìάχιο 1 

 

 Εικόνα 147 (ενδεικτική) 

Η ìορφή του προ̋ προìήθεια είδου̋ θα είναι σύìφωνη ìε την εικόνα 147 

Το εν λόγω προ̋ προìήθεια είδο̋ θα είναι ενταγìένο στην τρέχουσα σειρά παραγωγή̋ του κατασκευαστή  

Κάθε τεìάχιο (ω̋ ìονάδα ìέτρηση̋) του προ̋ προìήθεια είδου̋ θα περιλαìβάνει: 

α) Κεντρικό επαγγελìατικό απορροφητήρα τύπου χοάνη̋, inox, ìε φωτισìό (τεìάχια: 1) 

Äιαστάσει̋ (γενική απόκλιση έω̋ ±2cm) ìήκο̋ χ πλάτο̋ χ ύψο̋: 280cmΧ180cmΧ50cm (Η) 

β) Φίλτρα Κεντρική̋ Χοάνη̋ (τεìάχια: τουλάχιστον 10 κατ’ ελάχιστον).  

Απαιτείται: τα φίλτρα να καλύπτουν πλήρω̋ την εσωτερική διάσταση του απορροφητήρα. 

Περιλαìβάνονται στην τιìή κατασκευέ̋ ειδική̋ διάσταση̋ φίλτρων, εφ’ όσον απαιτηθούν 

Äιαστάσει̋: 50cmΧ50cm. Καθένα από τα 10 φίλτρα θα έχουν χωρί̋ απόκλιση διάσταση 50cmX50cm, και αν 

χρειαστεί ώστε να ìην ìείνουν κενά θα κατασκευαστούν και ακόìα 2 ειδικών διαστάσεων 

Ελάχιστε̋ απαιτούìενε̋ τεχνικέ̋ προδιαγραφέ̋ (επί ποινή αποκλεισìού): 

Κεντρικό̋ επαγγελìατικό̋ απορροφητήρα̋, τύπου χοάνη̋, inox, ìε φωτισìό: 

Κατασκευασìένο̋ από αντιìαγνητικό ανοξείδωτο χάλυβα βαρέω̋ τύπου AISI 304. Πάχο̋ ανοξείδωτου 

χάλυβα τουλάχιστον 1 χιλιοστό. Θα είναι κυβικού σχήìατο̋ και όχι φάλτσο εξωτερικά.  

Θα διαθέτει υποδοχή για φίλτρα. Θα διαθέτει φωτισìό led ìε στεγανότητα IP65. Ο φωτισìό̋ θα βρίσκεται 

ìέσα σε 4 στεγανά σκαφίδια αλουìινίου ìήκου̋ 125 εκατοστών το κάθε ένα. Ανοξείδωτα σκαφίδια ή 

φωτιστικά τύπου χελώνα̋ δεν θα γίνονται αποδεκτά. Με ειδικό σωλήνα συγκέντρωση̋ και αποìάκρυνση̋ 

του λαδιού. Κατασκευή για τοποθέτηση στον τοίχο. 

Φίλτρα Κεντρική̋ Χοάνη̋: 

Κατασκευασìένα από αντιìαγνητικό ανοξείδωτο χάλυβα βαρέω̋ τύπου AISI 304, 18/10. Συγκρατούν το 

λίπο̋ και τα λάδια και τα οδηγούν στο ειδικό αυλάκι περισυλλογή̋. Τα φίλτρα θα είναι προσθαφαιρούìενα 

χωρί̋ εργαλεία. Θα ìπορούν να πλένονται στο πλυντήριο των πιάτων. 

Στην τιìή ìονάδο̋ περιλαìβάνονται: η προìήθεια, η ìεταφορά και η φορτοεκφόρτωση των ειδών 

(κεντρικού επαγγελìατικού απορροφητήρα τύπου χοάνη̋, inox, ìε φωτισìό και των φίλτρων τη̋ χοάνη̋ 

του, στον τόπο παράδοση̋ που θα υποδείξει ο Äήìο̋ (υπόγειο κτιρίου αναφορά̋) σε χρόνο και τόπο καθ’ 
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υπόδειξη του Äήìου και ìε αποκλειστική ευθύνη του προìηθευτή. Περιλαìβάνονται επιδείξει̋ τη̋ 

λειτουργία̋ του στου̋ άìεσου̋ χρήστε̋ του. 

Πιστοποιητικά: Äεν απαιτούνται     
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148. Κανάλια - Μοτέρ, λοιπά εξαρτήìατα και εγκατάσταση, σύνδεση, ρύθìιση και θέση σε λειτουργία 

δύο (2) επαγγελìατικών απορροφητήρων inox, τύπου χοάνη̋ 

Α/Α Περιγραφή CPV Μονάδα 

Μέτρηση̋ 

Ποσότητα 

148 Κανάλια - Μοτέρ, λοιπά 
εξαρτήìατα και εγκατάσταση, 
σύνδεση, ρύθìιση και θέση σε 
λειτουργία δύο (2) 
επαγγελìατικών απορροφητήρων 
inox, τύπου χοάνη̋ 

39314000-6 

(εξοπλισ+ό̋ 

επαγγελ+ατικού 

+αγειρείου) 

Τεìάχιο 1 

Ελάχιστε̋ απαιτούìενε̋ τεχνικέ̋ προδιαγραφέ̋ (επί ποινή αποκλεισìού): 

· Μοτέρ 4 ΗΡ εντό̋ ηχοìονωτικού κιβωτίου κατασκευασìένο από γαλβανιζέ λαìαρίνα 1,2 mm(τύπο̋ 

ηλεκτροκινητήρα 3 KW, ευρωπαϊκή̋ προέλευση̋) 

· INVERTER ρύθìιση̋ στροφών. 

· Είκοσι  δύο (22) τìχ σωλήνε̋ εξαερισìού αναρρόφηση̋ αέρα καπναερίων και εξαρτήìατα (γωνίε̋, ταφ, 

κ.λ.π.) διατοìή̋ Φ 300 και  Φ 250 από γαλβανιζέ λαìαρίνα πάχου̋ τοιχώìατο̋ 0,5 mm. 

Η προσφερόìενη τιìή ìονάδα̋ περιλαìβάνει δαπάνε̋ για: 

α) την συναρìολόγηση και την εγκατάσταση δύο (2) επαγγελìατικών απορροφητήρων (φούρνου & 

κεντρικό), τύπου χοάνη̋, inox, και των φίλτρων-φωτισìού του̋ (θέση απορροφητήρων: υπόγειο κτιρίου 

αναφορά̋). Οι απορροφητήρε̋ θα είναι πλήρω̋ συναρìολογηìένοι και τοποθετηìένοι, σε χρόνο και τόπο 

καθ’ υπόδειξη του Äήìου και ìε αποκλειστική ευθύνη του προìηθευτή. 

Η προìήθεια, ìεταφορά και φορτοεκφόρτωση των δύο (2) επαγγελìατικών απορροφητήρων 

περιλαìβάνεται και περιγράφεται στα (Α/Α 146 & Α/Α 147) τη̋ παρούσα̋ Τ.Π., 

β) την προìήθεια, ìεταφορά, φορτοεκφόρτωση, εγκατάσταση, σύνδεση και ρύθìιση των προσφερόìενων 

ειδών που αναφέρονται στο παρόν εδάφιο, ήτοι του ìοτέρ 4HP, παντό̋ είδου̋ απαιτούìενων σωλήνων 

εξαερισìού, εξαρτηìάτων, ειδικών τεìαχίων, υλικών και ìικροϋλικών σύνδεση̋ κ.λ.π. καθώ̋ και των 

συνδέσεων ìε του̋ δύο (2) επαγγελìατικού̋ απορροφητήρε̋ inox τύπου χοάνη̋ (φούρνου και κεντρικό). 

Συìπεριλαìβάνεται: η εγκατάσταση των σωλήνων εξαερισìού αναρρόφηση̋ αέρα καπναερίων ìέσα από 

τον χώρο τοποθέτηση̋ των χοανών (υπόγειο), οι συνδέσει̋ του̋ ìε τον υπάρχον αεραγωγό στο υπόγειο και 

η κατάληξή του̋ στην ταράτσα του κτιρίου όπου θα γίνει τοποθέτηση του ìοτέρ σε αντιδονητικέ̋ βάσει̋. Η 

έξοδο̋ του ìοτέρ θα παραìείνει ω̋ έχει στην ταράτσα φυσώντα̋ προ τα πλάγια, 

γ) κάθε είδου̋ απαραίτητη δαπάνη, έστω και ìη ρητώ̋ αναφερόìενη, ώστε οι δύο (2) επαγγελìατικοί 

απορροφητήρε̋, φούρνου & κεντρικό̋, τύπου χοάνη̋, inox, πλήρω̋ εξοπλισìένοι (φίλτρα, φωτισìό̋, 

σωλήνε̋ εξαερισìού, ìοτέρ κ.λ.π.) να παραδοθούν εγκαταστηìένοι, συνδεδεìένοι ìε τα υπάρχοντα δίκτυα 

(ηλεκτρική̋ ενέργεια̋, Η/Μ εγκαταστάσεων, κ.λ.π.) και σε πλήρη και κανονική λειτουργία, σε χρόνο και 

τόπο καθ’ υπόδειξη του Äήìου και ìε αποκλειστική ευθύνη του προìηθευτή. 

Περιλαìβάνονται επιδείξει̋ τη̋ λειτουργία̋ του στου̋ άìεσου̋ χρήστε̋ του. 

Πιστοποιητικά: Τα ìοτέρ θα φέρουν σήìανση CE.  
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149. Ψυγείο δίπορτο Α+ ενεργειακή̋ κλάση̋ 

Α/Α Περιγραφή CPV Μονάδα 
Μέτρηση̋ 

Ποσότητα 

149 Ψυγείο δίπορτο Α+ ενεργειακή̋ 

κλάση̋ 

39711130-9 

(Ψυγεία) 

Τεìάχιο 5 

 

Εικόνα 149 (ενδεικτική) 

Η ìορφή του προ̋ προìήθεια είδου̋ θα είναι σύìφωνη ìε την εικόνα 149 

Το εν λόγω προ̋ προìήθεια είδο̋ θα είναι ενταγìένο στην τρέχουσα σειρά παραγωγή̋ του κατασκευαστή  

Äιαστάσει̋(γενική απόκλιση έω̋ ±6cm) ìήκο̋ χ πλάτο̋ χ ύψο̋: 55cmΧ57cmΧ144cm (Η)  

Ελάχιστε̋ απαιτούìενε̋ τεχνικέ̋ προδιαγραφέ̋ (επί ποινή αποκλεισìού): 

· Τύπο̋ συσκευή̋ Ψυγείο δίπορτο 

· Ενεργειακή κλάση A+ 

· Επίπεδα θορύβου (ηχητική̋ ισχύο̋): 42 dB(A) 

· Χωρητικότητα συντήρηση̋: 171lt 

· Χωρητικότητα κατάψυξη̋: 42 lt 

· Εσωτερικό̋ φωτισìό̋ LED 

· Ενδεικτικό̋ εξοπλισ+ό̋ ψυγείου:  

Μία (1)  ìεγάλη φρουτολεκάνη,  

Τουλάχιστον τρία (3) εσωτερικά ράφια συντήρηση̋ 

Ένα (1) ράφι εσωτερικό κατάψυξη̋ 

Τουλάχιστον τρία (3) ράφια πόρτα̋ 

· Äυνατότητα αναστροφή̋ φορά̋ θυρών 

Το είδο̋ θα παραδοθεί εγκατεστηìένο, συνδεδεìένο ìε το υπάρχον δίκτυο ηλεκτρική̋ ενέργεια̋ και σε 

κατάσταση πλήρου̋ λειτουργία̋, σε χρόνο και τόπο καθ’ υπόδειξη του Äήìου και ìε αποκλειστική ευθύνη 

του προìηθευτή. 

Περιλαìβάνονται επιδείξει̋ τη̋ λειτουργία̋ του στου̋ άìεσου̋ χρήστε̋ του. 

Πιστοποιητικά: Το προ̋ προìήθεια είδο̋ θα φέρει σήìανση CE.  
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150. Ταχύστροφο πλυντηριοστυπτήριο 14 κιλών ηλεκτρικό 

Α/Α Περιγραφή CPV Μονάδα 

Μέτρηση̋ 

Ποσότητα 

150 Ταχύστροφο πλυντηριοστυπτήριο 

14 κιλών ηλεκτρικό 

42716110-2 

(εξοπλισ+ό̋ 

πλυσί+ατο̋) 

Τεìάχιο 2 

  

 
 
Εικόνα 150 (ενδεικτική) 

Η ìορφή του προ̋ προìήθεια είδου̋ θα προσοìοιάζει ìε την εικόνα 150 

Το εν λόγω προ̋ προìήθεια είδο̋ θα είναι ενταγìένο στην τρέχουσα σειρά παραγωγή̋ του κατασκευαστή  

Äιαστάσει̋(γενική απόκλιση έω̋ ±5cm ìήκο̋ χ πλάτο̋ χ ύψο̋: 880mmΧ900mmΧ1280mm (Η) 

Ελάχιστε̋ απαιτούìενε̋ τεχνικέ̋ προδιαγραφέ̋ (επί ποινή αποκλεισìού): 

Ταχύστροφο πλυντηριοστυπτήριο τουλάχιστον 14 κιλών ηλεκτρικό, στιβαρή̋ κατασκευή̋ εξ’ ολοκλήρου 

από ανοξείδωτο χάλυβα βαρέω̋ τύπου AISI 304, 18/10. 

Επιπρόσθετα τεχνικά χαρακτηριστικά θα είναι κατ' ελάχιστον τα εξή̋: 

• Θα έχει κάδο χωρητικότητα τουλάχιστον 14 κιλών. 

• Κάδο̋ από ανοξείδωτο χάλυβα. 

• Θα διαθέτει έγχρωìη οθόνη αφή̋, τουλάχιστον 5 ιντσών, προγραììατιζόìενη. 

• Ο κάδο̋ θα έχει ìέγεθο̋ τουλάχιστον 140 λίτρα. 

• Θα είναι ταχύστροφο ìε ταχύτητα στυψίìατο̋ τουλάχιστον 900 στροφέ̋ ανά λεπτό. 

• Θα έχει G FACTOR τουλάχιστον 310. 

• Θα έχει χαìηλή στάθìη θορύβου έω̋ 70 db(A). 

• Θα έχει ηλεκτρική ισχύ τουλάχιστον 10KW και θα είναι τριφασικό. 

• Το πλυντήριο θα είναι έτσι κατασκευασìένο που δεν θα χρειάζεται πάκτωση στο έδαφο̋. Θα βιδώνεται 

όìω̋ από τον προìηθευτή σταθερά στο έδαφο̋. 

• Θα διαθέτει θύρα USB. 

• Θα διαθέτει ελεγχόìενη ìίξη ζεστού και κρύου νερού κατά την πλήρωση του κάδου. 

• Το επίπεδο του νερού στον κάδο, η θερìοκρασία του νερού και η ταχύτητα περιστροφή̋ του κάδου θα 

είναι ελεγχόìενα και προγραììατιζόìενα. 

• Θα υπάρχει πρόγραììα καθυστερηìένη̋ έναρξη̋ τη̋ πλύση̋. 
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Στην τιìή προσφορά̋ του προìηθευτή συìπεριλαìβάνονται, η προìήθεια του είδου̋, το κόστο̋ 

προετοιìασία̋, ìεταφορά̋, φορτοεκφόρτωση̋, συναρìολόγηση̋, εγκατάσταση̋, σύνδεση̋ ìε τα 

υπάρχοντα δίκτυα (ηλεκτρική̋ ενέργεια̋, ύδρευση̋-αποχέτευση̋, κ.λ.π.), ρύθìιση̋ και θέση̋ σε πλήρη και 

κανονική λειτουργία του προσφερόìενου είδου̋, σε χρόνο  και τόπο καθ’ υπόδειξη του Äήìου και ìε 

αποκλειστική ευθύνη του προìηθευτή. Περιλαìβάνονται επιδείξει̋ τη̋ λειτουργία̋ του στου̋ άìεσου̋ 

χρήστε̋ του. Περιλαìβάνονται επιδείξει̋ τη̋ λειτουργία̋ του στου̋ άìεσου̋ χρήστε̋ του και 

επαναπρογραììατισìό̋ του σύìφωνα ìε τι̋ ανάγκε̋ του̋. 

Πιστοποιητικά: 

• Πιστοποιητικό ISO, όπω̋ αναφέρεται για τα προ̋ προìήθεια είδη τη̋ οìάδα̋ Ä΄/υποέργο 2, στο εδάφιο 

«ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ÄΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» (Φάκελο̋ Τεχνική̋ Προσφορά̋)  παράγραφο̋ 6. 

• To προ̋ προìήθεια είδο̋ θα φέρει σήìανση CE. 

  

 

 

151. Στεγνωτήριο 14 κιλών ηλεκτρικό 

Α/Α Περιγραφή CPV Μονάδα 

Μέτρηση̋ 

Ποσότητα 

151 Στεγνωτήριο 14 κιλών ηλεκτρικό 42716110-2 

(εξοπλισ+ό̋ 

πλυσί+ατο̋) 

Τεìάχιο 2 

 
 Εικόνα 151 (ενδεικτική) 

Η ìορφή του προ̋ προìήθεια είδου̋ θα προσοìοιάζει ìε την εικόνα 151 

Το εν λόγω προ̋ προìήθεια είδο̋ θα είναι ενταγìένο στην τρέχουσα σειρά παραγωγή̋ του κατασκευαστή  

Äιαστάσει̋(γενική απόκλιση έω̋ ±5cm ìήκο̋ χ πλάτο̋ χ ύψο̋: 790mmΧ870mmΧ1800mm(Η) 

Ελάχιστε̋ απαιτούìενε̋ τεχνικέ̋ προδιαγραφέ̋ (επί ποινή αποκλεισìού): 

Στεγνωτήριο 14 κιλών ηλεκτρικό, στιβαρή̋ κατασκευή̋. 

Επιπρόσθετα τεχνικά χαρακτηριστικά θα είναι κατ' ελάχιστον τα εξή̋: 

• Θα έχει κάδο χωρητικότητα̋ 14 κιλών. 

• Κάδο̋ από ανοξείδωτο χάλυβα. 
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• Ο κάδο̋ θα έχει χωρητικότητα τουλάχιστον 260 λίτρα. 

• Ο κάδο̋ θα περιστρέφεται και προ̋ τι̋ δύο κατευθύνσει̋ 

• Θα πρέπει να έχει χαìηλή στάθìη θορύβου έω̋ 64 db(A). 

• Θα έχει ηλεκτρική ισχύ τουλάχιστον 17 KW και θα είναι τριφασικό. 

• Θα πρέπει να έχει διπλό κρύσταλλο στην πόρτα. 

• Θα πρέπει να έχει προγραììατιζόìενη έγχρωìη οθόνη αφή̋. 

• Θα διαθέτει θύρα USB. 

• Με σύστηìα γρήγορη̋ ìείωση̋ τη̋ θερìοκρασία̋ του κάδου (cool down). 

• Η ταχύτητα περιστροφή̋ του κάδου θα είναι τουλάχιστον 35 στροφέ̋ ανά λεπτό. 

• Οι παράìετροι του κάθε κύκλου στεγνώìατο̋ θα ìπορούν να τροποποιηθούν. 

• Θα εìφανίζεται ειδικό σήìα στην οθόνη για τον καθαρισìό των φίλτρων χνουδιών. 

• Θα διαθέτει σύστηìα πολλαπλού ελέγχου τη̋ θερìοκρασία̋ σε κάθε κύκλο στεγνώìατο̋. 

• Θα διαθέτει σύστηìα ελέγχου τη̋ κίνηση̋ του αέρα ìέσα στον κάδο.  

• Θα διαθέτει κουìπί έκτακτη̋ ανάγκη̋ (emergency button). 

• Η πόρτα θα κλείνει ìε ìαγνητική κλειδαριά για απόλυτη ασφάλεια. 

Στην τιìή προσφορά̋ του προìηθευτή συìπεριλαìβάνονται, η προìήθεια του είδου̋, το κόστο̋ 

προετοιìασία̋, ìεταφορά̋, φορτοεκφόρτωση̋, συναρìολόγηση̋, εγκατάσταση̋, σύνδεση̋ σύνδεση̋ ìε 

τα υπάρχοντα δίκτυα (ηλεκτρική̋ ενέργεια̋, Η/Μ εγκαταστάσεων, ύδρευση̋-αποχέτευση̋, κ.λ.π.), 

ρύθìιση̋ και θέση̋ σε πλήρη και κανονική λειτουργία του προσφερόìενου είδου̋, σε χρόνο  και τόπο καθ’ 

υπόδειξη του Äήìου και ìε αποκλειστική ευθύνη του προìηθευτή. Περιλαìβάνονται επιδείξει̋ τη̋ 

λειτουργία̋ του στου̋ άìεσου̋ χρήστε̋ του. 

Πιστοποιητικά: 

• Πιστοποιητικό ISO, όπω̋ αναφέρεται για τα προ̋ προìήθεια είδη τη̋ οìάδα̋ Ä΄/υποέργο 2, στο εδάφιο 

«ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ÄΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» (Φάκελο̋ Τεχνική̋ Προσφορά̋)  παράγραφο̋ 6. 

• To προ̋ προìήθεια είδο̋ θα φέρει σήìανση CE. 

  

 

152. Σιδερωτήριο ηλεκτρικό 

Α/Α Περιγραφή CPV Μονάδα 
Μέτρηση̋ 

Ποσότητα 

152 Σιδερωτήριο ηλεκτρικό 42716110-2 

(εξοπλισ+ό̋ πλυσί+ατο̋) 

Τεìάχιο 1 

 
Εικόνα 152 (ενδεικτική) 

Η ìορφή του προ̋ προìήθεια είδου̋ θα προσοìοιάζει ìε την εικόνα 152 

Το εν λόγω προ̋ προìήθεια είδο̋ θα είναι ενταγìένο στην τρέχουσα σειρά παραγωγή̋ του κατασκευαστή  
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Äιαστάσει̋(γενική απόκλιση έω̋ ±5cm ìήκο̋ χ πλάτο̋ χ ύψο̋:201cmΧ67cmΧ115cm(Η)                                          

Ελάχιστε̋ απαιτούìενε̋ τεχνικέ̋ προδιαγραφέ̋ (επί ποινή αποκλεισìού): 

Σιδερωτήριο ηλεκτρικό, στιβαρή̋ κατασκευή̋. 

Επιπρόσθετα τεχνικά χαρακτηριστικά θα είναι κατ' ελάχιστον τα εξή̋: 

• Θα πρέπει να έχει κύλινδρο ìήκου̋ τουλάχιστον 150 εκατοστών. 

• Ο κύλινδρο̋ θα πρέπει να έχει διάìετρο τουλάχιστον 33 εκατοστά. 

• Θα πρέπει να ìπορεί να σιδερώνει τουλάχιστον 40 κιλά ιìατισìό ανά ώρα. 

• Θα πρέπει ο κύλινδρο̋ να έχει ηλεκτρονικά ρυθìιζόìενη πίεση περίπου 214/322 (± 20) κιλά ανά κυβικό 

ìέτρο. 

• Θα πρέπει να έχει έξοδο υδρατìών και αναìονή για σύνδεση ìε κανάλι - ενδεικτικά ìε διάìετρο 70-80 

χιλιοστών. 

• Χαìηλό επίπεδο θορύβου, το πολύ ìέχρι 60 db(A). 

• Η ηλεκτρική ισχύ̋ του σιδερωτηρίου θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 7,5KW και να είναι τριφασικό. 

• Θα πρέπει να έχει έγχρωìη οθόνη αφή̋ προγραììατιζόìενη. 

• Θα διαθέτει ìπάρα πανικού-έκτακτη̋ ανάγκη̋ για λόγου̋ ασφαλεία̋ του χρήστη στο ìπροστινό ìέρο̋. 

• Θα πρέπει να διαθέτει inverter ελέγχου τη̋ ταχύτητα̋ σιδερώìατο̋ (πεντάλ start & stop). 

• Θα πρέπει να ìπορεί να εξατìίζει από τα ρούχα, υγρασία τουλάχιστον 7 λίτρα ανά ώρα. 

• Η ταχύτητα περιστροφή̋ θα πρέπει να είναι ρυθìιζόìενη τουλάχιστον από 1 έω̋ 5 ìέτρα ανά λεπτό. 

• Η έξοδο̋ ατìών θα πρέπει να ìπορεί να διώχνει τουλάχιστον 100 κυβικά αέρα ανά ώρα. 

• Η πρέπει να έχει κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύìατο̋ λιγότερη από 7KW ανά ώρα. 

• Οι παράìετροι σιδερώìατο̋ θα πρέπει να είναι ρυθìιζόìενοι κατά την διάρκεια του σιδερώìατο̋. 

• Θα διαθέτει σύστηìα γρήγορη̋ ψύχρανση̋ cool down. 

• Θα πρέπει να υπάρχει σύστηìα ìε το οποίο ο χρήστη̋ θα ìπορεί να τροποποιεί την πίεση του 

κυλίνδρου κατά το σιδέρωìα αναλόγω̋ του είδου̋ που σιδερώνεται. 

• Θα διαθέτει ειδική ράβδο στρέψη̋ (torsion bar) που θα διασφαλίζει το οìοιόìορφο σιδέρωìα καθ’ όλο 

το ìήκο̋ του κυλίνδου. 

• Οι ιìάντε̋ θα πρέπει να είναι κατασκευασìένοι από υλικό ìεγάλη̋ αντοχή̋ σε υψηλή θερìοκρασία. 

Στην τιìή προσφορά̋ του προìηθευτή συìπεριλαìβάνονται, η προìήθεια του είδου̋, το κόστο̋ 

προετοιìασία̋, ìεταφορά̋, φορτοεκφόρτωση̋, συναρìολόγηση̋, εγκατάσταση̋, σύνδεση̋ ìε τα 

υπάρχοντα δίκτυα (ηλεκτρική̋ ενέργεια̋, κ.λ.π.),, ρύθìιση̋ και θέση̋ σε πλήρη και κανονική λειτουργία 

του προσφερόìενου είδου̋, σε χρόνο  και τόπο καθ’ υπόδειξη του Äήìου και ìε αποκλειστική ευθύνη του 

προìηθευτή. Περιλαìβάνονται επιδείξει̋ τη̋ λειτουργία̋ του στου̋ άìεσου̋ χρήστε̋ του. 

Πιστοποιητικά: 

• Πιστοποιητικό ISO, όπω̋ αναφέρεται για τα προ̋ προìήθεια είδη τη̋ οìάδα̋ Ä΄/υποέργο 2, στο εδάφιο 

«ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ÄΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» (Φάκελο̋ Τεχνική̋ Προσφορά̋)  παράγραφο̋ 6. 

• To προ̋ προìήθεια είδο̋ θα φέρει σήìανση CE. 

  

 

 

153. Τροχήλατο τραπέζι διπλώìατο̋ 

Α/Α Περιγραφή CPV Μονάδα 

Μέτρηση̋ 

Ποσότητα 

153 Τροχήλατο τραπέζι διπλώìατο̋  42716110-2 Τεìάχιο 1 
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Εικόνα 153 (ενδεικτική) 

Η ìορφή του προ̋ προìήθεια είδου̋ θα είναι σύìφωνη ìε την εικόνα 153 

Äιαστάσει̋(γενική απόκλιση έω̋ ±2cm ìήκο̋ χ πλάτο̋ χ ύψο̋:160cmΧ70cmΧ85cm (Η) 

Ελάχιστε̋ απαιτούìενε̋ τεχνικέ̋ προδιαγραφέ̋ (επί ποινή αποκλεισìού): 

Τροχήλατο τραπέζι διπλώìατο̋, στιβαρή̋ κατασκευή̋ εξ’ ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα βαρέω̋ 

τύπου AISI 304, 18/10. 

Επιπρόσθετα τεχνικά χαρακτηριστικά θα είναι κατ' ελάχιστον τα εξή̋: 

• Επιφάνεια κατασκευή̋ πάχου̋ τουλάχιστον 1,25 χιλιοστών, ìε ενίσχυση γαλβανιζέ τουλάχιστον 2 

χιλιοστών από κάτω, και κάτω από το γαλβάνιζέ ενίσχυση ìε ανοξείδωτα στρατζαριστά πάχου̋ 1 

χιλιοστού.  

• Υπερύψωση πλάτη̋ για τοποθέτηση σε τοίχο τουλάχιστον 6 εκατοστά. 

• Θα φέρει 4 ρόδε̋, εκ των οποίων οι 2 ìε φρένο. 

• Ράφι βαρέω̋ τύπου πάχου̋ 1,25 χιλιοστών στο κάτω ìέρο̋. 

Στην τιìή προσφορά̋ του προìηθευτή συìπεριλαìβάνονται, η προìήθεια του είδου̋, το κόστο̋ 

προετοιìασία̋, ìεταφορά̋, φορτοεκφόρτωση̋, συναρìολόγηση̋, εγκατάσταση̋, σύνδεση̋, ρύθìιση̋ και 

θέση̋ σε πλήρη και κανονική λειτουργία του προσφερόìενου είδου̋, σε χρόνο  και τόπο καθ’ υπόδειξη του 

Äήìου και ìε αποκλειστική ευθύνη του προìηθευτή.  

Πιστοποιητικά: Äεν απαιτείται 
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154. Τραπέζι εργασία̋ ìε θέση για κάδο απορριììάτων 

Α/Α Περιγραφή CPV Μονάδα 

Μέτρηση̋ 

Ποσότητα 

154 Τραπέζι εργασία̋ ìε θέση για 

κάδο απορριììάτων  

42716110-2 

(εξοπλισ+ό̋ 

πλυσί+ατο̋) 

Τεìάχιο 1 

 

Εικόνα: ;εν υπάρχει - Ειδική κατασκευή 

Äιαστάσει̋(γενική απόκλιση έω̋ ±5cm ìήκο̋ χ πλάτο̋ χ ύψο̋:120cmΧ70cmΧ85/91cm (Η) 

Ελάχιστε̋ απαιτούìενε̋ τεχνικέ̋ προδιαγραφέ̋ (επί ποινή αποκλεισìού): 

Τραπέζι εργασία̋ ìε θέση για κάδο απορριììάτων, στιβαρή̋ κατασκευή̋ εξ’ ολοκλήρου από ανοξείδωτο 

χάλυβα βαρέω̋ τύπου AISI 304, 18/10. 

Επιπρόσθετα τεχνικά χαρακτηριστικά θα είναι κατ' ελάχιστον τα εξή̋: 

• Επιφάνεια κατασκευή̋ πάχου̋ τουλάχιστον 1,25 χιλιοστών, ìε ενίσχυση γαλβανιζέ τουλάχιστον 2 

χιλιοστών από κάτω, και κάτω από το γαλβάνιζέ ενίσχυση ìε ανοξείδωτα στρατζαριστά πάχου̋ 1 

χιλιοστού.  

• Υπερύψωση πλάτη̋ για τοποθέτηση σε τοίχο τουλάχιστον 6 εκατοστά. 

• Ρυθìιζόìενα πόδια καθ΄ ύψο̋. 

• Χωρί̋ ράφι στο κάτω ìέρο̋ ìε ενίσχυση περιìετρικά από στρατζαριστό που θα δηìιουργεί θέση για 

τοποθέτηση κάδου. 

Στην τιìή προσφορά̋ του προìηθευτή συìπεριλαìβάνονται, η προìήθεια του είδου̋, το κόστο̋ 

προετοιìασία̋, ìεταφορά̋, φορτοεκφόρτωση̋, συναρìολόγηση̋, εγκατάσταση̋, σύνδεση̋, ρύθìιση̋ και 

θέση̋ σε πλήρη και κανονική λειτουργία του προσφερόìενου είδου̋, σε χρόνο  και τόπο καθ’ υπόδειξη του 

Äήìου και ìε αποκλειστική ευθύνη του προìηθευτή.  

Πιστοποιητικά: Äεν απαιτείται 
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155. Λάντζα ìε ìία (1) λεκάνη 

Α/Α Περιγραφή CPV Μονάδα 

Μέτρηση̋ 

Ποσότητα 

155 Λάντζα ìε ìία (1) λεκάνη 42716110-2 

(εξοπλισ+ό̋ 

πλυσί+ατο̋) 

Τεìάχιο 1 

 
 Εικόνα 155 (ενδεικτική) 

Η ìορφή του προ̋ προìήθεια είδου̋ θα είναι σύìφωνη ìε την εικόνα 155 

Äιαστάσει̋(γενική απόκλιση έω̋ ±5cm ìήκο̋ χ πλάτο̋ χ ύψο̋:130cmΧ70cmΧ85/91cm (Η) 

Ελάχιστε̋ απαιτούìενε̋ τεχνικέ̋ προδιαγραφέ̋ (επί ποινή αποκλεισìού): 

Λάντζα ìε ìία (1) λεκάνε̋, στιβαρή̋ κατασκευή̋ εξ’ ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα βαρέω̋ τύπου AISI 

304, 18/10. 

Επιπρόσθετα τεχνικά χαρακτηριστικά θα είναι κατ' ελάχιστον τα εξή̋: 

• Επιφάνεια κατασκευή̋ πάχου̋ τουλάχιστον 1,25 χιλιοστών, ìε ενίσχυση γαλβανιζέ τουλάχιστον 2 

χιλιοστών από κάτω, και κάτω από το γαλβάνιζέ ενίσχυση ìε ανοξείδωτα στρατζαριστά πάχου̋ 1 

χιλιοστού.  

• Υπερύψωση πλάτη̋ για τοποθέτηση σε τοίχο τουλάχιστον 6 εκατοστά. 

• Θα φέρει 1 λεκάνη λεκάνε̋ διαστάσεων 60x50x30 εκατοστά βάθο̋. 

• Ρυθìιζόìενα πόδια καθ΄ ύψο̋. 

Στην τιìή προσφορά̋ του προìηθευτή συìπεριλαìβάνονται, η προìήθεια του είδου̋, το κόστο̋ 

προετοιìασία̋, ìεταφορά̋, φορτοεκφόρτωση̋, συναρìολόγηση̋, εγκατάσταση̋, σύνδεση̋, ρύθìιση̋ και 

θέση̋ σε πλήρη και κανονική λειτουργία του προσφερόìενου είδου̋, σε χρόνο  και τόπο καθ’ υπόδειξη του 

Äήìου και ìε αποκλειστική ευθύνη του προìηθευτή.  

Πιστοποιητικά: Äεν απαιτείται 
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156. Τρόλεϊ ìεταφορά̋ καθαρού ιìατισìού 

Α/Α Περιγραφή CPV Μονάδα 

Μέτρηση̋ 

Ποσότητα 

156 Τρόλεϊ ìεταφορά̋ καθαρού 

ιìατισìού 

42716110-2 

(εξοπλισ+ό̋ 

πλυσί+ατο̋) 

Τεìάχιο 2 

  
 Εικόνα 156 (ενδεικτική) 

Η ìορφή του προ̋ προìήθεια είδου̋ θα είναι σύìφωνη ìε την εικόνα 156 

Äιαστάσει̋(γενική απόκλιση έω̋ ±5cm ìήκο̋ χ πλάτο̋ χ ύψο̋:60cmΧ70cmΧ180cm (Η) 

Ελάχιστε̋ απαιτούìενε̋ τεχνικέ̋ προδιαγραφέ̋ (επί ποινή αποκλεισìού): 

Τρόλεϊ ìεταφορά̋ καθαρού ιìατισìού, στιβαρή̋ κατασκευή̋ από γαλβανιζέ χάλυβα. 

Επιπρόσθετα τεχνικά χαρακτηριστικά θα είναι κατ' ελάχιστον τα εξή̋: 

• Θα είναι διάτρητο̋. 

• Θα φέρει 2 ράφια που θα δηìιουργούν 3 επίπεδα. 

• Θα έχει 4 περιστρεφόìενου̋ τροχού̋. 

• Θα έχει ανοιγόìενη πόρτα. 

Στην τιìή προσφορά̋ του προìηθευτή συìπεριλαìβάνονται, η προìήθεια του είδου̋, το κόστο̋ 

προετοιìασία̋, ìεταφορά̋, φορτοεκφόρτωση̋, συναρìολόγηση̋, εγκατάσταση̋, σύνδεση̋, ρύθìιση̋ και 

θέση̋ σε πλήρη και κανονική λειτουργία του προσφερόìενου είδου̋, σε χρόνο  και τόπο καθ’ υπόδειξη του 

Äήìου και ìε αποκλειστική ευθύνη του προìηθευτή. 

Πιστοποιητικά: Äεν απαιτείται 
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157. Τρόλεϊ ìεταφορά̋ ακάθαρτου ιìατισìού 

Α/Α Περιγραφή CPV Μονάδα 

Μέτρηση̋ 

Ποσότητα 

157 Τρόλεϊ ìεταφορά̋ ακάθαρτου 

ιìατισìού 

42716110-2 

(εξοπλισ+ό̋ 

πλυσί+ατο̋) 

Τεìάχιο 2 

  
 Εικόνα 157 (ενδεικτική) 

Η ìορφή του προ̋ προìήθεια είδου̋ θα είναι σύìφωνη ìε την εικόνα 157 

Äιαστάσει̋(γενική απόκλιση έω̋ ±2cm ìήκο̋ χ πλάτο̋ χ ύψο̋:94cmΧ54cmΧ89cm (Η) 

Ελάχιστε̋ απαιτούìενε̋ τεχνικέ̋ προδιαγραφέ̋ (επί ποινή αποκλεισìού): 

Τρόλεϊ ìεταφορά̋ ακάθαρτου ιìατισìού, στιβαρή̋ κατασκευή̋ από χάλυβα βαììένο. 

Επιπρόσθετα τεχνικά χαρακτηριστικά θα είναι κατ' ελάχιστον τα εξή̋: 

• Σάκο̋ αφαιρούìενο̋ από λινό ύφασìα για εύκολο καθάρισìα. 

• Χωρητικότητα τουλάχιστον 300 λίτρα. 

• Θα φέρει 4 περιστροφικέ̋ ρόδε̋. 

Στην τιìή προσφορά̋ του προìηθευτή συìπεριλαìβάνονται, η προìήθεια του είδου̋, το κόστο̋ 

προετοιìασία̋, ìεταφορά̋, φορτοεκφόρτωση̋, και τοποθέτηση̋ του προσφερόìενου είδου̋, σε χρόνο  

και τόπο καθ’ υπόδειξη του Äήìου και ìε αποκλειστική ευθύνη του προìηθευτή.  

Πιστοποιητικά: Äεν απαιτείται 

 

22PROC011156385 2022-08-30

Διανομήμέσω'ΙΡΙΔΑ' μεUID: 630721b370128e28a827f0f5 στις30/08/22 09:26



 

 

Έκδοση: 01 

Αναθ.: 00 

06/11/2018 

..../..../20.... 
ΕΕ-05-01-03 

ΕΓΚΡ./

ΕΚÄ: 

30/11/2018 

..../..../20.... 

Äήìο̋ Ιλίου 

Γραφείο Äιαχείριση̋ 

Ποιότητα̋ / Α.Τ.Π.Π.Α. 

Σελ.: 223/345 

Σελίδα 223 

 

 

158. Ραφιέρα λινών τεσσάρων (4) ορόφων 

Α/Α Περιγραφή CPV Μονάδα 

Μέτρηση̋ 

Ποσότητα 

158 Ραφιέρα λινών τεσσάρων (4) 

ορόφων 

42716110-2 

(εξοπλισ+ό̋ 

πλυσί+ατο̋) 

Τεìάχιο 3 

  
 Εικόνα 158 (ενδεικτική) 

Η ìορφή του προ̋ προìήθεια είδου̋ θα είναι σύìφωνη ìε την εικόνα 158 

Äιαστάσει̋(γενική απόκλιση έω̋ ±5cm ìήκο̋ χ πλάτο̋ χ ύψο̋:182cmΧ61cmΧ200cm (Η) 

Ελάχιστε̋ απαιτούìενε̋ τεχνικέ̋ προδιαγραφέ̋ (επί ποινή αποκλεισìού): 

Ραφιέρα λινών τεσσάρων (4) ορόφων, κατασκευασìένη από χρωìιωìένο χάλυβα, ìε συντελεστή 

σκληρότητα̋ τουλάχιστον 65 HRc. 

Επιπρόσθετα τεχνικά χαρακτηριστικά θα είναι κατ' ελάχιστον τα εξή̋: 

• Ράφια ìε σκελετό διαìέτρου τουλάχιστον 6 χιλιοστών και σύρìα τουλάχιστον 4,5 χιλιοστών. 

• Πυκνή πλέξη συρìάτων τουλάχιστον ìε κενά όχι ìεγαλύτερα από 3,5x20 χιλιοστά. 

• Η ραφιέρα θα πρέπει να αντέχει φορτίο ω̋ 1000 κιλά. 

• Θα φέρει 4 ορθοστάτε̋ ìε διάìετρο τουλάχιστον 25 χιλιοστά έκαστο̋. 

• Το ύψο̋ των ραφιών θα πρέπει να είναι ρυθìιζόìενο. 

• Τα ποδαρικά θα πρέπει να είναι ρυθìιζόìενα καθ’ ύψο̋. 

• Θα πρέπει να ìπορούν να δεχθούν ρόδε̋ ìελλοντικά. 

Στην τιìή προσφορά̋ του προìηθευτή συìπεριλαìβάνονται, η προìήθεια του είδου̋, το κόστο̋ 

προετοιìασία̋, ìεταφορά̋, φορτοεκφόρτωση̋, συναρìολόγηση̋, εγκατάσταση̋, σύνδεση̋, ρύθìιση̋ και 

θέση̋ σε πλήρη και κανονική λειτουργία του προσφερόìενου είδου̋, σε χρόνο  και τόπο καθ’ υπόδειξη του 

Äήìου και ìε αποκλειστική ευθύνη του προìηθευτή. 

Πιστοποιητικά: Äεν απαιτείται 
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159. Ραφιέρα λινών τεσσάρων (4) ορόφων 

Α/Α Περιγραφή CPV Μονάδα 

Μέτρηση̋ 

Ποσότητα 

159 Ραφιέρα λινών τεσσάρων (4) 

ορόφων 

42716110-2 

(εξοπλισ+ό̋ 

πλυσί+ατο̋) 

Τεìάχιο 1 

  
 
Εικόνα 159 (ενδεικτική) 

Η ìορφή του προ̋ προìήθεια είδου̋ θα είναι σύìφωνη ìε την εικόνα 159 

Äιαστάσει̋(γενική απόκλιση έω̋ ±5cm ìήκο̋ χ πλάτο̋ χ ύψο̋:122cmΧ61cmΧ200cm (Η) 

Ελάχιστε̋ απαιτούìενε̋ τεχνικέ̋ προδιαγραφέ̋ (επί ποινή αποκλεισìού): 

Ραφιέρα λινών τεσσάρων (4) ορόφων, κατασκευασìένη από χρωìιωìένο χάλυβα, ìε συντελεστή 

σκληρότητα̋ τουλάχιστον 65 HRc. 

Επιπρόσθετα τεχνικά χαρακτηριστικά θα είναι κατ' ελάχιστον τα εξή̋: 

• Ράφια ìε σκελετό διαìέτρου τουλάχιστον 6 χιλιοστών και σύρìα τουλάχιστον 4,5 χιλιοστών. 

• Πυκνή πλέξη συρìάτων τουλάχιστον ìε κενά όχι ìεγαλύτερα από 3,5x20 χιλιοστά. 

• Η ραφιέρα θα πρέπει να αντέχει φορτίο ω̋ 1000 κιλά. 

• Θα φέρει 4 ορθοστάτε̋ ìε διάìετρο τουλάχιστον 25 χιλιοστά έκαστο̋. 

• Το ύψο̋ των ραφιών θα πρέπει να είναι ρυθìιζόìενο. 

• Τα ποδαρικά θα πρέπει να είναι ρυθìιζόìενα καθ’ ύψο̋. 

• Θα πρέπει να ìπορούν να δεχθούν ρόδε̋ ìελλοντικά. 

Στην τιìή προσφορά̋ του προìηθευτή συìπεριλαìβάνονται, η προìήθεια του είδου̋, το κόστο̋ 

προετοιìασία̋, ìεταφορά̋, φορτοεκφόρτωση̋, συναρìολόγηση̋, εγκατάσταση̋, σύνδεση̋, ρύθìιση̋ και 

θέση̋ σε πλήρη και κανονική λειτουργία του προσφερόìενου είδου̋, σε χρόνο  και τόπο καθ’ υπόδειξη του 

Äήìου και ìε αποκλειστική ευθύνη του προìηθευτή. 

Πιστοποιητικά: Äεν απαιτείται 
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ΟΜΑÄΕΣ Ε΄- ΣΤ΄- Ζ΄- Η΄- Θ΄- Ι΄/ Υποέργου 2 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ÄΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟΜΑÄÙΝ Ε΄- ΣΤ΄- Ζ΄- Η΄- Θ΄- Ι΄/ Υποέργου 2 

Κατά την υποβολή τη̋ προσφορά̋ του θα κατατεθούν από τον οικονοìικό φορέα επί ποινή αποκλεισìού 

τα κάτωθι: 

Οι υποψήφιοι οικονοìικοί φορεί̋ για τι̋ οìάδε̋ Οìάδε̋ Ε΄, Θ΄,  Ί΄/ Υποέργου 2 οφείλουν να 

συììορφώνονται ìε: 

Ø το Σύστηìα Äιαχείριση̋ Ποιότητα̋ ISO 9001:2015 και  

Ø το Σύστηìα Äιαχείριση̋ Ασφάλεια̋ Πληροφοριών ISO 27001:2013   

ή ισοδύναìα και νεότερα αυτών. 

Τα παραπάνω πιστοποιητικά, θα πρέπει να κατατεθούν επί ποινή αποκλεισìού από τον οικονοìικό 

φορέα και  θα πρέπει να βρίσκονται σε ισχύ!, κατά την καταληκτική ηìεροìηνία υποβολή̋ των 

προσφορών, να είναι εκδόσεω̋ διαπιστευìένου φορέα , το αντικείìενο του̋ να είναι συναφέ̋ ìε αυτό 

των οìάδων Ε΄, Θ΄, Ί΄/ Υποέργου 2 τη̋ δηìοπρατούìενη̋ προìήθεια̋ και στο σκοπό του̋ θα πρέπει να 

αναφέρονται τουλάχιστον τα αντίστοιχα ω̋ ανωτέρω, πεδία εφαρìογή̋ τη̋ προìήθεια̋. Επιπλέον, τα 

πιστοποιητικά θα πρέπει να είναι ìεταφρασìένα στα ελληνικά και νοìίìω̋ επικυρωìένα. 

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ÄΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑÄÙΝ Ε΄- ΣΤ΄- Ζ΄- Η΄- Θ΄- Ι΄/ Υποέργου 2   

1)  Υπεύθυνη Äήλωση του οικονοìικού φορέα όπου θα αναφέρεται ότι έλαβε γνώση όλων των όρων των 

Γενικών & Τεχνικών Προδιαγραφών των υπό προìήθεια ειδών, του̋ οποίου̋ αποδέχεται πλήρω̋ και 

ανεπιφύλακτα και  αναλαìβάνει την ευθύνη να εξασφαλίσει και να ανταποκριθεί σε όλε̋ στι̋ απαιτήσει̋ 

που περιγράφονται σε αυτέ̋. Επιπλέον, ο οικονοìικό̋ φορέα̋ θα δηλώνει ότι όλα τα στοιχεία που 

αναφέρονται στην προσφορά του είναι αληθή και ακριβή. 

2) Υπεύθυνη Äήλωση του οικονοìικού φορέα στην οποία θα αναφέρεται ότι όλα τα προ̋ προìήθεια είδη 

των οìάδων Ε΄- ΣΤ΄- Ζ΄- Η΄- Θ΄- Ι΄, θα είναι καινούρια και αìεταχείριστα και όχι προϊόντα ανακατασκευή̋. 

3) Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει ìε την τεχνική του̋ προσφορά να υποβάλλουν τα τεχνικά φυλλάδια 

των εταιρειών κατασκευή̋ ή των αντιπροσώπων εισαγωγή̋ των παρακάτω αναφερόìενων ειδών σε απλά 

ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα στα οποία να αναφέρετε η εìπορική επωνυìία και το εργοστάσιο 

κατασκευή̋. 

Όλα τα ζητούìενα τεχνικά χαρακτηριστικά των προ̋ προìήθεια ειδών θα αποτυπώνονται σε επίσηìα 

τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή τα οποία δύναται να είναι και στην αγγλική γλώσσα. 

Σε κάθε ένα από τα παραπάνω έντυπα τη̋ τεχνική̋ περιγραφή̋ είναι υποχρεωτικό να αναγράφεται ο 

αύξων αριθìό̋ του προσφερόìενου είδου̋, όπω̋ αυτό̋ αναφέρεται ω̋ Α/Α στον προϋπολογισìό 

δαπάνη̋ τη̋ πράξη̋ (π.χ. Α/Α: 1, Α/Α: 2, κ.λ.π.) και να διευκρινίζεται ο τύπο̋ που προσφέρεται, ìε τρόπο 

ìονοσήìαντο, έτσι ώστε να ìη δηìιουργείται καìία αìφιβολία ω̋ προ̋ την ταυτότητα του 

προσφερόìενου είδου̋ και η αναθέτουσα Αρχή να έχει την δυνατότητα να ελέγξει εάν τα προσφερόìενα 

είδη καλύπτουν τι̋ προδιαγραφέ̋ τη̋ Μελέτη̋ τη̋. 

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΟΜΑÄÙΝ Ε΄- ΣΤ΄- Ζ΄- Η΄- Θ΄- Ι΄/ Υποέργου 2 
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Γραφείο Äιαχείριση̋ 

Ποιότητα̋ / Α.Τ.Π.Π.Α. 

Σελ.: 226/345 

Σελίδα 226 

Στην επιτροπή παραλαβή̋ των ειδών για τι̋ ΟΜΑÄΕΣ Ε΄- ΣΤ΄- Ζ΄- Η΄- Θ΄- Ι΄/ Υποέργου 2, θα παραδίδεται: 

Υπεύθυνη Äήλωση του αναδόχου στην οποία θα αναφέρονται αναλυτικά για όλα τα παραδοθέντα είδη 

τη̋ ΟΜΑÄΕΣ Ε΄- ΣΤ΄- Ζ΄- Η΄- Θ΄- Ι΄/ Υποέργου 2:  

- ο σειριακό̋ του̋ αριθìό̋ (serial number), 

- o αριθìό̋ είδου̋ (part number), 

- το ακριβέ̋ του̋ ìοντέλο,  

- ο τύπο̋ του̋ και ο κατασκευαστή̋ του̋ 

- ηìεροìηνία εγγύηση̋ (ìε αποδεικτικό-ενεργοποίηση̋ Care Pack όπου υπάρχει) 

και ότι είναι καινούρια, αìεταχείριστα. 

Η παραλαβή των ειδών γίνεται από την αρìόδια Επιτροπή Παραλαβή̋ και θα πραγìατοποιηθεί ìε 

ìακροσκοπικό έλεγχο. Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τι̋ συìβατικέ̋ τεχνικέ̋ 

προδιαγραφέ̋, η επιτροπή παραλαβή̋ ìπορεί να προτείνει ή την τέλεια απόρριψη ή τη ìερική αυτή̋ ή 

την αντικατάσταση των όποιων ανωìαλιών. Εάν ο ανάδοχο̋ δεν συììορφωθεί προ̋ τι̋ προτάσει̋ τη̋ 

επιτροπή̋, εντό̋ τη̋ από τη̋ ίδια̋ οριζόìενη̋ προθεσìία̋, ο Äήìο̋ δικαιούται να προβεί στην 

τακτοποίηση τούτων σε βάρο̋ και για λογαριασìό του αναδόχου και κατά τον πλέον πρόσφορο για τι̋ 

ανάγκε̋ και τα συìφέροντα αυτού τρόπο. Για την κάλυψη των σχετικών δαπανών χρησιìοποιείται η 

εγγύηση του αναδόχου. Η παραλαβή του προ̋ προìήθεια είδου̋ ενεργείται βάσει των κείìενων 

διατάξεων ω̋ την πάροδο του συìβατικού χρόνου εγγύηση̋. 

 

ΟΜΑÄΑ Ε’: ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

 Για όλα τα προϊόντα τη̋ οìάδα̋ Ε΄: «Μηχανογραφικό̋ Εξοπλισìό̋»  (Άρθρα 160 έω̋ 166) που θα 

προσφερθούν θα πρέπει επί ποινή αποκλεισìού να είναι καινούργια ω̋ προ̋ όλα τα ìέρη του̋ 

(αìεταχείριστα, και όχι προϊόν ανακατασκευή̋) και να ìην έχει ανακοινωθεί παύση τη̋ παραγωγή̋ του 

προσφερόìενου ìοντέλου από τον κατασκευαστή. 

160. Ηλεκτρονικό̋ Υπολογιστή̋ (Desktop PC) χωρί̋ οθόνη 

α/α Περιγραφή CPV Μονάδα 

Μέτρηση̋ 

Ποσότητα 

160 

Ηλεκτρονικό̋ Υπολογιστή̋ (Desktop PC) 

χωρί̋ οθόνη 

30213300-8 

Τεì. 25 

 Για τον ηλεκτρονικό υπολογιστή Desktop, που αναφέρεται στο άρθρο 160 θα έχει τι̋ παρακάτω 

ελάχιστε̋ τεχνικέ̋ προδιαγραφέ̋: 

Προδιαγραφέ̋ Η/Υ  

    Μορφή : Microtower 

Λειτουργικό σύστηìα : Windows 10 Pro 64 

Επεξεργαστή̋ : Intel® Core™ i3-10300 ìε γραφικά Intel HD 630 (3,7 

GHz, ìνήìη cache 8 MB, 4 πυρήνε̋) 

 Chipset : Intel Q470  
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Τύπο̋ Μνήìη̋ : DDR4-2666Mhz SDRAM 

Χωρητικότητα Μνήìη̋ : >= 8 GB (1 DIMMx8GB)  Επεκτάσιìη ω̋ 128GB 

Υποδοχέ̋ ìνήìη̋ : 4 DIMM 

Εσωτερική ìονάδα Αποθήκευση̋ : 512 GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD 

Οπτική αποθήκευση : Λεπτή ìονάδα DVD-Writer 

Γραφικά : Ενσωìατωìένα: Γραφικά Intel® HD 630 

Ήχο̋ : Κωδικοποιητή̋ Conexant CX20632 ìε υποδοχή ήχου 

γενική̋ χρήση̋ και ìπροστινέ̋ θύρε̋ ακουστικών (3,5 

mm), εσωτερικό ηχείο 2W και ìε δυνατότητα multi-

streaming 

Επικοινωνίε̋ : LAN: Σύνδεση δικτύου Intel® 

Υποδοχέ̋ επέκταση̋ : 1 M.2 2230 για προαιρετική κάρτα ασύρìατου 

δικτύου,  

1 M.2 2280 για ìονάδε̋ αποθήκευση̋,  

2 PCIe x1 G3,  

1 PCIe x16 (v3.0) (σε ενσύρìατη λειτουργία x4), 

1 PCIe x16 (v3.0). 

Θύρε̋ και υποδοχέ̋ (Μπροστά) : Υποδοχή ήχου γενική̋ χρήση̋ ìε υποστήριξη 

ακουστικών CTIA;  

1 USB 2.0,  

2 USB 3.1 1η̋ γενιά̋,  

1 USB Type-C™ (φόρτιση̋). 

Θύρε̋ και υποδοχέ̋ (Πίσω) : 1 είσοδο̋ ήχου, 1 RJ-45, 1 έξοδο̋ ήχου,  

2 USB 2.0,  

2 DisplayPort, 

2 USB 3.1 1η̋ γενιά̋,  

1 VGA Port,  

1 υποδοχή τροφοδοσία̋. 

Θέσει̋ ìονάδων : 

Μία ìονάδα σκληρού δίσκου 3,5";  

Μία λεπτή ìονάδα ODD 9 mm;  

Äύο ìονάδε̋ σκληρού δίσκου 2,5"; 1 x 5.25” 

Συσκευέ̋ εισόδου : - Ποντίκι USB ìε ρόδα του ίδιου κατασκευαστή 

- Κανονικό Πληκτρολόγιο +ε ελληνικού̋ χαρακτήρε̋ 

του ίδιου κατασκευαστή  

Τροφοδοσία – Κατανάλωση 
Ενέργεια̋  

Τροφοδοσία Ισχύο̋ : >=250 W, απόδοση έω̋ 92%, ενεργό PFC 

Συììόρφωση εξοικονόìηση̋ ENERGY STAR® και EPEAT® 
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Ενέργεια̋ : 

Ειδικά Χαρακτηριστικά – 

Λειτουργίε̋  

Λογισìικό : Ο κάθε υπολογιστή̋ να συνοδεύεται από Λογισìικό 

Äιαχείριση̋ (Manageability SW) του ίδιου 

κατασκευαστή 

Πιστοποιήσει̋ Εξοπλισìού : CE, GS-TUV, FCC (συνηììένα τα πιστοποιητικά) 

Πιστοποίηση Κατασκευαστή : ISO 9001 & ISO 14001 (συνηììένα τα πιστοποιητικά) 

Εγκατάσταση : Περιλαìβάνεται εγκατάσταση και παράδοση σε πλήρη 

λειτουργία στο χώρο. 

Εγγύηση : 2 ετών επίσηìου κατασκευαστή Care Pack που 

περιλαìβάνει 2 έτη για ανταλλακτικά, εργασία και 

επιτόπου εξυπηρέτηση την επόìενη εργάσιìη ηìέρα 

Ο υποψήφιο̋ ανάδοχο̋ υποχρεούται, επί ποινή αποκλεισìού, να προσκοìίσει τα απαραίτητα 

πιστοποιητικά που θα τεκìηριώνουν όλε̋ τι̋ παραπάνω τεχνικέ̋ προδιαγραφέ̋. 
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161. Οθόνη 22”  
 

α/α Περιγραφή CPV Μονάδα Μέτρηση̋ Ποσότητα 

161 Οθόνη 22” 30231310-3 Τεì. 20 

 Η Οθόνη 22” που αναφέρεται στο άρθρο 161 θα έχει τι̋ παρακάτω ελάχιστε̋ τεχνικέ̋ 

προδιαγραφέ̋: 

Panel  

Äιαγώνιο̋ Οθόνη̋ (Screen Size) : 21,5 inch widescreen 

Τύπο̋ Πάνελ (Panel Technology) : IPS 

Αναλογία Εικόνα̋ (Aspect Ratio) : 16:9 

Ανάλυση Οθόνη̋ (Native Resolution) : 1920 x 1080 στα 60Hz 

Φωτεινότητα (Brightness) : 250 cd/m² 

Χρόνο̋ Απόκριση̋ (Response Time) : 5 ms  

Αντίθεση (Contrast Ratio) : 1.000:1 static 

8.000.000:1 dynamic 

Κάθετη Γωνία Θέαση̋ / Οριζόντια Γωνία Θέαση̋ 
(Viewing Angle Vertical / Horizontal) : Έω̋ 178° οριζοντίω̋ / Έω̋ 178° καθέτω̋  

Χαρακτηριστικά οθόνη̋ : 

Έλεγχο̋ πόρων; Στοιχεία ελέγχου οθόνη̋; 

Plug and Play; Στοιχεία ελέγχου χρήστη; 

Λειτουργία χαìηλού ìπλε φωτισìού; 

Αντιθαìβωτική 

Συνδέσει̋  

Είσοδο̋ σήìατο̋ : 1 DisplayPort™ 1.2 (ìε υποστήριξη HDCP),  

1 HDMI 1.4 (ìε υποστήριξη HDCP),  

1 VGA 

Χαρακτηριστικά Οθόνη̋  

VESA Standard Mount Interface : 100 mm  

Τροφοδοσία – Κατανάλωση Ενέργεια̋  

Τάση λειτουργία̋ (Power Supply)  : 100-240VAC, 50-60Hz 

Τροφοδοτικό τάση̋ (Power Type) : Ενσωìατωìένο (Internal)  

Λοιπά Χαρακτηριστικά – Λειτουργίε̋  

Χειριστήρια: Φωτεινότητα; Έλεγχο̋ χρωìάτων; Έξοδο̋; 

Έλεγχο̋ εικόνα̋; Πληροφορίε̋; Äιαχείριση; 

Έλεγχο̋ λειτουργία̋; Έλεγχο̋ εισόδου; 

Έλεγχο̋ ìενού 

Πιστοποίηση και συììόρφωση : Energy Star; FCC; ICES; ISO 9241-307; PSB; 

SEPA; TCO Certified Edge; TUV-S; 
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Σελίδα 230 

Καλώδια σύνδεση̋ : Power AC - Display Port – VGA  

Εγγύηση : 2 έτη on site από επίσηìο κατασκευαστή 

 

 

162. Οθόνη Touch 24”  

α/α Περιγραφή CPV Μονάδα 
Μέτρηση̋ 

Ποσότητα 

162 Οθόνη Touch 24” 30231310-3 Τεì. 10 

 Η Οθόνη Touch 24” που αναφέρεται στο άρθρο 162 θα έχει τι̋ παρακάτω ελάχιστε̋ τεχνικέ̋ 

προδιαγραφέ̋: 

Panel  

Äιαγώνιο̋ Οθόνη̋ (Screen Size) : 23,8 inch widescreen 

Τύπο̋ Πάνελ (Panel Technology) : 
In-plane switching, anti-glare with 3H 

hardness 

Οπίσθιο̋ Φωτισìό̋ (Backlight) : LED 

Αναλογία Εικόνα̋ (Aspect Ratio) : 16:9 

Ανάλυση Οθόνη̋ (Native Resolution) : 1920 x 1080 στα 60Hz 

Φωτεινότητα (Brightness) : 250 cd/m² 

Χρόνο̋ Απόκριση̋ (Response Time) : 5 ms  

Αντίθεση (Contrast Ratio) : 1.000:1 typical 

8.000.000:1 dynamic 

Κάθετη Γωνία Θέαση̋ / Οριζόντια Γωνία 
Θέαση̋ (Viewing Angle Vertical / Horizontal) : Έω̋ 178° οριζοντίω̋ / Έω̋ 178° καθέτω̋  

Äιάìετρο̋ κουκίδα̋ (Pixel Pitch) : 0.275 mm x 0.275 mm 

Συνδέσει̋  

Είσοδο̋ σήìατο̋ : 1 x DisplayPort (ver 1.2) ,  

1 x HDMI (ver 1.4),  

1 x VGA 

Άλλε̋ Συνδέσει̋ : 1 x USB 3.0 port upstream,  

2 x USB 3.0 ports (side) 

(including 1 x USB 3.0 BC1.2 charging port), 

2 x USB 2.0 ports (bottom),  

1 x Analog 2.0 audio line out (3.5 mm jack) 

Χαρακτηριστικά Οθόνη̋  

Κλίση Βάση̋ (Tilt Range) : Κλίση: -5° έω̋ +60° 
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Εύρο̋ περιστροφή̋ (Swivel Range) : 30°L to 30°R 

Εύρο̋ ρύθìιση̋ ύψου̋ οθόνη̋ (Display height 
Adjustment) : 90mm 

VESA Standard Mount Interface : 100 mm  

Τροφοδοσία – Κατανάλωση Ενέργεια̋  

Τάση λειτουργία̋ (Power Supply)  : 100-240VAC, 50-60Hz 

Τροφοδοτικό τάση̋ (Power Type) : Ενσωìατωìένο (Internal)  

Κατανάλωση Ενέργεια̋ (Typical) : 18 W 

Κατανάλωση Ενέργεια̋ (ENERGY STAR) : 16 W 

Κατανάλωση Ενέργεια̋ (Standby) : 0,3 W  

Λοιπά Χαρακτηριστικά – Λειτουργίε̋  

Touch features: Type: projected capacitive system;  

Input: bare finger;  

Points: 10 touch points;  

Response time: 35 ms;  

Resolution: 4096 x 4096;  

Operating systems supported: Windows 

10, 8.1, 7 

Πιστοποίηση και συììόρφωση : ENERGY STAR®, EPEAT® Gold4 , RoHS, TCO 

Certified Displays 

Καλώδια σύνδεση̋ : Power AC - Display Port – VGA  

Εγγύηση : 2 έτη on site από επίσηìο κατασκευαστή 

 

 

163. Φορητό̋ Ηλεκτρονικό̋ Υπολογιστή̋ 

 

α/α Περιγραφή CPV Μονάδα 
Μέτρηση̋ 

Ποσότητα 

163 Φορητό̋ Ηλεκτρονικό̋ Υπολογιστή̋ 30213100-6 Τεì. 5 

 Ο φορητό̋ ηλεκτρονικό̋ υπολογιστή̋ που αναφέρεται στο άρθρο 163 θα έχει τι̋ παρακάτω 

ελάχιστε̋ τεχνικέ̋ προδιαγραφέ̋: 

Λειτουργικό Σύστηìα : Windows 10 Pro 64 

Επεξεργαστή̋ : Intel® Core™ i3-10110U (2,1 GHz,ìνήìη cache 4 MB, 

2C) 

Μνήìη : 8 GB DDR4-2400 SDRAM (1 x 8 GB)  
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Υποδοχέ̋ Μνήìη̋ : 2 SODIMM 

Σκληρό̋ Äίσκο̋ : 256 GB PCIe® NVMe™ SSD 

Γραφικά:  : ενσωìατωìένα Γραφικά Intel UHD 620 

Οθόνη : Αντιθαìβωτική οθόνη HD SVA 39,6 cm (15,6") ìε 

οπισθοφωτισìό LED, 220 cd/m2, sRGB 67% (1.366 x 

768) 

Ηχεία : Ναι 

Κάìερα : Ενσωìατωìένη 720p HD 

Ασύρìατη Επικοινωνία : 802.11a/b/g/n/ac και Bluetooth  

Ενσύρìατη Επικοινωνία : Ethernet (10/100/1000) 

Υποδοχέ̋ Επέκταση̋ : 1 συσκευή ανάγνωση̋ καρτών ψηφιακών ìέσων 

πολλών ìορφών. (Υποστηρίζει SD, SDHC, SDXC) 

Κάìερα : Ενσωìατωìένη HD 720p 

Θύρε̋ και συνδέσει̋ : 1x USB 3.1 Type-C™ 1η̋ γενιά̋ (παροχή ισχύο̋, 

DisplayPort™), 

2x USB 3.1 1η̋ γενιά̋, 

1x USB 2.0 (θύρα τροφοδοσία̋), 

1x HDMI 1.4b, 

1x RJ-45, 

1x σύνθετη υποδοχή ακουστικών/ìικροφώνου, 

1x τροφοδοσία̋ AC  

Συσκευέ̋ εισόδου : Πληκτρολόγιο ìε Ελληνικού̋ χαρακτήρε̋ και 

χωριστό αριθìητικό πληκτρολόγιο 

Πιστοποίηση και συììόρφωση : EnergyStar, EPEAT Gold 

Τσάντα ìεταφορά̋ : Να περιλαìβάνεται 

Εγγύηση κατασκευαστή : 2 ετών επίσηìου κατασκευαστή Care Pack που 

περιλαìβάνει 2 έτη για ανταλλακτικά, εργασία και 

επιτόπου εξυπηρέτηση την επόìενη εργάσιìη ηìέρα  

 

164. Έγχρωìο̋ Εκτυπωτή̋ Α4 (ìε 2 επιπλέον σετ δοχείων γραφίτη για κάθε εκτυπωτή) 
 

α/α Περιγραφή CPV Μονάδα 
Μέτρηση̋ 

Ποσότητα 

164 

Έγχρωìο̋ Εκτυπωτή̋ Α4 (ìε 2 επιπλέον 

σετ δοχείων γραφίτη για κάθε 

εκτυπωτή) 

30232110-8 

30125110-5 
Τεì. 2 

 

 Ο Έγχρωìο̋ Εκτυπωτή̋ Α4 που αναφέρεται στο άρθρο 164 θα έχει τι̋ παρακάτω ελάχιστε̋ 

τεχνικέ̋ προδιαγραφέ̋: 
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Σελ.: 233/345 

Σελίδα 233 

Τεχνολογία εκτύπωση̋ : Έγχρωìη εκτύπωση Laser A4 

Ταχύτητα εκτύπωση̋ (Α4) : Τουλάχιστον 37 σελίδε̋ ανά λεπτό (Έγχρωìη / 

Ασπρόìαυρη) 

Ανάλυση : 1.200 x 1.200 dpi 

Μηνιαίο̋ κύκλο̋ εργασία̋ (Α4) : Τουλάχιστον 80.000 σελίδε̋ 

Ταχύτητα εκτύπωση̋ πρώτη̋ σελίδα̋ : 7 δευτερόλεπτα ή λιγότερο (από κατάσταση 

ετοιìότητα̋) 

Συνδεσιìότητα : USB 2.0 Hi-Speed, 

Ενσωìατωìένη θύρα Gigabit Ethernet 

10/100/1000 Base-T 

Ενσωìατωìένη ìνήìη : Τουλάχιστον 1 GB 

Μνήìη σκληρού δίσκου : 4 GB 

Ταχύτητα επεξεργαστή : Τουλάχιστον 1 GHz 

Χωρητικότητα εισόδου : Äίσκο̋ 100 φύλλων διαφορετικών ìεγεθών, 

Äίσκο̋ 2 τουλάχιστον 550 φύλλων 

Χωρητικότητα εξόδου : Äίσκο̋ συλλογή̋ 250 φύλλων 

Eκτύπωση διπλή̋ όψη̋ : Αυτόìατη 

Εκτύπωση: Εκτύπωση ìέσω USB εύκολη̋ πρόσβαση̋ (δεν 

απαιτείται υπολογιστή̋) 

Υποστηριζόìενα ìεγέθη ìέσων : Äίσκο̋ 1: A4, RA4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 

cm, A6, φάκελοι (B5, C5 ISO, C6, DL ISO). 

Προσαρìοσìένο: 76 x 127 έω̋ 216 x 356 mm. 

Äίσκο̋ 2: A4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, 

A6. Προσαρìοσìένο: 102 x 148 έω̋ 216 x 297 

mm. 

Μεγέθη ìέσων, προσαρìοσìένα : Äίσκο̋ 1: 76 x 127 έω̋ 216 x 356 mm. 

Äίσκο̋ 2: 102 x 148 έω̋ 216 x 297 mm. 

Τύποι ìέσων : Χαρτί (απλό, ελαφρύ, bond, ανακυκλωìένο, 

ìεσαίου βάρου̋, βαρύ, ìεσαίου βάρου̋ 

γυαλιστερό, βαρύ γυαλιστερό, πολύ βαρύ, 

πολύ βαρύ γυαλιστερό, χαρτόνι, γυαλιστερό 

χαρτόνι) έγχρωìε̋ διαφάνειε̋, ετικέτε̋, 

επιστολόχαρτα, φάκελοι, προεκτυπωìένο, 

διάτρητο, έγχρωìο, σκληρό, αδιαφανέ̋ φιλì, 

καθοριζόìενο από το χρήστη 

Συìβατότητα : Windows 10 (32bit- 64bit), 

Windows 8/8.1 32bit- 64bit), 
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Σελίδα 234 

Windows 7 (32bit- 64bit) 

Αποδοτικότητα ενέργεια̋ : Πιστοποίηση ENERGY STAR®, 

Blue Angel, 

CECP, EPEAT® Silver 

Äοχεία γραφίτη : Προ εγκατεστηìένα εργοστασιακά και 

2 επιπλέον δοχεία γραφίτη για κάθε χρώìα. 

Αν υπάρχουν 2 ìεγέθη, να προσφερθεί το 

ìεγαλύτερο. Γνήσια του κατασκευαστή 

Εγγύηση : Τουλάχιστον 1 έτο̋ (επίσηìου 
κατασκευαστή) 

Να επισυναφθούν: 

Πιστοποιητικά διαχείριση̋ ποιότητα̋ ISO 9001 

και συστήìατο̋ περιβαλλοντική̋ διαχείριση̋ 

κατά EMAS ή ΙSO14001 τη̋ κατασκευάστρια̋ 

εταιρία̋. 

 

Όσον αφορά τον εκτυπωτή, για τα δοχεία γραφίτη που θα προσφερθούν θα πρέπει να αναφέρεται ο 

τύπο̋ του̋ (ìε κωδικό γνήσιου ανταλλακτικού) και να είναι γνήσια του κατασκευαστή και όχι συìβατά. 

Θα πρέπει επίση̋ να αναφέρεται ο αριθìό̋ σελίδων εκτύπωση̋ ìε τυπική κάλυψη 5% τη̋ σελίδα̋. Το 

κάθε προσφερόìενο ανταλλακτικό θα πρέπει να διαθέτει τη ìέγιστη δυνατότητα (σε αριθìό σελίδων 

εκτύπωση̋, όπου υπάρχουν διαφορετικέ̋ συσκευασίε̋) του συγκεκριìένου κατασκευαστή για το 

συγκεκριìένο εκτυπωτή. 

 

165. Ασπρόìαυρο̋ εκτυπωτή̋ Α4 (ìε 2 επιπλέον δοχεία γραφίτη για κάθε εκτυπωτή) 
 

α/α Περιγραφή CPV Μονάδα 
Μέτρηση̋ 

Ποσότητα 

165 

Ασπρόìαυρο̋ εκτυπωτή̋ Α4 (ìε 2 

επιπλέον δοχεία γραφίτη για κάθε 

εκτυπωτή) 

30232110-8 

30125110-5 
Τεì. 8 

 

Ο ασπρόìαυρο̋ εκτυπωτή̋ Α4 που αναφέρεται στο άρθρο 165 θα έχει τι̋ παρακάτω ελάχιστε̋ τεχνικέ̋ 

προδιαγραφέ̋: 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά  
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Σελίδα 235 

Τεχνολογία εκτύπωση̋ : Ασπρόìαυρη εκτύπωση Laser A4 

Ταχύτητα εκτύπωση̋ (Α4) : Τουλάχιστον 38 σελίδε̋ ανά λεπτό (κανονική) 

Τουλάχιστον 31 σελίδε̋ ανά λεπτό (διπλή̋ όψη̋) 

Ανάλυση : 1.200 x 1.200 dpi 

Πίνακα̋ Ελέγχου : 

Οθόνη LCD 2 γραììών; Κουìπί OK; Κουìπί 

Αριστερά; Κουìπί Äεξιά; Κουìπί Άκυρο; Κουìπί 

Πίσω; Φωτεινή ένδειξη LED ετοιìότητα̋; LED 

σφάλìατο̋ 

Μηνιαίο̋ κύκλο̋ εργασία̋ (Α4) : Τουλάχιστον 80.000 σελίδε̋ 

Ταχύτητα εκτύπωση̋ πρώτη̋ σελίδα̋ : 6,3 δευτερόλεπτα ή λιγότερο (από κατάσταση 

ετοιìότητα̋) 

Συνδεσιìότητα : USB 2.0 Hi-Speed,  

1 θύρα host USB στο πίσω ìέρο̋, 

Θύρα δικτύου Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-T 

802.3az(EEE) 802.11b/g/n / 2.4 / 5 GHZ Wi-Fi radio 

Wireless capability :  Yes, built-in dual-band Wi-Fi; Authentication via 

WEP, WPA/WPA2, WPA Enterprise; Encryption via 

AES or TKIP; WPS; Wi-Fi Direct; Bluetooth Low-

Energy 

Ενσωìατωìένη ìνήìη : Τουλάχιστον 256 ΜB 

Ταχύτητα επεξεργαστή : Τουλάχιστον 1.200 MHz 

Χωρ/τα εισόδου : Äίσκο̋ 1 100 φύλλων διαφορετικών ìεγεθών, 

Äίσκο̋ 2 τουλάχιστον 250 φύλλων 

Χωρ/τα εξόδου : Äίσκο̋ συλλογή̋ 150 φύλλων 

Eκτύπωση διπλή̋ όψη̋ : Αυτόìατη 

Υποστηριζόìενα ìεγέθη ìέσων : Äίσκο̋ 1,2: A4, A5, Α6, B5 (JIS), B6 (JIS), 16K (195 x 

270 

mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm); 10 x 15 cm; 216 

x 340 mm; Ταχυδροìικέ̋ κάρτε̋ (JIS ìονή και 

διπλή); Φάκελοι (DL, C5, B5); 

Τύποι ìέσων : Χαρτί (απλό, EcoFFICIENT, ελαφρύ, βαρύ, bond, 

χρωìατιστό, προεκτυπωìένο, διάτρητο, 

ανακυκλωìένο, σκληρό); Φάκελοι; Ετικέτε̋ 

Συìβατότητα ìε λειτουργικά 
συστήìατα: 

Windows 10 (32bit- 64bit),  

Windows 8/8.1 32bit- 64bit),  

Windows 7 (32bit- 64bit) 

Αποδοτικότητα Ενέργεια̋ : Πιστοποίηση ENERGY STAR®,  

Blue Angel,  
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CECP, EPEAT® Silver 

Εγγύηση : 

1 έτο̋ (επίσηìου κατασκευαστή) 

Να επισυναφθούν: 

Πιστοποιητικά διαχείριση̋ ποιότητα̋ ISO 9001 και 

συστήìατο̋ περιβαλλοντική̋ διαχείριση̋ κατά 

EMAS ή ΙSO14001 τη̋ κατασκευάστρια̋ εταιρία̋. 

Äοχεία Γραφίτη: 

2 επιπλέον δοχεία γραφίτη για κάθε εκτυπωτή 

(εκτό̋ των εγκατεστηìένων εργοστασιακών), 

δηλαδή σύνολο 40 δοχεία γραφίτη.  

Αν υπάρχουν 2 ìεγέθη, να προσφερθεί το 

ìεγαλύτερο. Γνήσια του κατασκευαστή. 

 

 

166. Βιντεοπροβολέα̋ (Projector) 

 

α/α Περιγραφή CPV Μονάδα 
Μέτρηση̋ 

Ποσότητα 

166 Βιντεοπροβολέα̋ (Projector) 38652120-7 Τεì. 2 

Ο Βιντεοπροβολέα̋ (Projector) που αναφέρεται στο άρθρο 166 θα έχει τι̋ παρακάτω ελάχιστε̋ τεχνικέ̋ 

προδιαγραφέ̋: 

Τεχνολογία : 3LCD Technology 

LCD Panel : 0,67 inch with MLA (D10) 

ΕΙΚΟΝΑ  

Colour Light Output : 3.600 Lumen- 2.235 Lumen (οικονοìική 

λειτουργία) σύìφωνα ìε το πρότυπο 

IDMS15.4 

White Light Output : 3.600 Lumen - 2.235 Lumen (οικονοìική 

λειτουργία) σύìφωνα ìε το πρότυπο ISO 

21118:2012 

Πραγìατική ανάλυση : WUXGA, 1920 x 1200, 16:10 

High Definition : Full HD 

Aspect Ratio : 16:10 

Αναλογία αντίθεση̋ : 15.000 : 1 

Λυχνία : UHE, 210 Watt, 6.000 ώρε̋ Äιάρκεια ζωή̋, 

10.000 ώρε̋ Äιάρκεια ζωή̋ (στη λειτουργία 

εξοικονόìηση̋) 

Τραπεζοειδή̋ διόρθωση : Αυτόìατα vertical: ± 30 °, Χειροκίνητο 

horizontal ± 30 ° 
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Επεξεργασία βίντεο : 10 Bit 

Αναπαραγωγή χρωìάτων: Έω̋ 1,07 δισεκατοììύρια χρώìατα 

ΦΑΚΟΣ  

 Λόγο̋ Βεληνεκού̋ : 1,38 - 1,68:1 

Μεγέθυνση : Manual, Factor: 1,2 

 Μέγεθο̋ προβολή̋ : 30 inches - 300 inches 

 Ευρυγώνιο̋ φακό̋/τηλεφακό̋ απόσταση̋ 
προβολή̋: 

1,8 m - 2,17 m ( 60 inch screen) 

 Projection Lens F Number : 1,5 - 1,71 

 Εστίαση : Χειροκίνητα 

Offset : 10:1 

ΣΥΝÄΕΣΙΜΟΤΗΤΑ  

Λειτουργία οθόνη̋ USB : 3 σε 1: Εικόνα / Ποντίκι / Ήχο̋ 

Συνδέσει̋ : USB 2.0 Τύπου A, USB 2.0 Τύπου B, Ασύρìατο 

LAN IEEE 802.11b/g/n (WiFi 4), Είσοδο̋ VGA, 

Είσοδο̋ HDMI (2x), Είσοδο̋ Composite, MHL, 

Είσοδο̋ ήχου cinch, Miracast 

Λοιπά Χαρακτηριστικά  

 Ασφάλεια : Προστασία Kensington, Padlock, Security cable 

hole, Ασφάλεια ασύρìατου LAN, Προστασία 

ìε κωδικό πρόσβαση̋ 

Γενικά   : AV Mute Slide, Ενσωìατωìένο ηχείο,  

Direct Power on/off, Συìβατότητα ìε κάìερα 

εγγράφων, Οριζόντια και κατακόρυφη 

διόρθωση keystone, Λάìπε̋ ìε ìεγάλη 

διάρκεια ζωή̋, Äιασύνδεση ήχου/βίντεο MHL,  

Προβολή ìέσω δικτύου, Λειτουργία 

αντιγραφή̋ OSD, Χωρί̋ PC, Λειτουργία Split-

Screen, Äυνατότητα ασύρìατου LAN 

 Ηχεία : 2 Watt 

 Παραδοτέο̋ εξοπλισìό̋ : Θήκη ìεταφορά̋, Καλώδιο VGA, Κύρια 

συσκευή, Καλώδιο ηλεκτρικού ρεύìατο̋, 

Τηλεχειρισìό̋ ìε ìπαταρίε̋, User's Manual 

Set, 

Εγγύηση : Τουλάχιστον 2 έτη (επίσηìου κατασκευαστή) 
Λυχνία: 24 Μήνε̋ ή 1.000 ώρε̋ 
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167.  

ΟΜΑÄΑ ΣΤ’: Tablet  

 

167. Tablet (ìε γραφίδα)  

α/α Περιγραφή CPV Μονάδα 
Μέτρηση̋ 

Ποσότητα 

167 Tablet (ìε γραφίδα) 30213100-6 Τεì. 15 

Το Tablet που αναφέρεται στο άρθρο 167 θα έχει τι̋ παρακάτω ελάχιστε̋ τεχνικέ̋ προδιαγραφέ̋: 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά  

Λειτουργικό σύστηìα : Android 10 

Επεξεργαστή̋ : Exynos Exynos 9611 2.3 GHz & 1.7 GHz 

Πυρήνε̋ επεξεργαστή : 8 

Μνήìη (RAM) : 4 GB 

Αποθηκευτικό̋ χώρο̋ : 64 GB 

Επέκταση ìνήìη̋ : microSD έω̋ 1 ΤB 

Οθόνη  

Äιαγώνιο̋ οθόνη̋ : 10,4" 

 Ανάλυση οθόνη̋ : WUXGA+ (2000 x 1200) 

Τεχνολογία οθόνη̋ : TFT-LCD 

Συνδεσιìότητα  

Συνδεσιìότητα : WiFi, 3G, 4G 

Bluetooth : Bluetooth 5 

Κάìερα  

Μπροστά : 8 MP 

Πίσω : 5.0 MP 

Μπαταρία  

Τύπο̋ ìπαταρία̋ : Li-Ion 

Χωρητικότητα ìπαταρία̋ : 7040 mAh 

Λοιπά Χαρακτηριστικά  

Χρώìα : Γκρι/Μπλε 

Φορτιστή̋ : Να περιλαìβάνεται 
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Γραφίδα : Τύπου στυλό κατάλληλο για το tablet, 

Με ìύτη 0,7χιλ και ìαγνητικό κούìπωìα 

στο πλάι του tablet. Äεν απαιτεί φόρτιση 

Θήκη προστασία̋ : Κατάλληλη για το tablet, 

Τύπου Rotating, 

Äερìατίνη, 

Μαύρου χρώìατο̋ 

Ζελατίνη προστασία̋ οθόνη̋ : Να περιλαìβάνεται τύπου matte 

Πιστοποίηση και συììόρφωση : Energy Star ή αντίστοιχο 

Εγγύηση κατασκευαστή : 2 έτη από τον επίσηìο εìπορικό 

αντιπρόσωπο 

 

 

 

 

 

ΟΜΑÄΑ Ζ’: Φωτοτυπικό πολυìηχάνηìα  
 

168. Φωτοτυπικό πολυìηχάνηìα ìε  επιπλέον δοχεία γραφίτη  
 

α/α Περιγραφή CPV Μονάδα 
Μέτρηση̋ 

Ποσότητα 

168 

Φωτοτυπικό πολυìηχάνηìα ìε  

επιπλέον δοχεία γραφίτη 

30120000-6 

30125120-8 Τεì. 4 

 Το φωτοτυπικό πολυìηχάνηìα που αναφέρεται στο άρθρο 168 θα έχει τι̋ παρακάτω ελάχιστε̋ 

τεχνικέ̋ προδιαγραφέ̋: 

Προδιαγραφέ̋ συστήìατο̋  

Τύπο̋ ìηχανήìατο̋ : Επιδαπέδιο 

Λειτουργία : Ασπρόìαυρο πολυλειτουργικό σύστηìα 

εκτύπωση̋ 

Μνήìη : 2,048 MB 

Σκληρό̋ Äίσκο̋ : 250 GB 

Äιεπαφέ̋ : 10-Base-T/100-Base-T/1,000-Base-T 

Ethernet; USB 2.0 

Πρωτόκολλα Äικτύου : 
TCP/IP (FTP; SMB; SMTP; WebDAV) 
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(IPv4/IPv6) 

Τύποι πακέτων δικτύου : Ethernet 802.2,  

Ethernet 802.3,  

Ethernet II,  

Ethernet SNAP 

Αυτόìατο̋ Τροφοδότη̋ Πρωτοτύπων ìε 
Αναστροφή : 

Έω̋ 100 πρωτότυπα ìεγέθου̋ Α6 έω̋ Α3 

και βάρου̋ 35-128 gr/m² 

Μεγέθη χαρτιού : Α4 - Α3 - Β4 - Α5 - Α6S, 

Παχύ χαρτί Πλάτου̋: 90–297 mm και  

Μήκου̋: 139.7–431.8 mm 

Βάρη χαρτιών εκτύπωση̋ : 52 – 220 gr/m² 

Μέγιστη τροφοδοσία χαρτιού : Βασική: 1.100 φύλλα 

Μέγιστη: 3600 φύλλα 

Äίσκο̋ χαρτιού 1 : 500φ. Α5-Α4, βάρου̋ 60–220 gr/m² 

Äίσκο̋ χαρτιού 2 : 500φ. Α5-Α3, βάρου̋ 60–220 gr/m² 

Χειροκίνητη τροφοδοσία bypass : 100 φύλλα, Α6 έω̋ Α3, 

custom ìεγέθη; και βάρου̋ 60–220 gr/m² 

Αυτόìατη Äιπλή Όψη : A5–A3; 60–209 gr/m² 

Λειτουργίε̋ φινιρίσìατο̋ : Offset, Group, Sort 

Μηνιαίο̋ Κύκλο̋ Εργασιών (Αντίγραφα ή 
Εκτυπώσει̋) : 

Συνιστώìενο̋ : 20,000 σελίδε̋ 

Μέγιστο̋ : 48,000 σελίδε̋ 

Äιάρκεια ζωή̋ ìονάδα̋ απεικόνιση̋ 
(Imaging unit lifetime) : 

110,000 σελίδε̋ για το τύìπανο (Drum)  

600,000 σελίδε̋ για τον Εìφανιστή 

(Developer) 

Τροφοδοσία ρεύìατο̋ / Κατανάλωση : 220 - 240 V, 50/60 Hz, Max:1.5 kW 

Λειτουργία φωτοαντιγραφικού  

Äιαδικασία φωτοαντιγραφή̋ : Σάρωση ìε δέσìη Laser / 

Ηλεκτροφωτογραφική εκτύπωση 

Ταχύτητα φωτοαντιγραφή̋ Α4 : 36 ασπρόìαυρα αντίγραφα ανά λεπτό 

Ταχύτητα φωτοαντιγραφή̋ Α3 : 18 ασπρόìαυρα αντίγραφα ανά λεπτό 

Ταχύτητα φωτοαντιγραφή̋ Α4 ìε χρήση 
αυτόìατη̋ διπλή̋ όψη̋ : 36 ασπρόìαυρα αντίγραφα ανά λεπτό 

Χρόνο̋ πρώτου αντιγράφου : 4,3 δευτερόλεπτα 

Χρόνο̋ Προθέρìανση̋ : 20 δευτερόλεπτα 
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Ανάλυση φωτοαντιγραφή̋ : 600 x 600 dpi 

Ανάλυση Γκρι - Äιαβάθìιση : 256 κλίìακε̋ 

Πολλαπλά Φωτοαντίγραφα : 1-999 

Μέγεθο̋ πρωτοτύπου : Α5-Α3 

Μεγέθυνση : 25% έω̋ 400% σε βήìατα 0,1%, αυτόìατο 

ζουì 

Λειτουργίε̋ : Chapter,  

cover and page insertion, 

proof copy (print and screen), adjustment 

test print, 

digital art functions,  

job setting memory, 

poster mode, 

image repeat, 

overlay (optional), 

stamping 

Λειτουργία εκτυπωτή  

Ταχύτητα εκτύπωση̋ : 36 ασπρόìαυρε̋ σελίδε̋ Α4 ανά λεπτό 

Γλώσσε̋ σελίδα̋ εκτύπωση̋ : PCL 6 (PCL 5 + XL 3.0),  

PostScript 3 (CPSI 3016), 

XPS 

Ανάλυση Εκτυπωτή : 1800 x 600 dpi 

Äιασύνδεση : Standard: PCL5e, PCL6 / Προαιρετικά: 

Adobe Postscript 3, IPDS 

 Γραììατοσειρέ̋ Εκτύπωση̋ : 80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation 

Latin 

Λειτουργίε̋ Εκτύπωση̋ : Απευθεία̋ εκτύπωση από PCL, 

Εκτύπωση: PS, TIFF, XPS, PDF,  

Κρυπτογραφηìένα αρχεία PDF και αρχεία 

OOXML (DOCX; XLSX; PPTX) 

Υποστηριζόìενα  

Λειτουργικά Συστήìατα : 

Windows 7 (32/64), 

Windows 8 (32/64), 

Windows 8.1 (32/64), 

Windows 10 (32/64), 

Windows Server 2008/2008 R2 (32/64), 

Windows Server 2012/2012 R2 (64) 

Λειτουργία σαρωτή  
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Ταχύτητα Σάρωση̋ : 

Έω̋ 45 πρωτότυπα (σελίδε̋) ανά λεπτό  

(έγχρωìα ή ασπρόìαυρα) 

Ανάλυση Σάρωση̋ : Έω̋ 600 x 600 dpi 

Τρόποι Σάρωση̋ : Scan-to-eMail, 

Scan-to-SMB (κοινόχρηστο̋ φάκελο̋ 

δικτύου), 

Scan-to-FTP, 

Scan-to-Box (σκληρό̋ δίσκο̋ ìηχανή̋), 

Scan-to-USB, 

Scan-to-WebDAV, 

Scan-to-DPWS, 

Network TWAIN scan 

Μορφέ̋ αρχείου εξόδου : TIFF, PDF, Compact PDF, JPEG,  

XPS, Compact XPS,  

DOCX; XLSX;  

searchable PDF,  

PDF/A, linerarized PDF 

Προορισìοί Σάρωση̋ : 2,100 (single + group),  

LDAP support  

Επιπλέον Λειτουργίε̋ : Προσθήκη σχόλιων  (κείìενο/ ώρα/ 

ηìεροìηνία) σε αρχείο PDF. 

Προεπισκόπηση σάρωση̋ σε πραγìατικό 

χρόνο 

Λειτουργίε̋ Αρχειοθέτηση̋  

Μέγιστο̋ Αριθìό̋ Αποθηκευìένων 

εγγράφων στο δίσκο : Έω̋ 3.000 έγγραφα ή 10.000 σελίδε̋ 

Τύποι Χώρου Αποθήκευση̋ Χρήστη : Äηìόσιο̋, 

Προσωπικό̋ ìε κωδικό πρόσβαση̋, 

Οìάδα ìε κωδικό πρόσβαση̋ 

Τύποι Χώρου Αποθήκευση̋ Συστήìατο̋ : Ασφαλή̋ Εκτύπωση, 

Αποδείξει̋ Φαξ, 

Fax polling 

Λειτουργίε̋ Χώρου Αποθήκευση̋ Χρήστη 

: 

Επανεκτύπωση αποθηκευìένου αρχείου, 

Download αρχείων, 

Αποστολή ìε email ή Φαξ, 

Αντιγραφή αρχείων από χώρο 
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αποθήκευση̋ χρήστη σε άλλο χρήστη 

Ειδικά Χαρακτηριστικά – Λειτουργίε̋  

 Ασφάλεια :  IP filtering and port blocking; 

SSL2; SSL3 and TSL1.0 network 

communication, 

Αυθεντικοποίηση χρήστη 

Λογαριασìοί Χρηστών : Έω̋ 1.000 λογαριασìοί, 

Υποστήριξη Active Directory 

Βάση τοποθέτηση̋ : Τροχήλατη – Γνήσια του κατασκευαστή ìε 

χώρο αποθήκευση̋ χαρτιού 

Äοχεία γραφίτη : Προεγκατεστηìένο εργοστασιακό και  

3 επιπλέον δοχεία γραφίτη για κάθε 

πολυìηχάνηìα.  

Αν υπάρχουν διάφορα ìεγέθη, να 

προσφερθεί το ìεγαλύτερο.  

Γνήσια του κατασκευαστή 

Εγκατάσταση : Περιλαìβάνεται, η ìεταφορά, η παράδοση, 

η τοποθέτηση και η εγκατάσταση σε πλήρη 

λειτουργία του φωτοτυπικού 

Εγγύηση / Πιστοποιήσει̋ : 

2 έτη επίσηìου κατασκευαστή  

Να επισυναφθούν: 

Α)Äήλωση πω̋ το προσφερόìενο ìοντέλο 

βρίσκεται σε παραγωγή τη χρονική στιγìή 

υποβολή̋ τη̋ προσφορά̋. Για το 

προσφερόìενο ìοντέλο: 

Β ) Πιστοποιητικά διαχείριση̋ ποιότητα̋ 

ISO 9001 και συστήìατο̋ περιβαλλοντική̋ 

διαχείριση̋ κατά EMAS ή ΙSO14001 τη̋ 

κατασκευάστρια̋ εταιρία̋. 

• Πιστοποίηση σύìφωνα ìε την Οδηγία 

RoHS. 

• Πιστοποίηση ΕnergyStar, TUV Energy 

Efficiency ή ισοδύναìη. 

 Το ìηχάνηìα που θα προσφερθεί θα πρέπει να είναι επί ποινή αποκλεισìού καινούργιο ω̋ προ̋ 
όλα τα ìέρη του (αìεταχείριστο, όχι προϊόν ανακατασκευή̋) και να ìην έχει ανακοινωθεί παύση τη̋ 

παραγωγή̋ του προσφερόìενου ìοντέλου από τον κατασκευαστή. 
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ΟΜΑÄΑ Η’: ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΓΙΑ PC & NOTEBOOK 

169. OfficeStd 2019 OLP NL Gov 

 

α/α Περιγραφή CPV Μονάδα 
Μέτρηση̋ 

Ποσότητα 

169 OfficeStd 2019 OLP NL Gov 48920000-3 Τεì. 30 

 

 

170. Antivirus TREND MICRO WORRY FREE (1 Year License) 

 

α/α Περιγραφή CPV Μονάδα 
Μέτρηση̋ 

Ποσότητα 

170 

Antivirus TREND MICRO WORRY FREE 

(1 Year License) 

48730000-4 

Τεì. 31 

 

Όσο αφορά το Antivirus TREND MICRO WORRY FREE θα περιλαìβάνεται η εγκατάσταση και 

παραìετροποίηση τη̋ κεντρική̋ κονσόλα̋ διαχείρισή̋ του στον τοπικό server. 

 

ΟΜΑÄΑ Θ’: ÄΙΚΤΥΑΚΑ 

 

171. Επιδαπέδιο Rack 

 

α/α Περιγραφή CPV Μονάδα 
Μέτρηση̋ 

Ποσότητα 

171 Επιδαπέδιο Rack  32424000-1 Τεì. 1 

 

 Το Επιδαπέδιο Rack που αναφέρεται στο άρθρο 171 θα έχει τι̋ παρακάτω ελάχιστε̋ τεχνικέ̋ 

προδιαγραφέ̋: 

Αρθρωτή απόσταση : 19 ίντσε̋ 

Αποσυναρìολογούìενο : Ναι 

Αριθìό̋ ìονάδων U : 42 

Βάθο̋ : 100cm 

Ύψο̋ : 200cm 

Πλάτο̋ :  60cm 

Με γείωση : Ναι 
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Βαφή : Ηλεκτροστατική (Light Gray ή Black) 

Μπροστινή/Πίσω πόρτα : Äιάτρητε̋ 

Οροφή : Με 1 είσοδο κ υποδοχέ̋ ανεìιστήρα 

Πλευρικά τοιχώìατα : 
Στερεά πλευρικά πάνελ ìε κυλινδρικέ̋ 

κλειδαριέ̋ και ìάνδαλα 

Κάτω κάλυììα:  Με 1 είσοδο καλωδίου 

Τοποθέτηση εξοπλισìού : Μπροστινή πλευρά 

Compliance:  RoHS, UL Certified 

 

 

172. Μεταγωγέα̋ Äικτύου Äεδοìένων (Switch) 48G+4 SFP 

α/α Περιγραφή CPV Μονάδα 
Μέτρηση̋ 

Ποσότητα 

172 

Μεταγωγέα̋ Äικτύου Äεδοìένων 

(Switch) 48G+4 SFP  

32420000-3 

Τεì. 1 

 O Μεταγωγέα̋ Äικτύου Äεδοìένων (Switch) 48G+4 SFP που αναφέρεται στο άρθρο 172 θα έχει τι̋ 

παρακάτω ελάχιστε̋ τεχνικέ̋ προδιαγραφέ̋: 

Εξωτερικέ̋ θύρε̋ Ι/Ο (I/O ports 
and slots) : 

44 Autosensing 10/100/1000 ports (IEEE 802.3 Type 
10BASE-T, IEEE 802.3u Type 100BASETX, IEEE 

802.3ab Type 1000Base-T);  

Duplex: 

10BASE-T/100BASE-TX:half or full;1000BASE-T:full only, 

4 100/1000Mbps SFP Ports 

Επιπλέον Θύρε̋ (Additional 
ports and Slots): 

1 dual-personality (RJ-45 or USB micro-B) serial console port 

1 USB B port for uploading/downloading files, 

1 100BASE-T Out of Band Management Port, 

1 Uplink Slot, 

1 Stacking Module Slot, 

2 Power Supply Slots 

Τοποθέτηση και περίβληìα 
(Mounting and enclosure) : 

Äυνατότητα τοποθέτηση̋ σε ìια βάση 19 ιντσών τύπου EIA 
ή σε καìπίνα rack (περιλαìβάνεται κιτ τοποθέτηση̋). 

Οριζόντια τοποθέτηση σε επιφάνεια.  

Τοποθέτηση σε τοίχο. 

Μνήìη και επεξεργαστή̋ 
(Memory and processor) : 

Dual Core ARM Cortex A9 @ 1016 MHz,  

1 GB DDR3 SDRAM;  

Packet buffer size: 12.38 MB and 
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4.5MB Ingress/7.875MB Egress, 

4 GB eMMC 

 Επιδόσει̋ (Performance) : IPv6 Ready Certified 

10 Mbps Latency < 98.5ìs (FIFO 64 byte packets) 

100 Mbps Latency < 11.8ìs (FIFO 64-byte Packets) 

1000 Mbps Latency < 3.1ìs (FIFO 64-byte packets) 

10Gbps Latency < 3.4 ìs (LIFO 64-byte packets) 

Throughput up to 112.0 Mpps 

Stacking Performance 100 Gbps 

Switching capacity 176 Gbps 

Routing table size (2,000 IPv4, 1,000 IPv6 in hardware,200 
OSPF, 256 Static, 10,000 RIP), 

MAC address table size 32768 entries 

Τροφοδοσία Ρεύìατο̋ 
(Frequency, Voltage) : 50/60 Hz,  200-240VAC  

Τροφοδοτικά : Dual Hot Swappable Power Supplies  

(Να περιλαìβάνονται 2 τροφοδοτικά) 

Μέγιστη απαγωγή θερìότητα̋ 
(Maximum heat dissipation): 263 BTU/hr (278 kj/hr) 

Ασφάλεια (Security) : UL 60950-1, 2nd Edition, 

EN 60950-1:2006 +A11:2009 : A1:2010 +A12:2011 
+A2:2013, 

IEC60950-1:2005 +A1:2009 +A2:2013, 

IEC62368-1:2014, 2nd Edition, 

CSA 22.2 No. 60950-1-07, 2nd Edition, 

EN60825-1:2007/IEC 60825-1:2007 Class 1 

    Äιαχείριση (Management) : Network Management, 

IMC—Intelligent Management Center, 

Command-line interface, 

Web browser, 

Configuration menu, 

REST interface, 

SNMP manager, 

Telnet, 

RMON1, 

FTP, 

Out-of-band management, 

Serial RS-232C, Micro USB Serial 
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Layer 3 : Ναι 

 Υποστήριξη : 2χρόνια 24x7 τηλεφωνικό support, Υποστήριξη Λογισìικού 

καθώ̋ και τεχνική υποστήριξη του κατασκευαστή την 

επόìενη εργάσιìή ηìέρα. 

Äωρεάν αναβαθìίσει̋ firmware 

Επιπρόσθετα: Kαινούργιο ω̋ προ̋ όλα τα ìέρη του (αìεταχείριστο, όχι 
προϊόν ανακατασκευή̋). Nα ìην έχει ανακοινωθεί παύση 
τη̋ παραγωγή̋ του προσφερόìενου ìοντέλου από τον 
κατασκευαστή. 

Εγκατάσταση : Περιλαìβάνεται η εγκατάσταση σε rack, η 
παραìετροποίησή του και η πλήρη λειτουργία του 
εξοπλισìού 

Εγγύηση κατασκευαστή : (2) έτη από την επίσηìη αντιπροσωπεία. 

Να επισυναφθούν: 

Α) Äήλωση πω̋ το προσφερόìενο ìοντέλο βρίσκεται σε 

παραγωγή τη χρονική στιγìή υποβολή̋ τη̋ προσφορά̋. Για 

το προσφερόìενο ìοντέλο: 

Β ) Πιστοποιητικά διαχείριση̋ ποιότητα̋ ISO 9001 και 

συστήìατο̋ περιβαλλοντική̋ διαχείριση̋ κατά EMAS ή 

ΙSO14001 τη̋ κατασκευάστρια̋ εταιρία̋. 

• Πιστοποίηση σύìφωνα ìε την Οδηγία RoHS. 

• Πιστοποίηση ΕnergyStar, TUV Energy Efficiency ή 
ισοδύναìη. 

 

173. Μεταγωγέα̋ Äικτύου Äεδοìένων (Switch) 24G 

 

α/α Περιγραφή CPV Μονάδα 
Μέτρηση̋ 

Ποσότητα 

173 

Μεταγωγέα̋ Äικτύου Äεδοìένων 

(Switch) 24G 

32420000-3 

Τεì. 5 

 

O Μεταγωγέα̋ Äικτύου Äεδοìένων (Switch) 24G που αναφέρεται στο άρθρο 173 θα έχει τι̋ παρακάτω 

ελάχιστε̋ τεχνικέ̋ προδιαγραφέ̋: 

Εξωτερικέ̋ θύρε̋ Ι/Ο (I/O ports 
and slots) : 

20 Autosensing 10/100/1000 ports (IEEE 802.3 Type 10BASE-T, 

IEEE 802.3u Type 100BASETX, IEEE 

802.3ab Type 1000Base-T);  

Duplex: 
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10BASE-T/100BASE-TX:half or full;1000BASE-T:full only, 

4 Combo 10/100/1000BASE-T or 

100/1000Mbps SFP Ports 

Επιπλέον Θύρε̋ (Additional 
ports and Slots): 

1 dual-personality (RJ-45 or USB micro-B) serial console port 

1 USB B port for uploading/downloading files, 

1 100BASE-T Out of Band Management Port, 

1 Uplink Slot, 

1 Stacking Module Slot, 

2 Power Supply Slots 

Τοποθέτηση και περίβληìα 
(Mounting and enclosure) : 

Äυνατότητα τοποθέτηση̋ σε ìια βάση 19 ιντσών τύπου EIA ή 

σε καìπίνα rack (περιλαìβάνεται κιτ τοποθέτηση̋). 

Οριζόντια τοποθέτηση σε επιφάνεια.  

Τοποθέτηση σε τοίχο. 

Μνήìη και επεξεργαστή̋ 
(Memory and processor) : 

Dual Core ARM Cortex A9 @ 1016 MHz,  

1 GB DDR3 SDRAM;  

Packet buffer size: 12.38 MB and 

4.5MB Ingress/7.875MB Egress, 

4 GB eMMC 

 Επιδόσει̋ (Performance) : IPv6 Ready Certified 

10 Mbps Latency < 98.5ìs (FIFO 64 byte packets) 

100 Mbps Latency < 11.8ìs (FIFO 64-byte Packets) 

1000 Mbps Latency < 3.1ìs (FIFO 64-byte packets) 

10Gbps Latency < 3.4 ìs (LIFO 64-byte packets) 

Throughput up to 95.2 Mpps 

Stacking Performance 100 Gbps 

Switching capacity 128 Gbps 

Routing table size (2,000 IPv4, 1,000 IPv6 in hardware,200 

OSPF, 256 Static, 10,000 RIP), 

MAC address table size 32768 entries 

Τροφοδοσία Ρεύìατο̋ 
(Frequency, Voltage) : 50/60 Hz,  200-240VAC  

Τροφοδοτικά : Dual Hot Swappable Power Supplies  

(Να περιλαìβάνονται 2 τροφοδοτικά) 

Μέγιστη απαγωγή θερìότητα̋ 168 BTU/hr (177 kj/hr) 
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(Maximum heat dissipation) : 

Ασφάλεια (Security) : UL 60950-1, 2nd Edition, 

EN 60950-1:2006 +A11:2009 : A1:2010 +A12:2011 +A2:2013, 

IEC60950-1:2005 +A1:2009 +A2:2013, 

IEC62368-1:2014, 2nd Edition, 

CSA 22.2 No. 60950-1-07, 2nd Edition, 

EN60825-1:2007/IEC 60825-1:2007 Class 1 

    Äιαχείριση (Management) : Network Management, 

IMC—Intelligent Management Center, 

Command-line interface, 

Web browser, 

Configuration menu, 

REST interface, 

SNMP manager, 

Telnet, 

RMON1, 

FTP, 

Out-of-band management, 

Serial RS-232C, 

Micro USB Serial 

Layer 3 : Ναι 

 Υποστήριξη : 2 χρόνια 24x7 τηλεφωνικό support, Υποστήριξη Λογισìικού 

καθώ̋ και τεχνική υποστήριξη του κατασκευαστή την επόìενη 

εργάσιìή ηìέρα. 

Äωρεάν αναβαθìίσει̋ firmware 

Επιπρόσθετα: Kαινούργιο ω̋ προ̋ όλα τα ìέρη του (αìεταχείριστο, όχι 
προϊόν ανακατασκευή̋). Nα ìην έχει ανακοινωθεί παύση τη̋ 

παραγωγή̋ του προσφερόìενου ìοντέλου από τον 

κατασκευαστή. 

Εγκατάσταση : Περιλαìβάνεται η εγκατάσταση σε rack, η παραìετροποίησή 
του και η πλήρη λειτουργία του εξοπλισìού 

Εγγύηση κατασκευαστή : (2) έτη από την επίσηìη αντιπροσωπεία. 

Να επισυναφθούν: 

Α)Äήλωση πω̋ το προσφερόìενο ìοντέλο βρίσκεται σε 

παραγωγή τη χρονική στιγìή υποβολή̋ τη̋ προσφορά̋. Για το 
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προσφερόìενο ìοντέλο: 

Β ) Πιστοποιητικά διαχείριση̋ ποιότητα̋ ISO 9001 και 

συστήìατο̋ περιβαλλοντική̋ διαχείριση̋ κατά EMAS ή 

ΙSO14001 τη̋ κατασκευάστρια̋ εταιρία̋. 

• Πιστοποίηση σύìφωνα ìε την Οδηγία RoHS. 

• Πιστοποίηση ΕnergyStar, TUV Energy Efficiency ή ισοδύναìη. 

 

 

174. Ποìποδέκτη̋ οπτική̋ ίνα̋ 

 

α/α Περιγραφή CPV Μονάδα 
Μέτρηση̋ 

Ποσότητα 

174 Ποìποδέκτη̋ οπτική̋ ίνα̋ 32580000-2 Τεì. 2 

 

O ποìποδέκτη̋ οπτική̋ ίνα̋ που αναφέρεται στο άρθρο 174 θα έχει τι̋ παρακάτω ελάχιστε̋ τεχνικέ̋ 

προδιαγραφέ̋: 

Εξωτερικέ̋ θύρε̋ Ι/Ο (ports) : 1 LC 1000BASE-LX port (IEEE 802.3z Type 1000BASE-

LX); Duplex: full only 

Καλωδίωση (Cabling) : Κατάλληλο για ìονότροπη ή πολύτροπη οπτική ίνα 

διαìέτρου (πυρήνα̋/περίβληìα): 62.5/125 µm or 

50/125 µm. 

Σύìφωνα ìε τα πρότυπα: 

· ITU-T G.651 και ISO / IEC 793-2 τύπου A1b ή 

Α1a (για πολύτροπη οπτική ίνα) 

· ITU-T G.652 και ISO / IEC 793-2 τύπου B1 (για 

ìονότροπη οπτική ίνα) 

Μέγιστη Απόσταση Καλωδίωση̋  

(Maximum distance) : 10ΚΜ 

Συìβατότητα : Κατάλληλο για το προσφερόìενο switch  

του άρθρου 172  

Εγγύηση κατασκευαστή : (2) έτη από την επίσηìη αντιπροσωπεία. 

Να επισυναφθούν: 

Α)Äήλωση πω̋ το προσφερόìενο ìοντέλο βρίσκεται 

σε παραγωγή τη χρονική στιγìή υποβολή̋ τη̋ 

προσφορά̋. Για το προσφερόìενο ìοντέλο: 
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Β ) Πιστοποιητικά διαχείριση̋ ποιότητα̋ ISO 9001 και 

συστήìατο̋ περιβαλλοντική̋ διαχείριση̋ κατά EMAS 

ή ΙSO14001 τη̋ κατασκευάστρια̋ εταιρία̋. 

• Πιστοποίηση σύìφωνα ìε την Οδηγία RoHS. 

• Πιστοποίηση ΕnergyStar, TUV Energy Efficiency ή 

ισοδύναìη. 
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175. Firewall 

 

α/α Περιγραφή CPV Μονάδα 
Μέτρηση̋ 

Ποσότητα 

175 Firewall 32420000-3 Τεì. 1 

 

To Firewall που αναφέρεται στο άρθρο 175 θα έχει τι̋ παρακάτω ελάχιστε̋ τεχνικέ̋ προδιαγραφέ̋: 

i. Firewall with 1 year Security Suite 

ii. High Availability with 1-yr Standard Support for Firewall 

 

Αριθìό̋ ìονάδων  1 

Η λειτουργικότητα Firewall πρέπει να υλοποιείται σε εξειδικευìένο hardware. ΝΑΙ 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

Ρυθìαπόδοση Firewall (UDP 1518) (Throughput)  ≥ 4,9  Gbps 

Ρυθìαπόδοση Firewall (IMIX) (Throughput) ≥ 1,8  Gbps 

Ρυθìαπόδοση VPN (UDP 1518)  (Throughput) ≥ 1,6 Gbps 

Ρυθìαπόδοση VPN (IMIX)  (Throughput) ≥ 480 Mbps 

Ρυθìαπόδοση HTTPS Content Inspection (IPS enabled)  (Throughput) ≥ 480 Mbps 

Ρυθìαπόδοση Gateway Antivirus (Throughput)  ≥ 2,1 Gbps 

Ρυθìαπόδοση Intrusion Prevention System – IPS (fast/full scan)  (Throughput)  ≥ 2,3/0.9 Gbps 

Ρυθìαπόδοση UTM (fast/full scan) (Throughput) ≥ 1,6/0.8 Gbps 

Aυτόνοìη υποστήριξη, ή σε συνεργασία ìε άλλο λογισìικό υπηρεσιών  content filtering, 

Antispam, Antivirus, IPS και Application Control (άρθρο ii) 
ΝΑΙ 

Υποστήριξη αντιìετώπιση̋  ιών που δεν είναι  γνωστοί εκ των προτέρων (zero-day) και 

επιθέσεων τύπου Advanced Persistent Threats (άρθρο iii) 
NAI 

Υποστήριξη συνδεσìολογία̋ υψηλή̋ διαθεσιìότητα̋ (Active/Stand by ή/και Active / 

Active) χωρί̋ αναβάθìιση λογισìικού ή υλικού 
NAI 

Υποστήριξη ταυτόχρονων συνδέσεων   ≥ 2.000.000 

Αριθìό̋ Ethernet θυρών  10/100/1000. Η κάθε θύρα να ìπορεί να ρυθìιστεί αυτόνοìα 

ω̋ LAN / WAN / DMZ 
≥ 8 

Να διαθέτει ìηχανισìό προστασία̋ από επιθέσει̋ Phishing NAI 

Ο ìηχανισìό̋ Antispam να προσφέρει και τη δυνατότητα καραντίνα̋  ΝΑΙ 

Να υποστηρίζει Server Load Balancing  ΝΑΙ 

Υποστήριξη Stateful Packet Inspection ΝΑΙ 
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Υποστήριξη στατική̋ δροìολόγηση̋ (static routes) ΝΑΙ 

Υποστήριξη δυναìική̋ δροìολόγηση̋ (ενδεικτικά αναφέρονται  RIP v1 v2, OSPF, BGP4) ΝΑΙ 

Υποστήριξη εικονικών interfaces (VLANs) ≥ 100 

Υποστήριξη πρωτοκόλλων πιστοποίηση̋ χρηστών. Να αναφερθούν τα πρωτόκολλα που 

υποστηρίζονται  
ΝΑΙ 

Äυνατότητα επιθεώρηση̋ σε βάθο̋ (Deep Packet Inspection)  ΝΑΙ 

Συνεργασία ìε Active Directory για πιστοποίηση των χρηστών ìε χρήση ενό̋ κωδικού 

«Single sign-on»  
ΝΑΙ 

ÄΙΑΧΕΙΡΙΣΗ  

Να αναφερθούν οι τρόποι διαχείριση̋ του συστήìατο̋ ΝΑΙ 

Υποστήριξη τοπική̋ διαχείριση̋ ìέσω command line interface (CLI) /και διαχείριση ìέσω 

γραφικού περιβάλλοντο̋ (Web Based)  
ΝΑΙ 

Υποστήριξη καταγραφή̋ τη̋ κατανάλωση̋ του Bandwidth, και του όγκου των δεδοìένων 

ανά σύνδεση,  χρήστη, πρωτόκολλο, source, destination σε πραγìατικό χρόνο ìe 

δυνατότητα φιλτραρίσìατο̋ των αποτελεσìάτων  

ΝΑΙ 

Υποστήριξη περιορισìού ή αποκλεισìού σε πραγìατικό χρόνο, διασύνδεση̋, σε επίπεδο 

source ή destination   

ΝΑΙ 

Υποστήριξη καταγραφή̋ συìβάντων (logging) ìε δυνατότητα τοπικού φιλτραρίσìατο̋ 

των αρχείων συìβάντων (logs) 
ΝΑΙ 

Υποστήριξη του πρωτοκόλλου SNMP v2 και v3 ΝΑΙ 

ΑΛΛΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ  

Να αναφερθούν κατασκευαστικά standards και  certifications. ΝΑΙ 

Να συνοδεύεται από υπηρεσία άìεση̋ αντικατάσταση̋ την επόìενη εργάσιìη  ηìέρα σε 

περίπτωση αστοχία̋ υλικού ή λογισìικού για δυο έτη από την ηìεροìηνία προìήθεια̋.  
ΝΑΙ 

Να συνοδεύεται εφόσον απαιτείται από τι̋ κατάλληλε̋ άδειε̋ τουλάχιστο για δύο έτη, 

για συνεχεί̋ ενηìερώσει̋ όλων των βάσεων, του λειτουργικού και  των υπηρεσιών UTM. 

NAI 

Περιλαìβάνεται η εγκατάσταση σε rack, η παραìετροποίησή του και η πλήρη λειτουργία 

του εξοπλισìού 

NAI 

Το ìηχάνηìα που θα προσφερθεί θα πρέπει να είναι επί ποινή αποκλεισìού καινούργιο 
ω̋ προ̋ όλα τα ìέρη του (αìεταχείριστο, όχι προϊόν ανακατασκευή̋) και να ìην έχει 

ανακοινωθεί παύση τη̋ παραγωγή̋ του προσφερόìενου ìοντέλου από τον 

κατασκευαστή» 

NAI 

Να επισυναφθούν για το προσφερόìενο ìοντέλο: 

· Πιστοποιητικά διαχείριση̋ ποιότητα̋ ISO 9001 και συστήìατο̋ περιβαλλοντική̋ 

διαχείριση̋ κατά EMAS ή ΙSO14001 τη̋ κατασκευάστρια̋ εταιρία̋. 

· Πιστοποίηση σύìφωνα ìε την Οδηγία RoHS. 

· Πιστοποίηση ΕnergyStar, TUV Energy Efficiency ή ισοδύναìη. 

ΝΑΙ 
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176. KVM switch RackMount + 8 cables 

 

α/α Περιγραφή CPV Μονάδα 
Μέτρηση̋ 

Ποσότητα 

176 KVM switch RackMount + 8 cables 30232000-4 Τεì. 1 

 

To KVM switch RackMount + 8 cables που αναφέρεται στο άρθρο 176 θα έχει τι̋ παρακάτω ελάχιστε̋ 

τεχνικέ̋ προδιαγραφέ̋: 

· Αριθìό̋ Συνδέσεων Υπολογιστών: 8 ports (άìεσε̋), ìέγιστο 64 (έììεσε̋ – ìέσω cascade) 

· Επιλογή port: ìέσω OSD, hotkeys, pushbuttons 

· Äιπλό interface: Να υποστηρίζει υπολογιστέ̋ ìε PS/2 ή USB ποντίκι/πληκτρολόγιο 

· Υποστήριξη πολλών πλατφόρìων : Windows, Linux. 

· Αυτόìατη αναγνώριση PS/2 και USB interface. 

· Hot pluggable – προσθήκη ή αφαίρεση υπολογιστών χωρί̋ να χρειάζεται να κλείσουìε το switch. 

· Να είναι Rack Mount (19” rack, 1U) 

· Καλώδια: 5 USB + 3 PS/2 

 

177. Κεντρικό̋ εξυπηρετητή̋ 

 

α/α Περιγραφή CPV Μονάδα 
Μέτρηση̋ 

Ποσότητα 

177 Κεντρικό̋ εξυπηρετητή̋ (Server) 

48820000-2 

51611100-9 Τεì. 1 

 

Για τον κεντρικό εξυπηρετητή (Server) που αναφέρεται στο άρθρο 177, τα ìέρη που θα πρέπει να 

περιλαìβάνει και οι ελάχιστε̋ προδιαγραφέ̋ του̋ έχουν ω̋ εξή̋: 

· Rack Chassis 1U 

· Επεξεργαστή̋ ìε πυρήνα τουλάχιστον 8 core ταχύτητα̋ ίση̋ ή ìεγαλύτερη̋ από 2.4 GHz ,  15MB L3 

CACHE ,  QPI 8.0GT/s, 85W 

· CHIPSET: Intel® C621 Series Chipset 

· Μνήìη τύπου DDR4 – PC4-2133P-R χωρητικότητα̋ ίση̋ ή ìεγαλύτερη̋ 32GB (2 RDIMM x 16GB). 

· Η προσφερόìενη ìνήìη θα πρέπει να ìπορεί να ελεγχθεί από τον εξυπηρετητή ότι έχει περάσει τα 

τεστ αυθεντικότητα̋ και αξιοπιστία̋ του κατασκευαστή του εξυπηρετητή (Smart memory) 

· Τέσσερι̋ (4) Äίσκοι hot plug  LFF SAS  4ΤB  

· Οδηγό̋ οπτικού δίσκου ανάγνωση̋/εγγραφή̋ (DVD-RW) SATA 9.5 mm 
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· Κάρτα δικτύου 1 Gb Ethernet 4 ports.  

· Ελεγκτή̋ αποθήκευση̋ smart array ìε 2GB ενσωìατωìένη ìνήìη. 

· Εργαλεία Äιαχείριση̋ Server 

· Ύπαρξη προειδοποιητικού LED “ìη αφαίρεση̋” στου̋ σκληρού̋ δίσκου̋ για την αποφυγή εξαγωγή̋ 

λάθο̋ δίσκου. 

· Äύο (2) Τροφοδοτικά  500 W hot plug 

· Λειτουργικό σύστηìα: Windows Server 2019 (16 core) 

Εγγύηση: 2 έτη On Site την επόìενη εργάσιìη ηìέρα που περιλαìβάνει 2 έτη για ανταλλακτικά, εργασία 

και επιτόπου εξυπηρέτηση την επόìενη εργάσιìη ηìέρα.  

Να επισυναφθούν:για το προσφερόìενο ìοντέλο: 1) Πιστοποιητικά διαχείριση̋ ποιότητα̋ ISO 9001 και 

συστήìατο̋ περιβαλλοντική̋ διαχείριση̋ κατά EMAS ή ΙSO14001 τη̋ κατασκευάστρια̋ εταιρία̋. 2) 

Πιστοποίηση σύìφωνα ìε την Οδηγία RoHS  και 3) Πιστοποίηση ΕnergyStar, TUV Energy Efficiency ή 

ισοδύναìη. 

· Το ìηχάνηìα που θα προσφερθεί θα πρέπει να είναι επί ποινή αποκλεισìού καινούργιο ω̋ προ̋ 

όλα τα ìέρη του (αìεταχείριστο, όχι προϊόν ανακατασκευή̋) και να ìην έχει ανακοινωθεί παύση 

τη̋ παραγωγή̋ του προσφερόìενου ìοντέλου από τον κατασκευαστή» 

 

Οι υπηρεσίε̋ εγκατάσταση̋ εξυπηρετητή περιλαìβάνουν: την εγκατάστασή του σε rack του Äήìου, 

την εγκατάσταση λειτουργικού συστήìατο̋ Windows server 2019 και παραìετροποίηση του server σε 

πλήρη λειτουργία. 

 

 

ΟΜΑÄΑ Ι’: ΤΗΛΕΦÙΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ και WIFI 

 

178. Τηλεφωνικό κέντρο 

Α/Α Περιγραφή CPV Μονάδα 
Μέτρηση̋ 

Ποσότητα 

178 Τηλεφωνικό κέντρο 32552310-3 Τεìάχιο 1 

 

Το Τ/Κ θα είναι εξοπλισìένο ìε: 

1 βασική πρόσβαση PRI ISDN T2 30 γραììών (πόλεω̋), 20 SIP Trunks  και 

112 εσωτερικά (16 ψηφιακά, 84 αναλογικά, 10 mobile). 

ενώ είναι επεκτάσιìο έω̋ 300 εσωτερικά & 120 γραììέ̋ πόλεω̋. 

Το Τ/Κ θα έχει δυνατότητα να διασυνδεθεί και ìε τα διαθέσιìα τηλεφωνικά κέντρα (οίκου Alcatel-Lucent) 

του Äηìαρχιακού Μεγάρου, του Πολιτιστικού Κέντρου «Μελίνα Μερκούρη» (Αγ. Φανουρίου 99), του 
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Γκαράζ (Μπίìπιζα 1) και του Βιοκλιìατικού Κέντρου (ΒΙΟΦΙΑΛ). Θα υπάρχει πλήρη εσωτερική επικοινωνία 

και δυνατότητα δροìολόγηση̋ κλήσεων από το Τ/Κ του Äηìαρχιακού Μεγάρου και από τι̋ PRI που ήδη 

διαθέτει ο Äήìο̋ (για τα διοικητικά 

εσωτερικά). 

Το Τ/Κ θα παρέχει ευκολίε̋ όπω̋: 

· 4 φωνητικά ìηνύìατα προαπάντηση̋,  

· voice mail 240mn (φωνητικό ταχυδροìείο),  

· 2 πόρτε̋ ταυτόχρονη̋ πρόσβαση̋,  

· 4 γλώσσε̋ συστήìατο̋,  

· Προσωπικό βοηθό,  

· Αυτόìατη Äιαχείριση, 

· Μουσική στην αναìονή (16δευτ. ηχογραφηìένη, δυνατότητα 2 λεπτών εγγραφή̋),  

· 4 εταιρικά προσαρìοζόìενα προαπαντητικά ìηνύìατα αυτόìατη δροìολόγηση κλήσεων (ARS),   

· Ενσωìατωìένε̋ τηλεφωνικέ̋ υπηρεσίε̋ (Call forwarding, transfer, Conference, Hunting group, 

Manager / secretary group, pick-up κ.α.), 

· Τηλεφωνικό κατάλογο 3000 ονοìάτων, 

· Κεντρικό κουδούνισìα,  

· 3000 NMC εγγραφέ̋,  

· Εξωτερική πηγή ìουσική̋,  

· Äυνατότητα σύνδεση̋ Door phone,  

· Εφαρìογή καταγραφή̋ κλήσεων κ.α. 

Υπάρχει η δυνατότητα τηλεδιάγνωση̋ και προγραììατισìό̋ του  Τ/Κ από ìακριά ενώ σε περίπτωση 

αλλαγή̋ ρυθìίσεων δεν χρειάζεται η άìεση επίσκεψη τεχνικού.    

Το Τ/Κ θα προγραììατίζεται & θα λειτουργεί ανάλογα ìε τι̋ απαιτήσει̋ που έχει ο Äήìο̋ Ιλίου, είναι 

ευέλικτο & πολύ οικείο στον χρήστη.  

Τα ìηνύìατα προαπάντηση̋ ìπορούν να ηχογραφηθούν σε studio και να τροφοδοτηθούν  στο Τ/Κ. 

 

Αναλυτική Τεχνική Περιγραφή 

To τηλεφωνικό σύστηìα θα είναι Ευρωπαϊκή̋ Τεχνολογία̋ & κατασκευή̋ του πλήρω̋ ψηφιακό, θα 

διαθέτει τεχνολογία NON BLOCKING, θα ανήκει στην κατηγορία κέντρων PBX 5η̋ γενιά̋ IP, θα υποστηρίζει 

τα ισχύοντα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα και συστάσει̋ (CCITT, CEPT, ETSI, CEN, ECMA, ISO κλπ) και θα 

διαθέτει γενικά τι̋ παρακάτω δυνατότητε̋: 
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· Αναγνώριση κλήσεων από όλε̋ τι̋ συσκευέ̋ ìε οθόνη (και τι̋ αναλογικέ̋). 

· Αναγνώριση ταυτότητα̋ και στι̋ αναλογικέ̋ PSTN γραììέ̋ πόλη̋ είτε είναι ΟΤΕ, είτε άλλου 

εναλλακτικού φορέα που υποστηρίζει την υπηρεσία CLIP. 

· Αποστολή SMS (Μηνυìάτων Κειìένου) ìεταξύ ψηφιακών συσκευών. 

· ΑRS (Αυτόìατη Επιλογή Äροìολόγηση̋ Κλήσεων ìέσω εναλλακτικών φορέων). 

· Σύνδεση ìε LAN σε υπάρχον δίκτυο υπολογιστών. Ενοποίηση τηλεφωνικού  Κέντρου και 

Ηλεκτρονικού Υπολογιστή-Εφαρìογέ̋ Computer Telephony Integration. 

· Καταγραφή κλήσεων και επεξεργασία του̋ στον προσωπικό υπολογιστή του κάθε χρήστη ξεχωριστά 

για την συσκευή του για όλε̋ τι̋ κλήσει̋ (εισερχόìενε̋, εξερχόìενε̋, αναπάντητε̋). 

· Äιαδραστική κλήση από αλφαριθìητικό πληκτρολόγιο συσκευή̋ και 3000 ìνήìε̋ ονοìαστικού 

καταλόγου. 

· Äυνατότητα διαχείριση̋ κλήσεων διευθυντού-γραììατέω̋. 

 

Äυνατότητα αποδοχή̋ και επαναδροìολόγηση̋ από την γραììατεία (ή τι̋ γραììατείε̋) όλων των 

εισερχοìένων κλήσεων του διευθυντή (ή των διευθυντών) ìε το πάτηìα ενό̋ πλήκτρου και από τι̋ δύο 

συσκευέ̋. (διαφορετική από την λειτουργία εκτροπή̋).  

Παρεχόìενη η δυνατότητα Ανοιχτή̋ Αναγγελία̋-αναζήτηση̋ προσωπικού σε ψηφιακέ̋ συσκευέ̋ ìε την 

χρήση τη̋ συσκευή̋ του διευθυντή και τη̋ γραììατεία̋ (broadcast – interphone) ή ìέσω εξωτερική̋ 

ìεγαφωνική̋ - ìε το πάτηìα ενό̋ πλήκτρου και από τι̋ δύο συσκευέ̋. 

· Ειδικό αυτοδιαγνωστικό πρόγραììα περιστατικών και βλαβών. 

· Τέσσερι̋ τρόποι εκτροπή̋ (άìεση, έììεση, υπό κατάληψη και “ìήν ενοχλείτε”) όλων των κλήσεων σε 

εσωτερικό ή σε εξωτερική γραììή πόλη̋ ή κινητό. 

· Αυτόìατη ή χειροκίνητη εξερχόìενη επιλογή γραììή̋ πόλη̋. 

· Τριìερή συνοìιλία - Conference. 

· 6th Party Conference ìε προκαθορισìένο ραντεβού. 

· Υπενθύìιση ραντεβού - “ξυπνητήρι”. 

· Hunting Group- Οìάδα κουδουνισìού (κυκλικά, ìε προτεραιότητα ή όλα ìαζί). 

· Επανεπιλογή 10 τελευταίων αριθìών - Redial. 

· Äιαφορετικό̋ τρόπο̋ κουδουνισìού εάν το εσωτερικό τηλέφωνο καλείται από εσωτερικό 

συνδροìητή ή από εξωτερική γραììή (ΟΤΕ). 

· Άìεση προσπέλαση εσωτερικού υπό κατάληψη. 
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· Äιεπιλογή DDI για γραììέ̋ ISDN BRI και PRI. 

· Äυνατότητα κοινή̋ αριθìοδότηση̋ Τηλεφωνικού Κέντρου και Φορέα (πχ ΟΤΕ). 

· Hot line -Επιλογή γραììή̋ πόλη̋ ή κλήση̋ προ̋ εσωτερικό αυτόìατα ìε το σήκωìα του ακουστικού. 

· Αυτόìατη επανάκληση κατειληììένου - Call back. 

· Στάθìευση κλήση̋ – Parking Call. 

· Ενδιάìεση κλήση και εναλλαγή κλήση̋. 

· Ακολούθησέ ìε – Follow me. 

· Αναìονή και ìουσική στην αναìονή – Hold, Music On Hold. 

· Ανάληψη κλήση̋ άλλου εσωτερικού – Pick Up. 

· Μεταβίβαση κλήση̋ σε άλλο εσωτερικό ή και σε εξωτερική γραììή πόλη̋ ή κινητό - Transfer. 

· Κωδικό̋ λογαριασìού και συσκευή̋ – Password Lock. 

· Νυχτερινή λειτουργία κέντρου ìε ìηνύìατα αποχαιρετισìού. 

· Αυτόìατη κατανοìή των κλήσεων βάσει του καλούìενου αριθìού εισερχoìένη̋ κλήση̋ κατά την 

λειτουργία του κέντρου σε ηìερήσια ή νυχτερινή (Day Mode- Restricted Mode) 

· Ψηφιακό FAX κατηγορία̋ 3,4. 

· Φραγέ̋ 6 επιπέδων- τοπικά, υπεραστικά, κινητά ,διεθνή και επιθυìητά prefixes (πχ αποκοπή από όλα 

τα τηλέφωνα κλήση̋ προ̋ υψηλών χρεώσεων υπηρεσίε̋ audiotext “90xxx). 

 

Επίση̋ ìε την αγορά δικαιωìάτων θα έχει και τι̋ επιπλέον δυνατότητε̋: 

· VOICE MAIL– τηλεφωνητή̋ για κάθε χρήστη ενεργοποιηìένο̋ αυτόìατα ή χειροκίνητα. 

· Αποìακρυσìένη διαχείριση του τηλεφωνητή. Αυτόìατη κλήση στο κινητό από τον προσωπικό 

τηλεφωνητή. Αποστολή Φωνητικών Μηνυìάτων σε εσωτερικά-Voice Mail. 

· Χρήση κινητή̋ τηλεφωνία̋ ìέσω πύλη̋ GSM από το τηλεφωνικό κέντρο. 

· Αυτόìατη Τηλεφωνήτρια – καθοδήγηση και δροìολόγηση κλήσεων σε ìεìονωìένα εσωτερικά, σε 

τìήìατα και υποτìήìατα, σε οìάδα χρηστών, (κουδουνισìό̋ κυκλικά, ìε προτεραιότητα ή όλα ìαζί) 

ή επί ìέρου̋ γραììατείε̋ τìηìάτων, σε τηλεφωνητή ή ακόìη και σε έτοιìε̋ φωνητικέ̋ οδηγίε̋ προ̋ 

εξυπηρέτηση του κοινού χωρί̋ την απασχόληση τη̋ Τηλεφωνήτρια̋. 

· Εìφάνιση τη̋ καρτέλα̋ του πελάτη (OUTLOOK, ACCESS) στον ηλεκτρονικό υπολογιστή σε κάθε κλήση 

(για το εσωτερικό τη̋ γραììατεία̋ ή για οποιοδήποτε άλλο εσωτερικό). 

· Εγγραφή συνοìιλία̋ και αποθήκευσή τη̋ στον Η/Υ του χρήστη ή στον σκληρό δίσκο του Τηλεφωνικού 

Κέντρου. 
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· IP τηλεφωνία (VοIP) για πρόσβαση των αποìακρυσìένων εργαζοìένων ή υποκαταστηìάτων ìέσω 

internet. 

· Ready to Cloud Connect with apps. 

· Πρωτόκολλο QSIG, SIP, H323 για IP συσκευέ̋ και multimedia PC. 

· Επιπλέον το σύστηìα βασίζεται σε στάνταρτ πρωτόκολλα όπω̋ (CSTA, TAPI, IP, PPP, PAP/CHAP, PPTP, 

IPSec, POP3/SMTP, RAS Server ) που σηìαίνει ότι είναι ανοικτό σε ìεγάλη γκάìα εφαρìογών τόσο 

του ιδίου κατασκευαστή όσο και τρίτων κατασκευαστών. 

· CALL CENTER AGENTS AND SUPERVISORS STATISTICS . 

· DIGITAL DECT- Ασύρìατη επικοινωνία σε όλο τον χώρο τη̋ εταιρεία̋ ìε χρήση κεραιών – Κυψελωτό 

εσωτερικό δίκτυο κινητή̋ τηλεφωνία̋. 

 

 

Εγγύηση και Συντήρηση Συστήìατο̋ 

 

Εγγύηση Προϊόντο̋ 

Το προϊόν είναι εγκεκριìένη συσκευή η οποία πληρεί του̋ Ευρωπαϊκού̋ κανονισìού̋, όπω̋ δηλώνεται 

από την ένδειξη CE.Ο αντιπρόσωπο̋ εγγυάται ότι τα προϊόντα πληρούν τι̋ τεχνικέ̋ προδιαγραφέ̋ του̋ 

και καλύπτονται από εγγύηση καλή̋ λειτουργία̋ για την περίοδο δώδεκα (12) ìηνών. 

Η εγγύηση αυτή καλύπτει τα ανταλλακτικά και την εργασία και έχει ω̋ ηìεροìηνία έναρξη̋ την 

ηìεροìηνία αγορά̋ του προϊόντο̋, όπω̋ αυτή αναγράφεται στο τιìολόγιο / δελτίο αποστολή̋. Το 

ελαττωìατικό ανταλλακτικό ή προϊόν θα επισκευάζεται ή θα αντικαθίσταται χωρί̋ χρέωση ìε ένα 

απολύτω̋ όìοιο ανταλλακτικό ή προϊόν ή ισοδύναìο, ή καλύτερο εξάρτηìα, ìε βάση τη λειτουργία και 

την απόδοση του. Τα προϊόντα ή τα ανταλλακτικά ìέρη – τα οποία ìπορεί να είναι καινούργια ή 

επισκευασìένα ενώ καλύπτονται από εγγύηση για διάστηìα έξι (6) ìηνών από την ηìεροìηνία 

επισκευή̋. Τα προϊόντα και τα ανταλλακτικά που επιστρέφονται και αντικαθίστανται περνούν πλέον στην 

κατοχή του αντιπρόσωπου. 

 

Συντήρηση Συστήìατο̋ 

Κατά την περίοδο του πρώτου έτου̋ εκτό̋ από την εγγύηση του προϊόντο̋, η τηλεσυντήρηση (Remote) 

του τηλεφωνικού κέντρου να παρέχεται δωρεάν.  

Η παρεχόìενη υποστήριξη̋ να καλύπτει οκτώ (8) ώρε̋ την ηìέρα, επτά (7) ηìέρε̋ την εβδοìάδα (24×7) 

ìε χρόνο επίλυση̋ τη̋ βλάβη̋ δύο (2) εργάσιìε̋ ηìέρε̋. 
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Το τηλεφωνικό κέντρο που θα προσφερθεί θα πρέπει να είναι επί ποινή αποκλεισìού καινούργιο ω̋ προ̋ 

όλα τα ìέρη του (αìεταχείριστο, όχι προϊόν ανακατασκευή̋) και να ìην έχει ανακοινωθεί παύση τη̋ 

παραγωγή̋ του προσφερόìενου ìοντέλου από τον κατασκευαστή. 

 

179. Τηλεφωνική συσκευή αναλογική 

Α/Α Περιγραφή CPV Μονάδα 
Μέτρηση̋ 

Ποσότητα 

179 Τηλεφωνική συσκευή αναλογική 32552100-8 Τεìάχιο 50 

 

Οι ελάχιστε̋ απαιτούìενε̋ τεχνικέ̋ προδιαγραφέ̋ για την αναλογική τηλεφωνική συσκευή που 

αναφέρεται στο άρθρο 179 έχουν ω̋ εξή̋: 

· Αναλογικέ̋ συσκευέ̋ ìε πλήκτρα 

· Πλήκτρο ìεταφορά̋ γραììών 

· Κατασκευή από ανθεκτικό υλικό 

· Οθόνη LCD τεσσάρων (4) γραììών 

· Αναγνώριση κλήσεων (χωρί̋ να απαιτούνται ìπαταρίε̋) 

· Ηìεροìηνία και ώρα 

· Ένδειξη αναπάντητων κλήσεων 

· 10 Προγραììατιζόìενα πλήκτρα 

· Call log 70 εγγραφών 

· Ανοικτή συνοìιλία 

· Ηλεκτρονική ρύθìιση ήχων και οθόνη̋ 

· Äυνατότητα να δέχεται ακουστικά κεφαλή̋ και να γίνεται επίτοιχη 

· Εγγύηση καλή̋ λειτουργία̋ για 1 έτο̋ 

 

 

180. Τηλεφωνική συσκευή ψηφιακή 

Α/Α Περιγραφή CPV Μονάδα 
Μέτρηση̋ 

Ποσότητα 

180 Τηλεφωνική συσκευή ψηφιακή 32552100-8 Τεìάχιο 5 
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Οι ελάχιστε̋ απαιτούìενε̋ τεχνικέ̋ προδιαγραφέ̋ για την ψηφιακή τηλεφωνική συσκευή που 

αναφέρεται στο άρθρο 180 έχουν ω̋ εξή̋: 

· Αναλογικέ̋ συσκευέ̋ ìε πλήκτρα 

· Πλήκτρο ìεταφορά̋ γραììών 

· Κατασκευή από ανθεκτικό υλικό 

· Οθόνη LCD τεσσάρων (4) γραììών 

· Αναγνώριση κλήσεων (χωρί̋ να απαιτούνται ìπαταρίε̋) 

· Ηìεροìηνία και ώρα 

· Ένδειξη αναπάντητων κλήσεων 

· Ένδειξη εισερχόìενων κλήσεων ìε LED 

· Pickup/off-hook/call/redial key 

· Hang-up/on-hook/end key 

· Ανοικτή συνοìιλία 

· Πλήκτρα F1, F2 (or hold/transfer) ìε LED 

· Τέσσερα (4) προγραììατιζόìενα πλήκτρα ìε LED κ ετικέτα 

· Ηλεκτρονική ρύθìιση ήχων και οθόνη̋ 

· Äυνατότητα να δέχεται ακουστικά κεφαλή̋ και να γίνεται επίτοιχη 

· Εγγύηση καλή̋ λειτουργία̋ για 2 έτη 
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181. Ψηφιακή τηλεφωνική συσκευή κονσόλα̋ 

Α/Α Περιγραφή CPV Μονάδα 
Μέτρηση̋ 

Ποσότητα 

181 

Ψηφιακή τηλεφωνική συσκευή 

κονσόλα̋ 

32552100-8 

Τεìάχιο 3 

 

Η Ψηφιακή Τηλεφωνική Συσκευή που αναφέρεται στο άρθρο 181 θα έχει τι̋ παρακάτω ελάχιστε̋ τεχνικέ̋ 

προδιαγραφέ̋: 

Συσκευή : Πλήρω̋ συìβατή ìε το τηλεφωνικό κέντρο τύπου  

Οθόνη : 100 x 160 pixels, 4 grey level, white backlight 

Πλήκτρο Πλοήγηση̋ (Navigator) : 4-way navigation + OK + Cancel 

Contextual keys : 2 x 5 

Πλήκτρα λειτουργιών  

(Function Keys) : 

On/Off hook, Dial Pad, mute with LED, volume keys+/-,  

hands-free with LED, 2 personal keys/LED, redial,  

info and message with LED 

Προγραììατιζόìενα πλήκτρα 
λειτουργιών (Programmable keys) : 

Up to 72 soft keys (OmniPCX® Enterprise)  

Up to 40 soft Keys (OXO Connect or OmniPCX Office) 

Πληκτρολόγιο : Μαγνητικό αλφαβητικό πληκτρολόγιο 

Ανοιχτή ακρόαση : Ναι 

Äυνατότητα αυξοìείωση̋ ένταση̋ 
ακουστικού, ìεγάφωνου : Ναι  

Γλώσσε̋ Μενού : Ελληνικά, Αγγλικά κ.α. 

Τροφοδοσία : Μέσω τη̋ ψηφιακή̋ γραììή̋ 

Συνδέσει̋: Υποδοχή RJ-12 διασύνδεση ψηφιακή̋ γραììή̋, 

Υποδοχή RJ-9 για ακουστικά ìε καλώδιο, 

Υποδοχή RJ-9 για Αλφαβητικό Πληκτρολόγιο, 

Θύρα ακουστικών υποδοχών 3,5 mm ìε 4 πόλου̋, 

Υποδοχή SATA 

Εγγύηση : 2 έτη 
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182. Κεραία ασύρìατη̋ τηλεφωνία̋ 

Α/Α Περιγραφή CPV Μονάδα 
Μέτρηση̋ 

Ποσότητα 

182 Κεραία ασύρìατη̋ τηλεφωνία̋ 32510000-1 Τεìάχιο 14 

 

Η Κεραία ασύρìατη̋ τηλεφωνία̋ που αναφέρεται στο άρθρο 182 θα έχει τι̋ παρακάτω ελάχιστε̋ τεχνικέ̋ 

προδιαγραφέ̋: 

Συσκευή : Πλήρω̋ συìβατή για την διασύνδεση ìε το 

τηλεφωνικό κέντρο 

Functionality : Channels can be disabled by the Communication Server 

to adapt to local regulations 

• Channel bandwidth: 1.728 MHz 

• Transmission carriers: 10 

• Maximum number of simultaneous 

active calls: 6 

• Over the air synchronization: 

Requires one channel 

• Mix of IP and TDM DECT 

Infrastructure supported 

• RF power 250 mW, limited to 

100 mW for US (DECT 6.0) 

• Sensitivity: Typical -90 dBm 

measured at antenna connection 

at BER = 0.001 

• Radio coverage from 50 m to 

300 m (approximately 55 yd to 

328 yd) depending on location 

and environment 

• Switched antenna diversity 

• Integrated omni-directional antenna 

2 dBi gain (maximum) 

• SMA connectors for connecting 
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external antennas 

• SAR: less than 0.25 W/kg for six 

simultaneous active calls 

DECT protocol specifications: ETSI GAP compliant, 

DECT security, DECT encryption, 

Roaming and seamless handover, 

Support identity, authentication and encryption 

Audio CODEC G726 

SAR: EN 62311, FCC OET Bulletin 65, 

RSS-102, NZS 2772.2 

Serviceability : LED status indication, 

Firmware downloadable through 

Communication Server 

Εγγύηση : 1 έτο̋ επίσηìου κατασκευαστή 

 

 

22PROC011156385 2022-08-30

Διανομήμέσω'ΙΡΙΔΑ' μεUID: 630721b370128e28a827f0f5 στις30/08/22 09:26



 

 

Έκδοση: 01 

Αναθ.: 00 

06/11/2018 

..../..../20.... 
ΕΕ-05-01-03 

ΕΓΚΡ./

ΕΚÄ: 

30/11/2018 

..../..../20.... 

Äήìο̋ Ιλίου 

Γραφείο Äιαχείριση̋ 

Ποιότητα̋ / Α.Τ.Π.Π.Α. 

Σελ.: 266/345 

Σελίδα 266 

 

 

183. Ασύρìατη Τηλεφωνική Συσκευή 

Α/Α Περιγραφή CPV Μονάδα 
Μέτρηση̋ 

Ποσότητα 

183 Ασύρìατη Τηλεφωνική Συσκευή  32552110-1 Τεìάχιο 10 

 

Η Ασύρìατη Τηλεφωνική Συσκευή που αναφέρεται στο άρθρο 183 θα έχει τι̋ παρακάτω ελάχιστε̋ 

τεχνικέ̋ προδιαγραφέ̋: 

· Πλήρω̋ συìβατή για την διασύνδεσή τη̋ ìε το τηλεφωνικό κέντρο 

· Hands-free, σίγαση ìικροφώνου και δόνηση 

· Ένδειξη LED ìπαταρία̋, αναπάντητων κλήσεων, ìηνυìάτων 

· Πλήκτρο ìεταφορά̋ γραììών 

· Ήχοι κλήση̋: 6, ìε ρυθìιζόìενη ένταση 4 

· Ευρετήριο κλήσεων (Εισερχόìενε̋, εξερχόìενε̋, αναπάντητε̋) 

· Ευρετήριο 50 επαφών (4 αριθìοί ανα επαφή) 

· 8 επαφέ̋ για ταχείε̋ κλήσει̋  

· Μπαταρία λιθίου 1100 mAh (Χρόνο̋ οìιλία̋: Έω̋ 20 ώρε̋, Χρόνο̋ αναìονή̋: Έω̋ 200 ώρε̋, Χρόνο̋ 

φόρτιση̋: Λιγότερο από 3 ώρε̋) 

· Φόρτιση σε επιτραπέζιο φορτιστή ή ìε Βύσìα Micro USB τύπου B 

 

 

184. Υλικά εγκατάσταση̋ Τ/Κ 

Α/Α Περιγραφή CPV Μονάδα 
Μέτρηση̋ 

Ποσότητα 

184 Υλικά εγκατάσταση̋ Τ/Κ 32520000-4 Τεìάχιο 1 

 

Περιλαìβάνονται όλα τα υλικά για την εγκατάσταση και πλήρη λειτουργία του Τ/Κ (π.χ. καλώδια, patch 

cords, τακτοποιητέ̋ καλωδίων, βάσει̋ στήριξη̋, υλικά σήìανση̋, παρελκόìενα) 
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185. Υπηρεσίε̋ εγκατάσταση̋ Τ/Κ 

Α/Α Περιγραφή CPV Μονάδα 
Μέτρηση̋ 

Ποσότητα 

185 Υπηρεσίε̋ εγκατάσταση̋ Τ/Κ 51340000-7  Υπηρεσία 1 

 

Οι Υπηρεσίε̋ εγκατάσταση̋ Τ/Κ που αναφέρονται στο άρθρο 185 θα περιλαìβάνουν: 

· Σύνδεση εσωτερικών & γραììών από Patch Panel ìε το Τ/Κ.  

· Σύνδεση τροφοδοσία̋ 220V ÄΕΗ & εφεδρική̋ τροφοδοσία̋ (εφόσον υπάρχει).  

· Εγκατάσταση κεραιών σε προκαθορισìένα σηìεία.  

· Σύνδεση κονσόλα̋ τηλεφωνήτρια̋ & συσκευών. 

· Προγραììατισìό̋ & δοκιìή του συστήìατο̋.  

· Εκπαίδευση κεντρική̋ τηλεφωνική̋ κονσόλα̋ & του προσωπικού στην χρήση των τηλεφωνικών 

συσκευών και των εφαρìογών του Τ/Κ. 

 

 

186. Υπηρεσίε̋ εγκατάσταση̋ καλωδιακού δικτύου για WiFi & κεραίε̋ Dect 

Α/Α Περιγραφή CPV Μονάδα 
Μέτρηση̋ 

Ποσότητα 

186 

Υπηρεσίε̋ εγκατάσταση̋ καλωδιακού 

δικτύου για WiFi & κεραίε̋ Dect 

51300000-5  

Υπηρεσία 1 

 

Οι Υπηρεσίε̋ εγκατάσταση̋ καλωδιακού δικτύου για WiFi & κεραίε̋ Dect που αναφέρονται στο άρθρο 

186 θα περιλαìβάνουν: 

όλα τα υλικά για την εγκατάσταση του καλωδιακού δικτύου WiFi και των κεραιών Dect  (π.χ. καλώδια 

UTP, patch cords, πρίζε̋, παρελκόìενα κ.λ.π.) καθώ̋ και τι̋ εργασίε̋ για Πέρασìα καλωδίων σε 14 

προκαθορισìένα σηìεία τοποθέτηση̋ κεραιών. Όλα τα σηìεία θα περάσουν ìέσα από τι̋ σχάρε̋ που 

επικοινωνούν οι όροφοι προ̋ το υπόγειο. Σηìείο συγκέντρωση̋ το CPU Room στο υπόγειο -1. 

 

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ÄΙΚΤΥΟ WiFi 

I. Τεχνικέ̋ Απαιτήσει̋ για τον ασύρìατο εξοπλισìό του δικτύου 

O εξοπλισìό̋ που θα τοποθετηθεί για την υλοποίηση του ασύρìατου δικτύου θα είναι τέτοιο̋, ώστε η 

ìέγιστη ακτινοβολούìενη ενέργεια (EIRP) να είναι εντό̋ των επιτρεπτών ορίων έτσι όπω̋ αυτά ορίζονται 

από την Ε.Ε.Τ.Τ. και την ευρωπαϊκή νοìοθεσία για τι̋ χρησιìοποιούìενε̋ τεχνολογίε̋ και ζώνε̋ 

συχνοτήτων 2.4 και 5.0 GHz. 
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187. Εσωτερικό Access Point 

Α/Α Περιγραφή CPV Μονάδα 
Μέτρηση̋ 

Ποσότητα 

187 Εσωτερικό Access Point 32344210-1 Τεìάχιο 10 

Το κάθε εσωτερικό access point, που αναφέρεται στο άρθρο 187 πρέπει να έχει τα παρακάτω τεχνικά 

χαρακτηριστικά: 

 

Radio specification  

 AP type : Indoor, dual radio,  

5 GHz802.11ac 2x2:2 MU-MIMO and 

2.4 GHz 802.11n 2x2:2 MIMO 

 5 GHz: Two spatial stream single user (SU) /multi user (MU) MIMO for 

up to 

867 Mb/s wireless data rate 

2.4 GHz : Two spatial stream single user (SU) MIMO for up to 400 Mb/s 

wireless data rate to individual 2x2 VHT40 client devices (300 

Mb/s for HT40 802.11n client devices) 

DFA (δυναìική ρύθìιση 
συχνότητα̋) : 

ΝΑΙ (βελτιστοποιεί διαθέσιìα κανάλια και παρέχει την 

κατάλληλη ισχύ ìετάδοση̋) 

Interfaces  

Θύρα Ethernet : 1× 10/100/1000Base-T autosensing (RJ-45) port,  

Power over Ethernet (PoE) 

Θύρα Bluetooth : 1x Bluetooth Low Energy (BLE) 5.0 radio, integrated antenna.  

Hardware ready for Zigbee 

Κονσόλα Äιαχείριση̋ : 1× management console port (RJ-45) 

Πλήκτρο Reset : Factory reset 

Κεραία  

AP1201 : Built-in 2×2:2 @ 2.4 GHz, 

2x2:2 @ 5 GHz,  

BLE antenna 

Τροφοδοσία  

Τροφοδοσία : άìεση ισχύ DC και ìέσω Ethernet (PoE).  

Όταν υπάρχουν διαθέσιìε̋ και οι δύο πηγέ̋ ενέργεια̋,  

η τάση DC έχει προτεραιότητα σε σχέση ìε την ισχύ ìέσω PoE 

Τάση DC : 48 V DC ονοìαστική, ± 5% 
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Ισχύ̋ ìέσω Ethernet (PoE) 
: IEEE 802.3af / σε συììορφούìενη πηγή 

Περιβάλλον Λειτουργία̋  

Θερìοκρασία : 0° C to 45° C 

Υγρασία : 10% to 90% 

Αξιοπιστία  

MTBF : > 1.140.000 h σε θερìοκρασία λειτουργία̋ 25 ° C 

Χωρητικότητα :  

SSID : Up to 16 SSID per radio (total 32 SSID) 

Clients : Support for up to 512 associated client devices per AP 

Λοιπά Χαρακτηριστικά  

IEEE standard: · IEEE 802.11a/b/g/n/ac Wave 2 

· IEEE 802.11e WMM 

· IEEE 802.11h, 802.11i, 802.11e QoS 

· IEEE 802.1Q (VLAN tagging) 

· 802.11k Radio Resource Management 

· 802.11v BSS Transition Management 

· 802.11r Fast Roaming 

Ασφάλεια : v 802.11i, Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2), WPA, AES 128-256 

bits 

v 802.1X 

v WEP, Temporal Key Integrity Protocol (TKIP) 

v Firewall: ACL, wIPS/wIDS and DPI application policy 

enforcement  

v Portal page authentication 

v Integrated Trusted Platform Module (TPM) for secure storage 

of credentials and keys 

Πιστοποιήσει̋: Ø CB Scheme Safety, cTUVus 

Ø Wi-Fi Alliance (WFA) certified 802.11a/b/g/n/ac 

Ø FCC 

Ø CE marked 

Ø RoHS, REACH, WEEE 

Ø EN 60601-1-1 & EN 60601-1-2 

Ø EMI and susceptibility (Class B) 

Χαρακτηριστικά 
Λογισìικού : 

o Auto channel selection 

o Auto transmit power control 

o Bandwidth control per SSID 

o Captive portal (Internal/ External) 

o Internal user database 

o Wireless QoS 

o Client smart load balance 

o Client sticky avoidance 

o User behavior tracking 
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o White/black list 

o DHCP/DNS/NAT 

o Wireless MESH P2P/P2MP 

o Wireless Bridge 

o Rogue AP location and containment 

o Dedicated Scanning AP 

o 3 year licence 

Kit εγκατάσταση̋ 
Να περιλαìβάνεται 

Εγγύηση (HLLW): 
(2) έτη από την επίσηìη αντιπροσωπεία 

 

188. Εξωτερικό Access Point 

Α/Α Περιγραφή CPV Μονάδα 
Μέτρηση̋ 

Ποσότητα 

188 Εξωτερικό Access Point 32344210-1 Τεìάχιο 2 

 

Το κάθε εξωτερικό access point, που αναφέρεται στο άρθρο 188 πρέπει να έχει τα παρακάτω τεχνικά 

χαρακτηριστικά: 

 

Radio specification  

 AP type : Outdoor, dual radio,  

5 GHz802.11ac 2x2:2 MU-MIMO and 

2.4 GHz 802.11n 2x2:2 MIMO 

 5 GHz: Two spatial stream single user (SU) /multi user (MU) 

MIMO for up to 

867 Mb/s wireless data rate 

2.4 GHz : Two spatial stream single user (SU) MIMO for up to 

400 Mb/s wireless data rate to individual 2x2 VHT40 

client devices (300 Mb/s for HT40 802.11n client 

devices) 

DFA (δυναìική 
ρύθìιση συχνότητα̋) : 

ΝΑΙ (βελτιστοποιεί διαθέσιìα κανάλια και παρέχει 

την κατάλληλη ισχύ ìετάδοση̋) 

Interfaces  

Θύρα Ethernet 1 : 1× 10/100/1000Base-T autosensing (RJ-45) port,  

Power over Ethernet (PoE) 

Θύρα Ethernet 2 : 1× 10/100/1000Base-T autosensing (RJ-45) port 

Κονσόλα Äιαχείριση̋ : 1× management console port (Micro USB) 

Πλήκτρο Reset : Factory reset 
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Κεραία  

AP1251 : Built-in 2×2:2 @ 2.4 GHz, 

2x2:2 @ 5 GHz,  

Dual Band : Integrated dual-band omnidirectional antennas for 

2x2 MIMO with maximum antenna gain of 8.46 dBi in 

2.4 GHz and 6.62 dBi in 5 GHz. 

Τροφοδοσία  

Τροφοδοσία : ìέσω Ethernet (PoE).  

Τάση : 48 V DC (nominal) 802.3af source 

Περιβάλλον 
Λειτουργία̋  

Θερìοκρασία : -40° C to 65° C 

Υγρασία : 10% to 90%  

Chassis rating :  IP67 

Αντίσταση ανέìου : Έω̋ 100MPH (συνεχεί̋ ανέìου̋), 

Έω̋ 165MPH (θυελλώδει̋ άνεìοι) 

Αξιοπιστία  

MTBF : > 960.000 h σε θερìοκρασία λειτουργία̋ +25 ° C 

Χωρητικότητα :  

SSID : Up to 8 SSID per radio (total 16 SSID) 

Clients : Support for up to 512 associated client devices per AP 

Λοιπά Χαρακτηριστικά  

IEEE standard : · IEEE 802.11a/b/g/n/ac Wave 2 

· IEEE 802.11e WMM 

· IEEE 802.11h, 802.11i, 802.11e QoS 

· IEEE 802.1Q (VLAN tagging) 

· 802.11k Radio Resource Management 

· 802.11v BSS Transition Management 

· 802.11r Fast Roaming 

Ασφάλεια : v 802.11i, Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2), WPA, 

AES 128-256 bits 

v 802.1X 

v WEP, Advanced Encryption Standard (AES), 

Temporal Key Integrity Protocol (TKIP) 

v Firewall: ACL, wIPS/wIDS and DPI application 

policy enforcement with OmniVista™ 

v Portal page authentication 

v Integrated Trusted Platform Module (TPM) for 
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secure storage of credentials and keys 

Πιστοποιήσει̋ : Ø CB Scheme Safety, cTUVus 

Ø Wi-Fi Alliance (WFA) certified 

802.11a/b/g/n/ac 

Ø FCC 

Ø CE marked 

Ø RoHS, REACH, WEEE 

Ø ASTM B117-07A, Salt spray testing per UL50 

NEMA 4x 

Ø EMI and susceptibility (Class B) 

Χαρακτηριστικά 
Λογισìικού : 

o Auto channel selection 

o Auto transmit power control 

o Bandwidth control per SSID 

o Captive portal (Internal/ External) 

o Internal user database 

o Wireless QoS 

o Client smart load balance 

o Client sticky avoidance 

o User behavior tracking 

o White/black list 

o NTP server client 

o DHCP/DNS/NAT 

o Wireless MESH P2P/P2MP 

o Wireless Bridge 

o Rogue AP location and containment 

o Dedicated Scanning AP 

o 3 year licence 

Kit εγκατάσταση̋ Να περιλαìβάνεται 

Εγγύηση (HLLW) : (2) έτη από την επίσηìη αντιπροσωπεία 

 

Κάθε εξωτερικό σηìείο πρόσβαση̋ πρέπει να είναι ειδικού τύπου(outdoor) και να συììορφώνεται ìε το 

πρότυπο IP67 κατάλληλο για σκληρή εξωτερική χρήση (π.χ. υψηλέ̋ ή χαìηλέ̋ θερìοκρασίε̋, επίìονη 

υγρασία, βροχοπτώσει̋, χαλάζι, χιόνι). Επίση̋ οι ηλεκτρικέ̋ διεπαφέ̋ του εξοπλισìού να περιλαìβάνουν 

βιοìηχανική προστασία από την υπέρταση. 

 

189. Μεταγωγέα̋ Äικτύου Äεδοìένων (Switch) 24G ìε PoE 

α/α Περιγραφή CPV Μονάδα 
Μέτρηση̋ 

Ποσότητα 

189 

Μεταγωγέα̋ Äικτύου Äεδοìένων 

(Switch) 24G ìε PoE 

32420000-3 

Τεì. 2 

O Μεταγωγέα̋ Äικτύου Äεδοìένων (Switch) 24G που αναφέρεται στο άρθρο 189 θα έχει τι̋ παρακάτω 

ελάχιστε̋ τεχνικέ̋ προδιαγραφέ̋: 
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Εξωτερικέ̋ θύρε̋ Ι/Ο (I/O ports 
and slots) : 

RJ45 10/100/1000 ports:24, 

1G Combo/SFP uplink ports: 0/2, 

PoE ports:24, 

802.3af/at ports:24, 

Switching capacity: 52Gb/s 

Τοποθέτηση και περίβληìα 
(Mounting and enclosure) : 

Äυνατότητα τοποθέτηση̋ σε ìια βάση 19 ιντσών 

τύπου EIA ή σε καìπίνα rack (περιλαìβάνεται κιτ 

τοποθέτηση̋). 

Οριζόντια τοποθέτηση σε επιφάνεια.  

Τοποθέτηση σε τοίχο. 

Μνήìη και επεξεργαστή̋ 
(Memory and processor) : 128 MB 

 Supported standards : IEEE standards 

• IEEE 802.3 – 10BASE-T 

• IEEE 802.3u – 100BASE-T 

• IEEE 802.3ab – 1000BASE-T 

• IEEE 802.1AB — LLDP 

• IEEE 802.1D — Spanning Tree 

• IEEE 802.1p — Ethernet Priority with User Mapping 

• IEEE 802.1Q — Virtual LANs w/Port-based VLANs 

• IEEE 802.1S — Multiple Spanning Tree 

• IEEE 802.1W — Rapid Spanning Tree 

• IEEE 802.1X — Port Based Authentication 

• IEEE 802.3ac — VLAN Tagging 

• IEEE 802.3ad — Link Aggregation (w/LACP) 

• IEEE 802.3x — Flow Control 

Τροφοδοσία Ρεύìατο̋ 
(Frequency, Voltage) : 50/60 Hz,  200-240VAC  

Τροφοδοτικά : 1 

Ασφάλεια (Security) : Access control 

• RADIUS Client 

• 802.1X RADIUS usage guidelines 

• Guest VLAN 

QoS 
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• CoS WRR/WRED 

• Mapping of CoS to queue 

• Auto VoIP 

    Äιαχείριση (Management) : Web based GUI (HTTP), 

Friendly port naming, 

OmniVista Generic SNMP Support, 

Web management applet, 

Dual image storage (active/backup) 

Layer 2 Switching : • RAM: 128 MB 

• Flash: 32 MB 

• MAC Addresses: 16k 

• MSTP instances: 4 

• Link Agg Groups: 2 

• ACLs: 50 with 10 rules per port 

• Traffic classes (4 or 8 queues) 

• Up to 16k MACs 

• Up to 64 VLANs 

• Latency: < 4 ìs 

Multicast : IGMPv1/v2 snooping to optimize multicast traffic 

Εγγύηση κατασκευαστή : 2 έτη. Να επισυναφθούν: 

Πιστοποιητικά διαχείριση̋ ποιότητα̋ ISO 9001 και 

συστήìατο̋ περιβαλλοντική̋ διαχείριση̋ κατά 

EMAS ή ΙSO14001 τη̋ κατασκευάστρια̋ εταιρία̋. 

• Πιστοποίηση σύìφωνα ìε την Οδηγία RoHS. 

• Πιστοποίηση ΕnergyStar, TUV Energy Efficiency ή 

ισοδύναìη. 
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190. WiFi Controller  

Α/Α Περιγραφή CPV Μονάδα 
Μέτρηση̋ 

Ποσότητα 

190 WiFi Controller  48219300-9 Τεìάχιο 1 

 

Ο WiFi Controller που αναφέρεται στο άρθρο 190 θα περιλαìβάνει: 

την άδεια του Controller για τον κεντρικό έλεγχο όλων των κεραιών του ασύρìατου δικτύου WiFi και το 

σύστηìα διαχείρισή̋ του̋. 

 

 

191. Παρελκόìενα υλικά εγκατάσταση̋ εξοπλισìού WiFi 

Α/Α Περιγραφή CPV Μονάδα 
Μέτρηση̋ 

Ποσότητα 

191 

Παρελκόìενα υλικά εγκατάσταση̋ 

εξοπλισìού WiFi 

32520000-4 

Τεìάχιο 1 

Τα Παρελκόìενα υλικά εγκατάσταση̋ εξοπλισìού WiFi που αναφέρονται στο άρθρο 191 θα 

περιλαìβάνουν: 

τα διάφορα απαιτούìενα ìικροϋλικά (βίδε̋, βάση στήριξη̋ στο rack, τροφοδοτικά, τακτοποιητέ̋-

δεìατικά καλωδίων, σήìανση καλωδίων) που θα χρησιìοποιηθούν για την εγκατάσταση του εξοπλισìού 

του συστήìατο̋ WiFi. 

 

 

192. Υπηρεσίε̋ Εγκατάσταση̋ και Παραìετροποίηση̋ εξοπλισìού δικτύου WiFi 

Α/Α Περιγραφή CPV Μονάδα 
Μέτρηση̋ 

Ποσότητα 

192 

Υπηρεσίε̋ Εγκατάσταση̋ και 

Παραìετροποίηση̋ εξοπλισìού 

δικτύου WiFi 

51300000-5 

Υπηρεσία 1 

Οι Υπηρεσίε̋ Εγκατάσταση̋ εξοπλισìού δικτύου WiFi που αναφέρονται στο άρθρο 192 θα 

περιλαìβάνουν: 

τι̋ εργασίε̋ τοποθέτηση̋ που απαιτούνται για την εγκατάσταση όλου του απαραίτητου εξοπλισìού που 

αναφέρεται στα άρθρα 187,188,189,190,191 (εσωτερικά και εξωτερικά Αccess Points, Switch) του 

ασύρìατου δικτύου. Επιπλέον συìπεριλαìβάνονται και οι εργασίε̋ για την παραìετροποίηση (access 
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points, wifi controller), δοκιìή και παράδοση σε πλήρη λειτουργία του συστήìατο̋ ασύρìατου δικτύου.
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ΟΜΑÄΑ ΙΑ’: ΦÙΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑÄΕΙΞΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 

 

Στον ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟ ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΟΜΑÄΑΣ ΙΑ΄/ Υποέργου 2  (επί ποινή αποκλεισìού): 

 

Για το α/α 193 Είδο̋: 

 

1. Πιστοποιήσει̋ για την κατασκευάστρια εταιρεία: 

ISO 9001:2015,  

ISO 14001:2015 και  

 

2. Äήλωση Συììόρφωση̋ τη̋ κατασκευάστρια̋ εταιρεία̋ ότι το προσφερόìενο προϊόν συììορφώνεται 

ìε τα παρακάτω πρότυπα και οδηγίε̋:  

τι̋ απαιτήσει̋ του RoHS,  

την EMC 2014/30/EU &  

την LVD 2014/35/EU. 

 

3. Πιστοποιήσει̋ για το προϊόν 

ENEC 

CE  

 

4. Αναλυτική Τεχνική Περιγραφή τoυ προσφερόìενου είδου̋. Η τεχνική περιγραφή του υποψηφίου 

αναδόχου θα συνοδεύεται από τεχνικά φυλλάδια τη̋ κατασκευάστρια̋ εταιρεία̋ από τα οποία θα 

πιστοποιούνται τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προσφερόìενου είδου̋.   

 

5. Εγγύηση καλή̋ λειτουργία̋ του κατασκευαστή: κατ΄ελάχιστον 5 έτη. 

 

Για το α/α 194 Είδο̋: 

 

1. Εγγύηση καλή̋ λειτουργία̋ του κατασκευαστή: κατ΄ελάχιστον 3 έτη. 

 

2. Αναλυτική Τεχνική Περιγραφή τoυ προσφερόìενου είδου̋. Η τεχνική περιγραφή του υποψηφίου 

αναδόχου θα συνοδεύεται από τεχνικά φυλλάδια τη̋ κατασκευάστρια̋ εταιρεία̋ από τα οποία θα 

πιστοποιούνται τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προσφερόìενου είδου̋.   

 

3. Πιστοποιήσει̋ για την κατασκευάστρια εταιρεία: 

ISO 9001:2015,  

ISO 14001:2015   

 

4. Äήλωση Συììόρφωση̋ τη̋ κατασκευάστρια̋ εταιρεία̋ ότι το προσφερόìενο προϊόν συììορφώνεται 

ìε  τι̋ απαιτήσει̋ του RoHS 
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5. Πιστοποιήσει̋ για το προϊόν 

CE  

 

Επισηìαίνεται ότι:  

Ο ανάδοχο̋ θα κληθεί ìετά την παραλαβή των προ̋ προìήθεια ειδών τη̋ εν λόγω οìάδα̋ και κατά την 

επιστροφή τη̋ Εγγυητική̋ Καλή̋ Εκτέλεση̋ να καταθέσει Τραπεζική Εγγυητική Καλή̋ Λειτουργία̋ 

(σύìφωνα ìε το υπόδειγìα τη̋ Äιακήρυξη̋) για τα είδη που έχει προìηθεύσει.  Ο χρόνο̋ και το 

περιεχόìενό τη̋, σε συìφωνία ìε τα άρθρα 72 και 215 του Ν.4412/16 όπω̋ έχει τροποποιηθεί και ισχύει, 

περιγράφεται αναλυτικά στην διακήρυξη. Η Εγγυητική Καλή̋ Λειτουργία̋ θα καλύπτει συνολικά και χωρί̋ 

διακρίσει̋ την αποκατάσταση των ελαττωìάτων που ανακύπτουν ή των ζηìιών που προκαλούνται από 

δυσλειτουργία του συνόλου ή ìέρου̋ των αγαθών κατά την περίοδο εγγύηση̋ καλή̋ λειτουργία̋. 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟÄΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙÄÙΝ  ΟΜΑÄΑΣ ΙΑ΄/ Υποέργου 2: 

 

193. Κυλινδρικό φωτιστικό Led οροφή̋, εξωτερικού χώρου, ισχύο̋ έω̋ 11W, 3000K, 230V 

 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

Κυλινδρικό φωτιστικό Led οροφή̋, εξωτερικού χώρου, κατασκευασìένο από σώìα αλουìινίου και 

γυάλινο κάλυììα, για εγκατάσταση σε οροφή εξωτερικού χώρου, χρώìατο̋ ανθρακί. Ο ìετασχηìατιστή̋ 

on/off περιλαìβάνεται. 

Πηγή φωτισìού: LED 

Ισχύ̋ W: έω̋ 11 

Φωτεινή απόδοση Lm/W: 81 τουλάχιστον 

Τάση V: 230 

Äέσìη °: 35 

Θερìοκρασία χρώìατο̋ K: 3000 

Äείκτη̋ χρωìατική̋ απόδοση̋ CRI: 80 τουλάχιστον 

Äιάρκεια ζωή̋: κατ΄ελάχιστον 40000 h 

Βαθìό̋ στεγανότητα̋ IP : 55 τουλάχιστον 

Βαθìό̋ προστασία̋ (αντοχή σε κρούση) ΙΚ: 08 τουλάχιστον 

Πιστοποιητικά: CE, RoHS, EN 60598-1  

Εγγύηση καλή̋ λειτουργία̋: 5 έτη κατ΄ελάχιστον  

 

Στην τιìή του φωτιστικού σώìατο̋ LED περιλαìβάνεται κάθε αναγκαία εργασία για την τοποθέτηση και 

ηλεκτρική του σύνδεση του και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.  

Η επιλογή του προ̋ ενσωìάτωση προϊόντο̋ υπόκειται στην έγκριση τη̋ Υπηρεσία̋, ìετά από σχετική 

πρόταση του Αναδόχου, συνοδευόìενη από φυλλάδιο τεχνικών δεδοìένων και όλα τα προβλεπόìενα 

επίσηìα έγγραφα πιστοποίηση̋. 

 

TEMAXIA: 12 
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194. Ταινία Led RGB σε προφίλ αλουìινίου (ρηχό ή βαθύ) ìε οπάλ διαχύτη - τεìάχια των 5 ìέτρων 

 

Ταινία Led RGB σε προφίλ αλουìινίου (ρηχό ή βαθύ) ìε οπάλ διαχύτη, για εγκατάσταση επιφανειακή ή 

χωνευτή (σύìφωνα ìε τα σχέδια). Η τοποθέτηση θα γίνει στι̋ οροφέ̋ των ìπαλκονιών σύìφωνα ìε τα 

σχέδια.  

Φιλική προ̋ το περιβάλλον. 

Μεγάλη διάρκεια ζωή̋, εγγύηση 3 ετών κατ΄ελάχιστον. 

Πλήρη αξεσουάρ κοπή̋ / σύνδεση̋. 

Χαìηλή κατανάλωση ενέργεια̋. 

 

Τεχνικά χαρακτηριστικά 

Πηγή φωτισìού: LED 

Ισχύ̋ [W]: έω̋ 14.4W/m 

Φωτεινή απόδοση Lm/W: 62 τουλάχιστον 

Τάση V: 24 

Äέσìη °: γενικού φωτισìού 

Θερìοκρασία χρώìατο̋ K: RGB 

Βαθìό̋ στεγανότητα̋ IP: 65 τουλάχιστον 

Εξαρτήìατα εγκατάσταση̋ περιλαìβάνονται: 

- Προφίλ αλουìινίου 100901op ìε οπάλ διαχύτη. 

- Τάπε̋ προφίλ  

Ηλεκτρικά Εξαρτήìατα περιλαìβάνονται: 

- Μετασχηìατιστέ̋, Ενισχυτή̋ RGB, DMX 

CONTROLLER 4-channels  

 

Στην τιìή τη̋ ταινία̋ RGB περιλαìβάνεται κάθε αναγκαία εργασία για την τοποθέτηση και ηλεκτρική τη̋ 

σύνδεση και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 

Η επιλογή του προ̋ ενσωìάτωση προϊόντο̋ υπόκειται στην έγκριση τη̋ Υπηρεσία̋, ìετά από σχετική 

πρόταση του Αναδόχου, συνοδευόìενη από φυλλάδιο τεχνικών δεδοìένων και όλα τα προβλεπόìενα 

επίσηìα έγγραφα πιστοποίηση̋. 

 

ΤΕΜΑΧΙΑ: 51 τìχ (5m έκαστο) 
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ΧΡΟΝΟΙ ΠΑΡΑÄΟΣΗΣ 

ΥΠΟΕΡΓΟ 1: Προìήθεια ειδικού εξοπλισìού (έπιπλα) για την ενίσχυση τη̋ λειτουργικότητα̋ του 
ΚΗΦΗ 

ΟΜΑÄΑ Α 4 ΜΗΝΕΣ από την υπογραφή του σχετικού συìφωνητικού και την ανάρτησή του 

στο Κ.Η.Μ.ÄΗ.Σ. Με δυνατότητα παράταση̋ του χρόνου παράδοση̋. 

ΟΜΑÄΑ Β 4 ΜΗΝΕΣ από την υπογραφή του σχετικού συìφωνητικού και την ανάρτησή του 

στο Κ.Η.Μ.ÄΗ.Σ. Με δυνατότητα παράταση̋ του χρόνου παράδοση̋. 

ΟΜΑÄΑ Γ 4 ΜΗΝΕΣ από την υπογραφή του σχετικού συìφωνητικού και την ανάρτησή του 

στο Κ.Η.Μ.ÄΗ.Σ. Με δυνατότητα παράταση̋ του χρόνου παράδοση̋. 

ΟΜΑÄΑ Ä 4 ΜΗΝΕΣ από την υπογραφή του σχετικού συìφωνητικού και την ανάρτησή του 

στο Κ.Η.Μ.ÄΗ.Σ. Με δυνατότητα παράταση̋ του χρόνου παράδοση̋. 

ΟΜΑÄΑ Ε 4 ΜΗΝΕΣ από την υπογραφή του σχετικού συìφωνητικού και την ανάρτησή του 

στο Κ.Η.Μ.ÄΗ.Σ. Με δυνατότητα παράταση̋ του χρόνου παράδοση̋. 

ΟΜΑÄΑ ΣΤ 4 ΜΗΝΕΣ από την υπογραφή του σχετικού συìφωνητικού και την ανάρτησή του 

στο Κ.Η.Μ.ÄΗ.Σ. Με δυνατότητα παράταση̋ του χρόνου παράδοση̋. 

ΟΜΑÄΑ Ζ 4 ΜΗΝΕΣ από την υπογραφή του σχετικού συìφωνητικού και την ανάρτησή του 

στο Κ.Η.Μ.ÄΗ.Σ. Με δυνατότητα παράταση̋ του χρόνου παράδοση̋. 

ΟΜΑÄΑ Η 
4 ΜΗΝΕΣ από την υπογραφή του σχετικού συìφωνητικού και την ανάρτησή του 

στο Κ.Η.Μ.ÄΗ.Σ. Με δυνατότητα παράταση̋ του χρόνου παράδοση̋. 

ΥΠΟΕΡΓΟ 2: Προìήθεια ηλεκτροìηχανολογικού εξοπλισìού για την ενίσχυση τη̋ λειτουργικότητα̋ 
του ΚΗΦΗ 

ΟΜΑÄΑ Α 
4 ΜΗΝΕΣ από την υπογραφή του σχετικού συìφωνητικού και την ανάρτησή του 

στο ΚΗΜÄΗΣ, ìε δυνατότητα παράταση̋ του χρόνου παράδοση̋. 

ΟΜΑÄΑ Β 
4 ΜΗΝΕΣ από την υπογραφή του σχετικού συìφωνητικού και την ανάρτησή του 

στο Κ.Η.Μ.ÄΗ.Σ. Με δυνατότητα παράταση̋ του χρόνου παράδοση̋. 

ΟΜΑÄΑ Γ 
4 ΜΗΝΕΣ από την υπογραφή του σχετικού συìφωνητικού και την ανάρτησή του 

στο Κ.Η.Μ.ÄΗ.Σ. Με δυνατότητα παράταση̋ του χρόνου παράδοση̋ 

ΟΜΑÄΑ Ä 
4 ΜΗΝΕΣ από την υπογραφή του σχετικού συìφωνητικού και την ανάρτησή του 

στο Κ.Η.Μ.ÄΗ.Σ. Με δυνατότητα παράταση̋ του χρόνου παράδοση̋. 

ΟΜΑÄΑ Ε 
4 ΜΗΝΕΣ από την υπογραφή του σχετικού συìφωνητικού και την ανάρτησή του 

στο Κ.Η.Μ.ÄΗ.Σ. Με δυνατότητα παράταση̋ του χρόνου παράδοση̋. 

ΟΜΑÄΑ ΣΤ 
4 ΜΗΝΕΣ από την υπογραφή του σχετικού συìφωνητικού και την ανάρτησή του 

στο Κ.Η.Μ.ÄΗ.Σ. Με δυνατότητα παράταση̋ του χρόνου παράδοση̋. 

ΟΜΑÄΑ Ζ 
4 ΜΗΝΕΣ από την υπογραφή του σχετικού συìφωνητικού και την ανάρτησή του 

στο Κ.Η.Μ.ÄΗ.Σ. Με δυνατότητα παράταση̋ του χρόνου παράδοση̋. 

ΟΜΑÄΑ Η 
4 ΜΗΝΕΣ από την υπογραφή του σχετικού συìφωνητικού και την ανάρτησή του 

στο Κ.Η.Μ.ÄΗ.Σ. Με δυνατότητα παράταση̋ του χρόνου παράδοση̋. 

ΟΜΑÄΑ Θ 
4 ΜΗΝΕΣ από την υπογραφή του σχετικού συìφωνητικού και την ανάρτησή του 

στο Κ.Η.Μ.ÄΗ.Σ. Με δυνατότητα παράταση̋ του χρόνου παράδοση̋. 

22PROC011156385 2022-08-30

Διανομήμέσω'ΙΡΙΔΑ' μεUID: 630721b370128e28a827f0f5 στις30/08/22 09:26



 

 

Έκδοση: 01 

Αναθ.: 00 

06/11/2018 

..../..../20.... 
ΕΕ-05-01-03 

ΕΓΚΡ./

ΕΚÄ: 

30/11/2018 

..../..../20.... 

Äήìο̋ Ιλίου 

Γραφείο Äιαχείριση̋ 

Ποιότητα̋ / Α.Τ.Π.Π.Α. 

Σελ.: 281/345 

Σελίδα 281 

ΟΜΑÄΑ Ι 
4 ΜΗΝΕΣ από την υπογραφή του σχετικού συìφωνητικού και την ανάρτησή του 

στο Κ.Η.Μ.ÄΗ.Σ. Με δυνατότητα παράταση̋ του χρόνου παράδοση̋. 

ΟΜΑÄΑ ΙΑ 
3 ΜΗΝΕΣ από την υπογραφή του σχετικού συìφωνητικού και την ανάρτησή του 

στο ΚΗΜÄΗΣ, ìε δυνατότητα παράταση̋ του χρόνου παράδοση̋. 

 

ΤΟΠΟΙ ΠΑΡΑÄΟΣΗΣ 

ΥΠΟΕΡΓΟ 1: Προìήθεια ειδικού εξοπλισìού (έπιπλα) για την ενίσχυση τη̋ λειτουργικότητα̋ του 

ΚΗΦΗ 

ΟΜΑÄΑ Α 

Τα είδη θα παραδίδονται ìε ευθύνη και έξοδα του αναδόχου, έτοιìα προ̋ χρήση 

σε θέσει̋ συγκεκριìένε̋ εντό̋ του κτιρίου του ΚΗΦΗ, καθ’ υπόδειξη τη̋ 
αρìόδια̋ υπηρεσία̋ του Äήìου και ìε ìέριìνα, ασφάλεια, αποκλειστική ευθύνη 

και δαπάνη του αναδόχου προìηθευτή. Ενδεικτικά, επισυνάπτεται στι̋ τεχνικέ̋ 

προδιαγραφέ̋ «Πίνακα̋ αντιστοίχιση̋ ειδών και ποσοτήτων ìε τόπου̋ 
παράδοση̋» που αφορούν την οìάδα Α΄/Υποέργου 1, αλλά σε κάθε περίπτωση 

για τι̋ ακριβεί̋ θέσει̋ και την διάταξη-τοποθέτησή των ειδών θα προηγείται 

συννενόηση του αναδόχου προìηθευτή ìε την αρìοδια υπηρεσία για την οìάδα 

Α΄/Υποέργο 1. Επιπροσθέτω̋, ο ανάδοχο̋ προìηθευτή̋ υποχρεούται να τηρεί την 

προβλεπόìενη συìβατική προθεσία παράδοση̋ των ειδών τη̋ εν λόγω οìάδα̋, 

καθώ̋ και  να ειδοποιεί την αρìόδια υπηρεσία για την ηìεροìηνία που 

προτίθεται να παραδώσει τα είδη, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιìε̋ ηìέρε̋ 

νωρίτερα. Τα προ̋ προìήθεια είδη θα παραδίδονται τι̋ εργάσιìε̋ ηìέρε̋ 

(Äευτέρα-Παρασκευή) ìεταξύ των ωρών 08:00-14:00. 

ΟΜΑÄΑ Β 

Παράδοση σε χώρου̋ που θα υποδείξει ο Äήìο̋ Ιλίου. Πριν από κάθε παραγγελία 

θα προηγείται επικοινωνία ìεταξύ του οριστικού αναδόχου και τη̋ αρìόδια̋ 

Υπηρεσία̋ του Äήìου Ιλίου. 

ΟΜΑÄΑ Γ 

Παράδοση σε χώρου̋ που θα υποδείξει ο Äήìο̋ Ιλίου. Πριν από κάθε παραγγελία 

θα προηγείται επικοινωνία ìεταξύ του οριστικού αναδόχου και τη̋ αρìόδια̋ 

Υπηρεσία̋ του Äήìου Ιλίου. 

ΟΜΑÄΑ Ä 

Παράδοση σε χώρου̋ που θα υποδείξει ο Äήìο̋ Ιλίου. Πριν από κάθε παραγγελία 

θα προηγείται επικοινωνία ìεταξύ του οριστικού αναδόχου και τη̋ αρìόδια̋ 

Υπηρεσία̋ του Äήìου Ιλίου. 

ΟΜΑÄΑ Ε 

Παράδοση σε χώρου̋ που θα υποδείξει ο Äήìο̋ Ιλίου. Πριν από κάθε παραγγελία 

θα προηγείται επικοινωνία ìεταξύ του οριστικού αναδόχου και τη̋ αρìόδια̋ 

Υπηρεσία̋ του Äήìου Ιλίου. 

ΟΜΑÄΑ ΣΤ 

Παράδοση σε χώρου̋ που θα υποδείξει ο Äήìο̋ Ιλίου. Πριν από κάθε παραγγελία 

θα προηγείται επικοινωνία ìεταξύ του οριστικού αναδόχου και τη̋ αρìόδια̋ 

Υπηρεσία̋ του Äήìου Ιλίου. 

ΟΜΑÄΑ Ζ 

Παράδοση σε χώρου̋ που θα υποδείξει ο Äήìο̋ Ιλίου. Πριν από κάθε παραγγελία 

θα προηγείται επικοινωνία ìεταξύ του οριστικού αναδόχου και τη̋ αρìόδια̋ 

Υπηρεσία̋ του Äήìου Ιλίου. 

ΟΜΑÄΑ Η Παράδοση σε χώρου̋ που θα υποδείξει ο Äήìο̋ Ιλίου. Πριν από κάθε παραγγελία 
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θα προηγείται επικοινωνία ìεταξύ του οριστικού αναδόχου και τη̋ αρìόδια̋ 

Υπηρεσία̋ του Äήìου Ιλίου. 
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ΥΠΟΕΡΓΟ 2: Προìήθεια ηλεκτροìηχανολογικού εξοπλισìού για την ενίσχυση τη̋ λειτουργικότητα̋ 
του ΚΗΦΗ 

ΟΜΑÄΑ Α 

Τα είδη θα παραδοθούν και θα τοποθετηθούν - εγκατασταθούν σε συγκεκριìένε̋ 

θέσει̋ στο κτίριο του ΚΗΦΗ, έτσι ώστε να ενσωìατωθούν ορθά και λειτουργικά 

στο υπόλοιπο δίκτυο κλιìατισìού. 

Θα εγκατασταθούν και θα παραδοθούν σε πλήρη και σωστή λειτουργία ìε 

ìέριìνα, ασφάλεια και αποκλειστική ευθύνη και δαπάνη του προìηθευτή. Ο 

ανάδοχο̋ υποχρεούται να τηρεί την προβλεπόìενη συìβατική προθεσìία 

παράδοση̋ και τοποθέτηση̋ – εγκατάσταση̋ των ειδών τη̋ εν λόγω οìάδα̋. 

Εγχειρίδια λειτουργία̋ και εγκατάσταση̋ θα διατίθενται ìαζί ìε την ìονάδα κατά 

την παράδοση τη̋. Έντυπα όπω̋ κατάλογοι προϊόντων, ενηìερωτικά φυλλάδια 

συììόρφωση̋ ìε τι̋ απαιτήσει̋ του Ecodesign, λίστε̋ εφεδρικών εξαρτηìάτων 

καθώ̋ και διαγράììατα διαστάσεων και ηλεκτρικών καλωδιώσεων να 

διατίθενται σε ιστοσελίδα του Äιαδικτύου. 

ΟΜΑÄΑ Β 

Το είδο̋ θα εγκατασταθεί πλήρω̋ εντό̋ υφιστάìενου φρεατίου από ìπετόν στο 

κτήριο του ΚΗΦΗ, κατά τέτοιον τρόπο ώστε να είναι πλήρω̋ λειτουργικό 

σύìφωνα προ̋ τι̋ απαιτήσει̋ των αντίστοιχων Τεχνικών Προδιαγραφών. 

Θα εγκατασταθεί και θα παραδοθεί σε πλήρη, σωστή και ασφαλή λειτουργία ìε 

ìέριìνα, ασφάλεια και αποκλειστική ευθύνη και δαπάνη του αναδόχου 

προìηθευτή. 

Επιπροσθέτω̋, ο ανάδοχο̋ προìηθευτή̋ υποχρεούται να τηρεί την 

προβλεπόìενη συìβατική προθεσìία παράδοση̋ και εγκατάσταση̋ του είδου̋ 

τη̋ εν λόγω οìάδα̋, καθώ̋ και  να ειδοποιεί την αρìόδια υπηρεσία για τι̋ 

ηìεροìηνίε̋ που προτίθεται να παραδώσει και εγκαταστήσει το είδο̋, 

τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιìε̋ ηìέρε̋ νωρίτερα. Το προ̋ προìήθεια είδο̋ θα 

παραδίδεται και θα εγκαθίσταται τι̋ εργάσιìε̋ ηìέρε̋ (Äευτέρα - Παρασκευή) 

ìεταξύ των ωρών 08:00 - 14:00. 

Οδηγίε̋ χρήση̋ και συντήρηση̋ στην ελληνική γλώσσα θα διατίθενται ìαζί ìε το 

είδο̋ κατά την παράδοσή του 

ΟΜΑÄΑ Γ 

Τα είδη θα παραδοθούν και θα εγκατασταθούν σε κατάλληλε̋ θέσει̋ στο κτίριο 

του ΚΗΦΗ, έτσι ώστε, κατά περίπτωση, να διαìορφώσουν ένα λειτουργικό 

σύστηìα συναγερìού ή να ενσωìατωθούν ορθά και λειτουργικά στο υπάρχον 

κλειστό κύκλωìα TV (C.C.TV) και να το αναβαθìίσουν. 

Θα εγκατασταθούν και θα παραδοθούν σε πλήρη και σωστή λειτουργία ìε 

ìέριìνα, ασφάλεια και αποκλειστική ευθύνη και δαπάνη του αναδόχου 

προìηθευτή. 

Επιπροσθέτω̋, ο ανάδοχο̋ προìηθευτή̋ υποχρεούται να τηρεί την 

προβλεπόìενη συìβατική προθεσìία παράδοση̋ και εγκατάσταση̋ των ειδών 

τη̋ εν λόγω οìάδα̋, καθώ̋ και  να ειδοποιεί την αρìόδια υπηρεσία για τι̋ 

ηìεροìηνίε̋ που προτίθεται να παραδώσει και εγκαταστήσει τα είδη, 

τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιìε̋ ηìέρε̋ νωρίτερα. Τα προ̋ προìήθεια είδη θα 

παραδίδονται και θα εγκαθίστανται τι̋ εργάσιìε̋ ηìέρε̋ (Äευτέρα - Παρασκευή) 

ìεταξύ των ωρών 08:00 - 14:00 
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ΥΠΟΕΡΓΟ 2: Προìήθεια ηλεκτροìηχανολογικού εξοπλισìού για την ενίσχυση τη̋ λειτουργικότητα̋ 
του ΚΗΦΗ (συνέχεια) 

ΟΜΑÄΑ Ä 

Τα είδη θα παραδίδονται ìε ìέριìνα, ασφάλεια, αποκλειστική ευθύνη και 

δαπάνη του αναδόχου προìηθευτή, εντέχνω̋ τοποθετηìένα-εγκατεστηìένα, 

συνδεδεìένα ìε τα υπάρχοντα δίκτυα (ηλεκτρική̋ ενέργεια̋, ύδρευση̋-

αποχέτευση κ.λ.π.), ρυθìισìένα, έτοιìα προ̋ χρήση και σε συγκεκριìένε̋ θέσει̋ 

εντό̋ των προβλεπόìενων χώρων του κτιρίου του ΚΗΦΗ (υπόγειο κτιρίου), κατ΄ 

εφαρìογή του ΣΧΕÄΙΟΥ ÄΙΑΤΑΞΗΣ όπω̋ αυτό αναρτάται στα συνηììένα του 

διαγωνισìού (πλην του προ̋ προìήθεια είδου̋ ìε Α/Α 149, το οποίο 

παραδίδεται όπω̋ αναφέρεται κάτωθι). Επισηìαίνεται ότι, η Επιτροπή 
Παραλαβή̋ των ειδών τη̋ οìάδα̋ Ä΄/Υποέργου 2 οφείλει να ελέγξει και την 

εφαρìογή του ΣΧΕÄΙΟΥ ÄΙΑΤΑΞΗΣ, ω̋ προ̋ την χωροθέτηση των προ̋ προìήθεια 

ειδών ΠΡΙΝ υπογράψει την παραλαβή του̋. 

Ειδικότερα, τα τεìάχια του προ̋ προìήθεια είδου̋ ìε Α/Α 149 (Ψυγείο δίπορτο 

Α+ ενεργειακή̋ κλάση̋), θα παραδίδονται ìε ìέριìνα, ασφάλεια, αποκλειστική 

ευθύνη και δαπάνη του αναδόχου προìηθευτή, εντέχνω̋ τοποθετηìένα-

εγκατεστηìένα, συνδεδεìένα ìε τα υπάρχοντα δίκτυα, έτοιìα προ̋ χρήση, στου̋ 

ορόφου̋ του κτιρίου του ΚΗΦΗ και σε συγκεκριìένε̋ θέσει̋, καθ΄ υπόδειξη τη̋ 

αρìόδια̋ υπηρεσία̋ την οìάδα Ä΄/Υποέργο 2. 

 Επιπροσθέτω̋, ο ανάδοχο̋ προìηθευτή̋ υποχρεούται να τηρεί την 

προβλεπόìενη συìβατική προθεσìία παράδοση̋ των ειδών τη̋ εν λόγω οìάδα̋, 

καθώ̋ και  να ειδοποιεί την αρìόδια υπηρεσία για την ηìεροìηνία που 

προτίθεται να παραδώσει τα είδη, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιìε̋ ηìέρε̋ 

νωρίτερα. Τα προ̋ προìήθεια είδη θα παραδίδονται τι̋ εργάσιìε̋ ηìέρε̋ 

(Äευτέρα-Παρασκευή) ìεταξύ των ωρών 08:00-14:00. 

ΟΜΑÄΑ Ε 

Τα είδη θα παραδίδονται έτοιìα προ̋ χρήση σε θέσει̋ συγκεκριìένε̋ εντό̋ του 

κτιρίου του ΚΗΦΗ ή σε άλλο χώρο, καθ’ υπόδειξη τη̋ αρìόδια̋ υπηρεσία̋ του 

Äήìου και ìε ìέριìνα, ασφάλεια, αποκλειστική ευθύνη και δαπάνη του 

προìηθευτή, αλλά σε κάθε περίπτωση για τι̋ ακριβεί̋ θέσει̋ και την διάταξη-

τοποθέτησή των ειδών θα προηγείται συνεννόηση του αναδόχου προìηθευτή ìε 

την αρìόδια υπηρεσία για την οìάδα Ε΄/Υποέργο 2. Επιπροσθέτω̋, ο ανάδοχο̋ 

προìηθευτή̋ υποχρεούται να τηρεί την προβλεπόìενη συìβατική προθεσìία 

παράδοση̋ των ειδών τη̋ εν λόγω οìάδα̋ και των προβλεπόìενων υπηρεσιών 

εγκατάσταση̋, καθώ̋ και  να ειδοποιεί την αρìόδια υπηρεσία για την 

ηìεροìηνία που προτίθεται να παραδώσει τα είδη, τουλάχιστον πέντε (5) 

εργάσιìε̋ ηìέρε̋ νωρίτερα. Τα προ̋ προìήθεια είδη θα παραδίδονται τι̋ 

εργάσιìε̋ ηìέρε̋ (Äευτέρα-Παρασκευή) ìεταξύ των ωρών 08:00-14:00. 

ΟΜΑÄΑ ΣΤ 

Τα είδη θα παραδίδονται σε αποθηκευτικό χώρο εντό̋ του κτιρίου του ΚΗΦΗ, 

καθ’ υπόδειξη τη̋ αρìόδια̋ υπηρεσία̋ του Äήìου και ìε ìέριìνα, ασφάλεια, 

αποκλειστική ευθύνη και δαπάνη του προìηθευτή. Επιπροσθέτω̋, ο ανάδοχο̋ 

προìηθευτή̋ υποχρεούται να τηρεί την προβλεπόìενη συìβατική προθεσìία 

παράδοση̋ των ειδών τη̋ εν λόγω οìάδα̋, καθώ̋ και  να ειδοποιεί την αρìόδια 

υπηρεσία για την ηìεροìηνία που προτίθεται να παραδώσει τα είδη, τουλάχιστον 

πέντε (5) εργάσιìε̋ ηìέρε̋ νωρίτερα. Τα προ̋ προìήθεια είδη θα παραδίδονται 

τι̋ εργάσιìε̋ ηìέρε̋ (Äευτέρα-Παρασκευή) ìεταξύ των ωρών 08:00-14:00. 
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ΥΠΟΕΡΓΟ 2: Προìήθεια ηλεκτροìηχανολογικού εξοπλισìού για την ενίσχυση τη̋ λειτουργικότητα̋ 
του ΚΗΦΗ  (συνέχεια) 

ΟΜΑÄΑ Ζ 

Τα είδη θα παραδίδονται έτοιìα προ̋ χρήση σε θέσει̋ συγκεκριìένε̋ εντό̋ του 

κτιρίου του ΚΗΦΗ, καθ’ υπόδειξη τη̋ αρìόδια̋ υπηρεσία̋ του Äήìου και ìε 

ìέριìνα, ασφάλεια, αποκλειστική ευθύνη και δαπάνη του προìηθευτή, αλλά σε 

κάθε περίπτωση για τι̋ ακριβεί̋ θέσει̋ και την διάταξη-τοποθέτησή των ειδών 

θα προηγείται συνεννόηση του αναδόχου προìηθευτή ìε την αρìόδια 

υπηρεσία για την οìάδα Ζ΄/Υποέργο 2. Επιπροσθέτω̋, ο ανάδοχο̋ προìηθευτή̋ 

υποχρεούται να τηρεί την προβλεπόìενη συìβατική προθεσìία παράδοση̋ των 

ειδών τη̋ εν λόγω οìάδα̋ και των προβλεπόìενων υπηρεσιών εγκατάσταση̋, 

καθώ̋ και  να ειδοποιεί την αρìόδια υπηρεσία για την ηìεροìηνία που 

προτίθεται να παραδώσει τα είδη, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιìε̋ ηìέρε̋ 

νωρίτερα. Τα προ̋ προìήθεια είδη θα παραδίδονται τι̋ εργάσιìε̋ ηìέρε̋ 

(Äευτέρα-Παρασκευή) ìεταξύ των ωρών 08:00-14:00. 

ΟΜΑÄΑ Η 

Τα είδη θα παραδίδονται εντό̋ του κτιρίου του ΚΗΦΗ, καθ’ υπόδειξη τη̋ 

αρìόδια̋ υπηρεσία̋ του Äήìου και ìε ìέριìνα, ασφάλεια, αποκλειστική 

ευθύνη και δαπάνη του προìηθευτή. Ειδικότερα για το Άρθρο 170- Antivirus 

TREND MICRO WORRY FREE, θα παραδοθεί εγκατεστηìένο και έτοιìο προ̋ 

χρήση σύìφωνα ìε την ìελέτη. Επιπροσθέτω̋, ο ανάδοχο̋ προìηθευτή̋ 

υποχρεούται να τηρεί την προβλεπόìενη συìβατική προθεσìία παράδοση̋ των 

ειδών τη̋ εν λόγω οìάδα̋, καθώ̋ και  να ειδοποιεί την αρìόδια υπηρεσία για 

την ηìεροìηνία που προτίθεται να παραδώσει τα είδη, τουλάχιστον πέντε (5) 

εργάσιìε̋ ηìέρε̋ νωρίτερα. Τα προ̋ προìήθεια είδη θα παραδίδονται τι̋ 

εργάσιìε̋ ηìέρε̋ (Äευτέρα-Παρασκευή) ìεταξύ των ωρών 08:00-14:00. 

ΟΜΑÄΑ Θ 

Τα είδη θα παραδίδονται έτοιìα προ̋ χρήση σε θέσει̋ συγκεκριìένε̋ εντό̋ του 

κτιρίου του ΚΗΦΗ, καθ’ υπόδειξη τη̋ αρìόδια̋ υπηρεσία̋ του Äήìου και ìε 

ìέριìνα, ασφάλεια, αποκλειστική ευθύνη και δαπάνη του προìηθευτή, αλλά σε 

κάθε περίπτωση για τι̋ ακριβεί̋ θέσει̋ και την διάταξη-τοποθέτησή των ειδών 

θα προηγείται συνεννόηση του αναδόχου προìηθευτή ìε την αρìόδια 

υπηρεσία για την οìάδα Θ΄/Υποέργο 2. Επιπροσθέτω̋, ο ανάδοχο̋ 

προìηθευτή̋ υποχρεούται να τηρεί την προβλεπόìενη συìβατική προθεσìία 

παράδοση̋ των ειδών τη̋ εν λόγω οìάδα̋ και των προβλεπόìενων υπηρεσιών 

εγκατάσταση̋, καθώ̋ και  να ειδοποιεί την αρìόδια υπηρεσία για την 

ηìεροìηνία που προτίθεται να παραδώσει τα είδη, τουλάχιστον πέντε (5) 

εργάσιìε̋ ηìέρε̋ νωρίτερα. Τα προ̋ προìήθεια είδη θα παραδίδονται τι̋ 

εργάσιìε̋ ηìέρε̋ (Äευτέρα-Παρασκευή) ìεταξύ των ωρών 08:00-14:00. 

ΟΜΑÄΑ Ι 

Τα είδη θα παραδίδονται έτοιìα προ̋ χρήση σε θέσει̋ συγκεκριìένε̋ εντό̋ του 

κτιρίου του ΚΗΦΗ, καθ’ υπόδειξη τη̋ αρìόδια̋ υπηρεσία̋ του Äήìου και ìε 

ìέριìνα, ασφάλεια, αποκλειστική ευθύνη και δαπάνη του προìηθευτή, αλλά σε 

κάθε περίπτωση για τι̋ ακριβεί̋ θέσει̋ και την διάταξη-τοποθέτησή των ειδών 

θα προηγείται συνεννόηση του αναδόχου προìηθευτή ìε την αρìόδια 

υπηρεσία για την οìάδα I΄/Υποέργο 2. Επιπροσθέτω̋, ο ανάδοχο̋ προìηθευτή̋ 

υποχρεούται να τηρεί την προβλεπόìενη συìβατική προθεσìία παράδοση̋ των 

ειδών τη̋ εν λόγω οìάδα̋ και των προβλεπόìενων υπηρεσιών εγκατάσταση̋, 

καθώ̋ και  να ειδοποιεί την αρìόδια υπηρεσία για την ηìεροìηνία που 

προτίθεται να παραδώσει τα είδη, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιìε̋ ηìέρε̋ 
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νωρίτερα. Ειδικότερα, όσον αφορά την εγκατάσταση των εξωτερικών access 

point ο ανάδοχο̋ προìηθευτή̋ οφείλει να ακολουθήσει τι̋ υποδείξει̋ τη̋ 

υπηρεσία̋ για την διέλευση των καλωδίων στον περιβάλλοντα χώρο του ΚΗΦΗ, 

καθώ̋ και την αποκατάσταση βλαβών που ìπορεί να προκληθούν. Τα προ̋ 

προìήθεια είδη θα παραδίδονται τι̋ εργάσιìε̋ ηìέρε̋ (Äευτέρα-Παρασκευή) 

ìεταξύ των ωρών 08:00-14:00. 

ΥΠΟΕΡΓΟ 2: Προìήθεια ηλεκτροìηχανολογικού εξοπλισìού για την ενίσχυση τη̋ λειτουργικότητα̋ 
του ΚΗΦΗ  (συνέχεια) 

ΟΜΑÄΑ ΙΑ 

Τα είδη θα παραδοθούν και θα τοποθετηθούν - εγκατασταθούν σε συγκεκριìένε̋ 

θέσει̋ στο κτίριο του ΚΗΦΗ, στα σηìεία που θα υποδείξει η αρìόδια Υπηρεσία 

του Äήìου Ιλίου, βάσει των εκπονηìένων σχεδίων. 

Θα εγκατασταθούν και θα παραδοθούν σε πλήρη και σωστή λειτουργία ìε 

ìέριìνα, ασφάλεια και αποκλειστική ευθύνη και δαπάνη του προìηθευτή. Ο 

ανάδοχο̋ υποχρεούται να τηρεί την προβλεπόìενη συìβατική προθεσìία 

παράδοση̋ και τοποθέτηση̋ – εγκατάσταση̋ των ειδών τη̋ εν λόγω οìάδα̋. 

 

 

ΥΠΟΕΡΓΟ 1:Προìήθεια ειδικού εξοπλισìού (έπιπλα) για την ενίσχυση τη̋ λειτουργικότητα̋ του ΚΗΦΗ 

ΟΜΑÄΑ Α: Έπιπλα ιατρείων, δωìατίων, γραφείων 

Α/Α Περιγραφή 

Μονάδα 
Μέτρη-

ση̋ 

Ποσότητα Τιìή Μονάδα̋ Σύνολο CPV 

1 
Γραφείο ιατρού, κοινων. 

λειτουργού κλπ. 
τεìάχιο 30 180,00 € 5.400,00 € 39100000-3 

2 Καρέκλα τροχήλατη τεìάχιο 38 326,00 € 12.388,00 € 39100000-3 

3 
Καρέκλα συνεργασία 

(σταθερή) 
τεìάχιο 21 180,00 € 3.780,00 € 39100000-3 

4 
Καναπέ̋ αναìονή̋ (στα 

ιατρεία) 
τεìάχιο 8 592,00 € 4.736,00 € 39100000-3 

5 
Τραπεζάκι για χώρο 

αναìονή̋ 
τεìάχιο 8 138,00 € 1.104,00 € 39100000-3 

6 
Γραφείο γραììατεία̋ 

γωνιακό 
τεìάχιο 4 478,00 € 1.912,00 € 39100000-3 

7 Συρταριέρα τεìάχιο 33 167,00 € 5.511,00 € 39100000-3 

8 
Τραπεζάκι συνεργασία̋ 

τεσσάρων ατόìων 
τεìάχιο 2 267,00 € 534,00 € 39100000-3 

9 
Τραπέζι συνεργασία̋ οκτώ 

ατόìων 
τεìάχιο 8 898,00 € 7.184,00 € 39100000-3 

10 Πολυθρόνα δωìατίου τεìάχιο 21 393,00 € 8.253,00 € 39100000-3 
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11 Τραπέζι δωìατίου τεìάχιο 13 143,00 € 1.859,00 € 39100000-3 

12 Καρέκλε̋ δωìατίων τεìάχιο 39 206,00 € 8.034,00 € 39100000-3 

13 Τραπεζαρίε̋ τεìάχιο 9 272,00 € 2.448,00 € 39100000-3 

14 Καρέκλε̋ τραπεζαρία̋ τεìάχιο 81 189,00 € 15.309,00 € 39100000-3 

15 Καναπέδε̋ τριθέσιοι τεìάχιο 8 850,00 € 6.800,00 € 39100000-3 

16 Καναπέδε̋ διθέσιοι τεìάχιο 8 629,00 € 5.032,00 € 39100000-3 

17 Πολυθρόνε̋ τεìάχιο 9 393,00 € 3.537,00 € 39100000-3 

18 
Τραπεζάκια σαλονιού 

(ìέση̋) 
τεìάχιο 8 156,00 € 1.248,00 € 39100000-3 

19 
Τραπεζάκια σαλονιού 

(γωνία̋) 
τεìάχιο 8 121,00 € 968,00 € 39100000-3 

20 Γραφείο υπολογιστή τεìάχιο 8 195,00 € 1.560,00 € 39100000-3 

21 
Τροχήλατη καρέκλα 

συνεργασία̋ 
τεìάχιο 64 194,00 € 12.416,00 € 39100000-3 

Σύνολο Α΄ οìάδα̋ 110.013,00 € 
 

Φ.Π.Α.  24% 26.403,12 €  

Γενικό Σύνολο Α΄ οìάδα̋ 136.416,12 € 
 

      
 

ΟΜΑÄΑ Β: Έπιπλα χώρων ανάπαυση̋, εξεταστηρίων 

Α/Α Περιγραφή 

Μονάδα 
Μέτρηση

̋ 

Ποσότητα Τιìή Μονάδα̋ Σύνολο CPV 

22 Κρεβάτι εξεταστηρίου τεìάχιο 7 150,00 € 1.050,00 € 33141620-2 

23 
Κρεβάτι ανάπαυση̋ - 

νοσοκοìειακού τύπου 
τεìάχιο 38 950,00 € 36.100,00 € 39143110-0 

24 Κοìοδίνα τεìάχιο 38 320,00 € 12.160,00 € 39143123-4 

25 Στρώìα πολύσπαστο τεìάχιο 38 95,97 € 3.646,86 € 39143110-0 

Σύνολο Β΄ οìάδα̋ 52.956,86 € 
 

Φ.Π.Α.  24% 12.709,65 € 
 

Γενικό Σύνολο Β΄ οìάδα̋ 65.666,51 € 
 

      
 

      
 

ΟΜΑÄΑ Γ: Ιìατισìό̋ 

Α/Α Περιγραφή 

Μονάδα 
Μέτρηση

̋ 

Ποσότητα Τιìή Μονάδα̋ Σύνολο CPV 
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26 Σεντόνια τεìάχιο 300 5,00 € 1.500,00 € 39512100-5 

27 Μαξιλαροθήκε̋  τεìάχιο 150 1,50 € 225,00 € 39512500-9 

28 Μαξιλάρια τεìάχιο 150 5,50 € 825,00 € 39516120-9 

29 Κουβέρτε̋ άνοιξη̋ τεìάχιο 150 18,00 € 2.700,00 € 39511100-8 

30 Κουβέρτα βελουτέ τεìάχιο 100 25,00 € 2.500,00 € 39511100-8 

31 Επιστρώìατα τεìάχιο 60 11,00 € 660,00 € 39512300-7 

32 
Καλύììατα ìαξιλαριών 

(ζεύγο̋) 
τεìάχιο 80 4,50 € 360,00 € 39512500-9 

33 Πετσέτε̋ προσώπου τεìάχιο 150 2,00 € 300,00 € 39514100-9 

34 Πετσέτε̋ ìπάνιου τεìάχιο 150 3,50 € 525,00 € 39514100-9 

35 Πετσέτε̋ χεριών τεìάχιο 100 1,00 € 100,00 € 39514100-9 

36 Πετσετάκια κουζίνα̋ τεìάχιο 30 0,85 € 25,50 € 39514100-9 

Σύνολο Γ΄ οìάδα̋ 9.720,50 € 
 

Φ.Π.Α.  24% 2.332,92 € 
 

Γενικό Σύνολο Γ΄ οìάδα̋ 12.053,42 € 
        

ΟΜΑÄΑ Ä: Εξοπλισìό̋ φυσιοθεραπευτηρίου 

Α/Α Περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρηση̋ 
Ποσότητα 

Τιìή 
Μονάδα̋ 

Σύνολο CPV 

37 Äίζυγο βάδιση̋ τεìάχιο 1 355,00 € 355,00 € 37440000-4 

38 
Ηλεκτρικό̋ διάδροìο̋ 

γυìναστική̋ 
τεìάχιο 2 470,00 € 940,00 € 37440000-4 

39 Πεταλιέρα τεìάχιο 2 320,00 € 640,00 € 37440000-4 

40 
Εξασκητή̋ χειροκίνητο̋ άνω και 

κάτω άκρων  
τεìάχιο 1 25,00 € 25,00 € 37440000-4 

41 
Äινόλουτρο τροχήλατο, 

ìεταλλικό ανοξείδωτο 
τεìάχιο 1 970,00 € 970,00 € 33141620-2 

42 
Καθιστό ποδήλατο ìε 

ρυθìιζόìενη πλάτη 
τεìάχιο 4 335,00 € 1.340,00 € 37440000-4 

43 
Σκαìπό ìε πλάτη για να 

συνοδεύει το δινόλουτρο 
τεìάχιο 1 125,00 € 125,00 € 39111000-3 

44 
Συσκευή ηλεκτροθεραπεία̋ 

ΤΕΝS/EMS 
τεìάχιο 1 265,00 € 265,00 € 33158200-4 

45 
Μονάδα ηλεκτροθεραπεία̋ 

επιτραπέζια 
τεìάχιο 1 1.290,00 € 1.290,00 € 33158200-4 
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46 
Συσκευή διαθερìία̋ ìε 

ìικροκύìατα, τροχήλατη 
τεìάχιο 1 3.820,00 € 3.820,00 € 33141620-2 

47 
Συσκευή υπερήχων, φορητή 

επαγγελìατική 
τεìάχιο 1 195,00 € 195,00 € 33112200-0 

48 Συσκευή υπερήχων, επιτραπέζια τεìάχιο 1 752,00 € 752,00 € 33112200-0 

49 
Συσκευή Laser κατηγορία̋ Laser 

3B 
τεìάχιο 1 4.040,00 € 4.040,00 € 33141620-2 

50 Ηλεκτρικό κρεβάτι θεραπεία̋. τεìάχιο 1 2.055,00 € 2.055,00 € 33141620-2 

51 Πολύζυγο τοίχου ξύλινο τεìάχιο 1 295,00 € 295,00 € 37440000-4 

52 
Τροχαλία άνω άκρων διπλή, 

σταθερή  
τεìάχιο 1 93,00 € 93,00 € 37440000-4 

53 Äακτυλιέρα τοίχου ξύλινη τεìάχιο 1 50,00 € 50,00 € 37440000-4 

54 Σκαλοπάτι διπλό ìεταλλικό τεìάχιο 1 50,00 € 50,00 € 39150000-8 

55 Äίσκο̋ ισορροπία̋ ξύλινο̋ τεìάχιο 1 45,00 € 45,00 € 37440000-4 

56 Παραβάν 3φυλλο, τροχήλατο τεìάχιο 3 155,00 € 465,00 € 39150000-8 
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ΟΜΑÄΑ Ä: Εξοπλισìό̋ φυσιοθεραπευτηρίου  (συνέχεια) 

Α/Α Περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρηση̋ 
Ποσότητα 

Τιìή 
Μονάδα̋ 

Σύνολο CPV 

57 Äιαφανοσκόπιο τοίχου τεìάχιο 1 82,00 € 82,00 € 33141620-2 

Σύνολο Ä΄ οìάδα̋ 17.892,00 € 
 

Φ.Π.Α.  24% 4.294,08 € 
 

Γενικό Σύνολο Ä΄ οìάδα̋ 22.186,08 € 
 

      
 

ΟΜΑÄΑ Ε: Αναπηρικά αìαξίδια 

Α/Α Περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρηση̋ 
Ποσότητα 

Τιìή 
Μονάδα̋ 

Σύνολο CPV 

58 

Αναπηρικό αìαξίδιο, 

πτυσσόìενο ìεταλλική̋ 

κατασκευή̋, ìε ìεγάλου̋ 

τροχού̋, βαρέω̋ τύπου 

τεìάχιο 8 288,00 € 2.304,00 € 33193110-3 

Σύνολο Ε΄ οìάδα̋ 2.304,00 € 
 

Φ.Π.Α.  13% 299,52 € 
 

Γενικό Σύνολο Ε΄ οìάδα̋ 2.603,52 € 
 

      
 

ΟΜΑÄΑ ΣΤ: Εξοπλισìό̋  φαγητού 

Α/Α Περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρηση̋ 
Ποσότητα 

Τιìή 
Μονάδα̋ 

Σύνολο CPV 

59 Ποτήρι νερού τεìάχιο 300 1,50 € 450,00 € 39220000-0 

60 Κανάτα νερού τεìάχιο 20 6,00 € 120,00 € 39220000-0 

61 Πιάτο ρηχό τεìάχιο 150 2,50 € 375,00 € 39220000-0 

62 Πιάτο βαθύ τεìάχιο 150 2,50 € 375,00 € 39220000-0 

63 Πιάτο φρούτου τεìάχιο 150 2,00 € 300,00 € 39220000-0 

64 Φλυτζάνι τσαγιού-καφέ τεìάχιο 100 4,00 € 400,00 € 39220000-0 

65 Κούπα του καφέ τεìάχιο 100 7,00 € 700,00 € 39220000-0 

66 Μπολ τεìάχιο 100 3,00 € 300,00 € 39220000-0 

67 
Πιρούνι φαγητού και κουτάλι 

σούπα̋ 
τεìάχιο 100 1,50 € 150,00 € 39220000-0 
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68 Μαχαίρι φαγητού τεìάχιο 30 3,00 € 90,00 € 39220000-0 
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Ποιότητα̋ / Α.Τ.Π.Π.Α. 
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Σελίδα 292 

 

ΟΜΑÄΑ ΣΤ: Εξοπλισìό̋  φαγητού  (συνέχεια) 

Α/Α Περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρηση̋ 
Ποσότητα 

Τιìή 
Μονάδα̋ 

Σύνολο CPV 

69 Πιρουνάκι και κουταλάκι τεìάχιο 100 1,50 € 150,00 € 39220000-0 

70 Μαχαίρι ψωìιού οδοντωτό τεìάχιο 10 14,00 € 140,00 € 39220000-0 

71 Μαχαίρι chef τεìάχιο 10 20,00 € 200,00 € 39220000-0 

72 
Äίσκο̋ σερβιρίσìατο̋ 

αντιολισθητικό̋  
τεìάχιο 5 15,00 € 75,00 € 39220000-0 

73 Σουρωτήρι ανοξείδωτο τεìάχιο 3 9,00 € 27,00 € 39220000-0 

74 Σουρωτήρι ανοξείδωτο τσαγιού τεìάχιο 4 3,00 € 12,00 € 39220000-0 

75 Μπρίκι ανοξείδωτο τεìάχιο 4 7,00 € 28,00 € 39220000-0 

76 Μπολ αναìείξεω̋ ανοξείδωτο τεìάχιο 3 5,65 € 16,95 € 39220000-0 

77 Μπολ αναìείξεω̋ ανοξείδωτο. τεìάχιο 3 3,25 € 9,75 € 39220000-0 

78 Ταψί τεìάχιο 6 22,00 € 132,00 € 39220000-0 

79 Βραστήρα̋ τεìάχιο 4 65,00 € 260,00 € 39220000-0 

Σύνολο ΣΤ΄ οìάδα̋ 4.310,70 € 
 

Φ.Π.Α.  24% 1.034,57 € 
 

Γενικό Σύνολο ΣΤ΄ οìάδα̋ 5.345,27 € 
 

  

  

    

 

ΟΜΑÄΑ Ζ: Είδη σκίαση̋ 

Α/Α Περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρηση̋ 
Ποσότητα 

Τιìή 
Μονάδα̋ 

Σύνολο CPV 

80 Σιδηρόδροìοι βαρέω̋ τύπου τεìάχιο 180 15,50 € 2.790,00 € 44115810-0 

81 Κουρτίνα λεπτή τεìάχιο 200 15,50 € 3.100,00 € 39515000-5 

82 Κουρτίνα χοντρή τεìάχιο 250 20,90 € 5.225,00 € 39515000-5 

83 
Κουρτίνα τύπου Roler 

τοποθετηìένη 
τεìάχιο 580 30,00 € 17.400,00 € 39515000-5 

Σύνολο Ζ΄ οìάδα̋ 28.515,00 € 
 

Φ.Π.Α.  24% 6.843,60 € 
 

Γενικό Σύνολο Ζ΄ οìάδα̋ 35.358,60 € 
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ΟΜΑÄΑ Η: Πολυθρόνα συνεργασία̋-ψυχοθεραπεία̋ 

Α/Α Περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρηση̋ 
Ποσότητα 

Τιìή 
Μονάδα̋ 

Σύνολο CPV 

84 
Πολυθρόνα συνεργασία̋-

ψυχοθεραπεία̋ 
τεìάχιο 12 623,00 € 7.476,00 € 39113100-8 

Σύνολο Η΄ οìάδα̋ 7.476,00 € 
 

Φ.Π.Α.  24% 1.794,24 € 
 

Γενικό Σύνολο Η΄ οìάδα̋ 9.270,24 € 
 

      
 

Σύνολο Οìάδων Υποέργου 1 233.188,06 € 
 

Σύνολο Φ.Π.Α. 13% 299,52 € 
 

Σύνολο Φ.Π.Α.  24% 55.412,17 € 
 

Γενικό Σύνολο Οìάδων Υποέργου 1 288.899,75 € 
 

      
 

ΥΠΟΕΡΓΟ 2: Προìήθεια ηλεκτροìηχανολογικού εξοπλισìού για την ενίσχυση τη̋ λειτουργικότητα̋ του ΚΗΦΗ 

ΟΜΑÄΑ Α: Κλιìατιστικά 

Α/Α Περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρηση̋ 
Ποσότητα 

Τιìή 
Μονάδα̋ 

Σύνολο CPV 

85 

Kεντρική κλιìατιστική 

ìονάδα παροχή̋ 5500 

m3/h,  

τεìάχιο 1 23.000,00 € 23.000,00 € 42512000-8 

86 

Αυτόνοìη κλιìατιστική 

ìονάδα παροχή̋ 3400 

m3/h, αέρο̋-αέρο̋ 

τεìάχιο 1 17.500,00 € 17.500,00 € 42511110-5 

87 

Αυτόνοìη κλιìατιστική 

ìονάδα παροχή̋ 6500 

m3/h,  αέρο̋-αέρο̋ 

τεìάχιο 1 20.000,00 € 20.000,00 € 42511110-5 

88 

Αυτόνοìη κλιìατιστική 

ìονάδα παροχή̋ 8500 

m3/h,  αέρο̋-αέρο̋ 

τεìάχιο 1 22.500,00 € 22.500,00 € 42511110-5 

89 
Τοποθέτηση κλιìατιστικών 

ìονάδων  
τεìάχιο 1 30.500,00 € 30.500,00 € 51120000-9 

Σύνολο A΄ οìάδα̋ 113.500,00 € 
 

Φ.Π.Α.  24% 27.240,00 € 
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Γενικό Σύνολο A΄ οìάδα̋ 140.740,00 € 
 

             
 

ΟΜΑÄΑ Β: Ανελκυστήρα̋ (αναβατόριο) τροφίìων 

Α/Α Περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρηση̋ 
Ποσότητα 

Τιìή 
Μονάδα̋ 

Σύνολο CPV 

90 
Ανελκυστήρα̋ (αναβατόριο) 

τροφίìων  
τεìάχιο 1 18.000,00 € 18.000,00 € 42416120-2 

Σύνολο B΄ οìάδα̋ 18.000,00 € 
 

Φ.Π.Α.  24% 4.320,00 € 
 

Γενικό Σύνολο B΄ οìάδα̋ 22.320,00 € 
 

      
 

ΟΜΑÄΑ Γ: Σύστηìα συναγερìού - Αναβάθìιση κλειστού κυκλώìατο̋ TV (C.C.TV) 

Α/Α Περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρηση̋ 
Ποσότητα 

Τιìή 
Μονάδα̋ 

Σύνολο CPV 

91 
Κεντρική ìονάδα συστήìατο̋ 

συναγερìού 
τεìάχιο 1 650,00 € 650,00 € 31625000-3 

92 Πληκτρολόγιο  τεìάχιο 3 160,00 € 480,00 € 31625000-3 

93 Μαγνητική επαφή τεìάχιο 1 10,00 € 10,00 € 31625000-3 

94 
Μπαταρία ξηρή̋ φόρτιση̋ 12 V 

7 Ah 
τεìάχιο 9 30,00 € 270,00 € 31625000-3 

95 
Μπαταρία ξηρή̋ φόρτιση̋ 12 V 

2 Ah 
τεìάχιο 2 27,00 € 54,00 € 31625000-3 

96 

Äιπλο - ìικροκυìατικό̋ και 

υπέρυθρο̋ ανιχνευτή̋ κίνηση̋ 

(ραντάρ) 

τεìάχιο 77 95,00 € 7.315,00 € 31625000-3 

97 Εξωτερική σειρήνα τεìάχιο 2 140,00 € 280,00 € 31625000-3 

98 Εσωτερική σειρήνα τεìάχιο 8 60,00 € 480,00 € 31625000-3 

99 Τροφοδοτικό Bus τεìάχιο 8 180,00 € 1.440,00 € 31625000-3 

100 Κουτί τροφοδοτικού Bus τεìάχιο 8 30,00 € 240,00 € 31625000-3 

101 Ρελέ τεìάχιο 1 12,00 € 12,00 € 31625000-3 

102 Μετασχηìατιστή̋ τεìάχιο 9 30,00 € 270,00 € 31625000-3 

103 Πλακέτα επέκταση̋ τεìάχιο 9 60,00 € 540,00 € 31625000-3 
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104 Κουτί πλακέτα̋ επέκταση̋ τεìάχιο 9 24,00 € 216,00 € 31625000-3 

22PROC011156385 2022-08-30

Διανομήμέσω'ΙΡΙΔΑ' μεUID: 630721b370128e28a827f0f5 στις30/08/22 09:26



 

 

Έκδοση: 01 

Αναθ.: 00 

06/11/2018 

..../..../20.... 
ΕΕ-05-01-03 

ΕΓΚΡ./

ΕΚÄ: 

30/11/2018 

..../..../20.... 

Äήìο̋ Ιλίου 

Γραφείο Äιαχείριση̋ 

Ποιότητα̋ / Α.Τ.Π.Π.Α. 

Σελ.: 296/345 

Σελίδα 296 

 

ΟΜΑÄΑ Γ: Σύστηìα συναγερìού - Αναβάθìιση κλειστού κυκλώìατο̋ TV (C.C.TV) (συνέχεια) 

Α/Α Περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρηση̋ 
Ποσότητα Τιìή Μονάδα̋ Σύνολο CPV 

105 

Σύνολο των 

απαραίτητων καλωδίων 

και ìικροϋλικών για την 

εγκατάσταση του 

συστήìατο̋ 

τεìάχιο 1 1.200,00 € 1.200,00 € 31625000-3 

106 

Εργασίε̋ εγκατάσταση̋ 

ìηχανηìάτων και 

καλωδίωση̋, ρυθìίσει̋ 

και προγραììατισìό̋ 

τεìάχιο 1 5.800,00 € 5.800,00 € 35120000-1 

107 Κάìερα Bullet τεìάχιο 16 240,00 € 3.840,00 € 31625000-3 

108 
Μεταλλική βάση 

στήριξη̋ 
τεìάχιο 16 35,00 € 560,00 € 31625000-3 

109 
Τροφοδοτικό 

τροφοδοσία̋ 
τεìάχιο 3 95,00 € 285,00 € 31625000-3 

110 Βύσìα BNC τεìάχιο 32 6,00 € 192,00 € 31625000-3 

111 

Σύνολο των 

απαραίτητων καλωδίων, 

καναλιών και 

ìικροϋλικών για την 

εγκατάσταση των 

ìηχανηìάτων 

τεìάχιο 1 1.200,00 € 1.200,00 € 31625000-3 

112 

Εργασίε̋ εγκατάσταση̋ 

ìηχανηìάτων και 

καλωδίωση̋, 

προγραììατισìό̋ 

ìεταφορά̋ εικόνα̋ και 

ρυθìίσει̋ 

τεìάχιο 1 4.600,00 € 4.600,00 € 35120000-1 

Σύνολο Γ΄ οìάδα̋ 29.934,00 € 
 

Φ.Π.Α.  24% 7.184,16 € 
 

Γενικό Σύνολο Γ΄ οìάδα̋ 37.118,16 € 
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ΟΜΑÄΑ Ä: Ηλεκτρικέ̋ συσκευέ̋ - Επαγγελìατικό̋ Εξοπλισìό̋ 

Α/Α Περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρηση̋ 
Ποσότητα Τιìή Μονάδα̋ Σύνολο CPV 

113 
Τροχήλατο̋ 

θερìοθάλαìο̋  
τεìάχιο 1 3.400,00 € 3.400,00 € 39314000-6 

114 

Φούρνο̋ Ατìού Αέρα 

Ηλεκτρικό̋ 

Προγραììατιζόìενο̋ ìε 

Οθόνη Αφή̋ & Boiler 10 

GN2/1 

τεìάχιο 1 14.900,00 € 14.900,00 € 39314000-6 

115 
Ανοιχτή Βάση Φούρνου 

ìε Οδηγού̋ για Ταψιά 
τεìάχιο 1 1.000,00 € 1.000,00 € 39314000-6 

116 Φούρνο̋ ìικροκυìάτων  τεìάχιο 1 610,00 € 610,00 € 39314000-6 

117 

Ράφι τοίχου ανοξείδωτο 

- Βάση φούρνου 

ìικροκυìάτων 

τεìάχιο 1 250,00 € 250,00 € 39314000-6 

118 
Τραπέζι εργασία̋ ìε 

ράφι 
τεìάχιο 1 510,00 € 510,00 € 39314000-6 

119 

Τραπέζι Εργασία̋ ìε 

Ράφι, Νεροχύτη, και 

θέση για Κάδο 

Απορριììάτων 

τεìάχιο 1 680,00 € 680,00 € 39314000-6 

120 
Τραπέζι Εξόδου 

Πλυντηρίου 
τεìάχιο 1 767,00 € 767,00 € 39314000-6 

121 
Τραπέζι παραλαβή̋ 

απλύτων 
τεìάχιο 1 740,00 € 740,00 € 39314000-6 

122 

Τραπέζι Εισόδου 

Πλυντηρίου ìε 2 

Λεκάνε̋ 

τεìάχιο 1 940,00 € 940,00 € 39314000-6 

123 

Τραπέζι εργασία̋ ìε 

θέση για κάδο 

απορριììάτων 

τεìάχιο 1 440,00 € 440,00 € 39314000-6 

124 

Τροχήλατο̋ κάδο̋ 

απορριììάτων ìε 

πεντάλ 

τεìάχιο 4 100,00 € 400,00 € 39314000-6 

125 

Καταιωνιστήρα̋ Κοντό̋ 

ìε Μπαταρία και 

Ντουσιέρα  

τεìάχιο 1 290,00 € 290,00 € 39314000-6 
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ΟΜΑÄΑ Ä: Ηλεκτρικέ̋ συσκευέ̋ - Επαγγελìατικό̋ Εξοπλισìό̋  (συνέχεια) 

Α/Α Περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρηση̋ 
Ποσότητα Τιìή Μονάδα̋ Σύνολο CPV 

126 

Καταιωνιστήρα̋ ìε 

Μπαταρία και 

Ντουσιέρα  

τεìάχιο 3 290,00 € 870,00 € 39314000-6 

127 
Λάντζα ìε δύο (2) 

λεκάνε̋ 
τεìάχιο 1 848,00 € 848,00 € 39314000-6 

128 

Νιπτήρα̋ Πλύση̋ 

Χεριών Επιτοίχιο̋ ìε 

Äιανεìητή σαπουνιού 

τεìάχιο 1 390,00 € 390,00 € 39314000-6 

129 

Äιπλή Επιδαπέδια 

Φριτέζα - 2 Κάδοι 10 

λίτρα έκαστο̋ 

ηλεκτρικό̋ 

τεìάχιο 1 2.850,00 € 2.850,00 € 39314000-6 

130 

Επιδαπέδιο̋ Βραστήρα̋ 

έììεσου Θερìάνσεω̋ 

Ηλεκτρικό̋ 55 λίτρων 

τεìάχιο 1 5.450,00 € 5.450,00 € 39314000-6 

131 Ουδέτερο ερìάριο τεìάχιο 1 860,00 € 860,00 € 39314000-6 

132 
Επιδαπέδια Κουζίνα 6 

Τετράγωνων εστιών 
τεìάχιο 1 3.625,00 € 3.625,00 € 39314000-6 

133 
Τραπεζοερìάριο 

συροìένων θυρών 
τεìάχιο 3 730,00 € 2.190,00 € 39314000-6 

134 
Τραπεζοερìάριο 

συρόìενων θυρών 
τεìάχιο 1 810,00 € 810,00 € 39314000-6 

135 

Ψηλό Ερìάριο 

Συροìένων Θυρών 

(Ντουλάπα) 

τεìάχιο 1 1.790,00 € 1.790,00 € 39314000-6 

136 
Όρθιο ψυγείο θάλαìο̋ 

συντήρηση 
τεìάχιο 3 1.580,00 € 4.740,00 € 39314000-6 

137 
Όρθιο ψυγείο θάλαìο̋ 

κατάψυξη 
τεìάχιο 1 1.990,00 € 1.990,00 € 39314000-6 

138 
Λυόìενο̋ ψυκτικό̋ 

θάλαìο̋ κατάψυξη̋ 
τεìάχιο 1 8.625,00 € 8.625,00 € 39314000-6 

139 
Λυόìενο̋ ψυκτικό̋ 

θάλαìο̋ συντήρηση̋ 
τεìάχιο 2 8.125,00 € 16.250,00 € 39314000-6 
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Σελίδα 299 

 

ΟΜΑÄΑ Ä: Ηλεκτρικέ̋ συσκευέ̋ - Επαγγελìατικό̋ Εξοπλισìό̋  (συνέχεια) 

Α/Α Περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρηση̋ 
Ποσότητα Τιìή Μονάδα̋ Σύνολο CPV 

140 

Καταγραφικό ìηχάνηìα 

αυτόìατη̋ καταγραφή̋ 

10 καναλιών/7 

αισθητήρων ìε 

εκτυπωτή,  

συνδεδεìένο συνολικά 

ìε επτά (7) 

επαγγελìατικέ̋ 

ηλεκτρικέ̋ συσκευέ̋ 

(επαγγελìατικά ψυγεία 

θαλάìου̋/λυόìενου̋ 

ψυκτικού̋ θαλάìου̋) 

τεìάχιο 1 890,00 € 890,00 € 39314000-6 

141 

Ραφιέρα Θαλάìου 4 

Ορόφων Αλουìίνιο - 

Πλαστικό 

τεìάχιο 3 505,00 € 1.515,00 € 39314000-6 

142 

Ραφιέρα Θαλάìου 4 

Ορόφων Αλουìίνιο - 

Πλαστικό 

τεìάχιο 3 560,00 € 1.680,00 € 39314000-6 

143 

Ραφιέρα Θαλάìου 4 

Ορόφων Αλουìίνιο - 

Πλαστικό 

τεìάχιο 3 535,00 € 1.605,00 € 39314000-6 

144 

Ραφιέρα Θαλάìου 4 

Ορόφων Αλουìίνιο - 

Πλαστικό 

Τεìάχιο 3 485,00 € 1.455,00 € 39314000-6 

       

145 

Πλυντήριο πιάτων 

ποτηριών τύπου 

καìπάνα 

τεìάχιο 2 4.700,00 € 9.400,00 € 39314000-6 

146 

Επαγγελìατικό̋ 

απορροφητήρα̋ 

φούρνου τύπου χοάνη̋, 

inox (Χοάνη και φίλτρα 

χοάνη̋) 

τεìάχιο 1 610,00 € 610,00 € 39314000-6 

147 

Κεντρικό̋ 

επαγγελìατικό̋ 

απορροφητήρα̋ τύπου 

χοάνη̋, inox, ìε 

φωτισìό (Χοάνη και 

φίλτρα χοάνη̋) 

τεìάχιο 1 3.850,00 € 3.850,00 € 39314000-6 
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Σελ.: 300/345 

Σελίδα 300 

 

ΟΜΑÄΑ Ä: Ηλεκτρικέ̋ συσκευέ̋ - Επαγγελìατικό̋ Εξοπλισìό̋  (συνέχεια) 

Α/Α Περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρηση̋ 
Ποσότητα 

Τιìή 
Μονάδα̋ 

Σύνολο CPV 

148 

Κανάλια - Μοτέρ, λοιπά 

εξαρτήìατα και 

εγκατάσταση, σύνδεση, 

ρύθìιση και θέση σε 

λειτουργία δύο (2) 

επαγγελìατικών 

απορροφητήρων inox, 

τύπου χοάνη̋ 

τεìάχιο 1 4.400,00 € 4.400,00 € 39314000-6 

149 
Ψυγείο δίπορτο Α+ 

ενεργειακή̋ κλάση̋ 
τεìάχιο 5 450,00 € 2.250,00 € 39711130-9 

150 

Ταχύστροφο 

πλυντηριοστυπτήριο 14 

Κιλών ηλεκτρικό 

τεìάχιο 2 9.200,00 € 18.400,00 € 42716110-2 

151 
Στεγνωτήριο 14 κιλών 

ηλεκτρικό 
τεìάχιο 2 4.800,00 € 9.600,00 € 42716110-2 

152 Σιδερωτήριο ηλεκτρικό τεìάχιο 1 5.990,00 € 5.990,00 € 42716110-2 

153 
Τροχήλατο τραπέζι 

διπλώìατο̋ 
τεìάχιο 1 590,00 € 590,00 € 42716110-2 

154 

Τραπέζι εργασία̋ ìε 

θέση για κάδο 

απορριììάτων 

τεìάχιο 1 460,00 € 460,00 € 42716110-2 

155 
Λάντζα ìε ìία (1) 

λεκάνη 
τεìάχιο 1 846,00 € 846,00 € 42716110-2 

156 
Τρόλει ìεταφορά̋ 

καθαρού ιìατισìού  
τεìάχιο 2 640,00 € 1.280,00 € 42716110-2 

157 
Τρόλλει ìεταφορά̋ 

ακάθαρτου ιìατισìού 
τεìάχιο 2 404,00 € 808,00 € 42716110-2 

       

158 
Ραφιέρα λινών 

τεσσάρων (4) ορόφων 
τεìάχιο 3 468,00 € 1.404,00 € 42716110-2 

159 
Ραφιέρα λινών 

τεσσάρων (4) ορόφων 
τεìάχιο 1 396,00 € 396,00 € 42716110-2 

Σύνολο Ä΄ οìάδα̋ 143.644,00 € 
 

Φ.Π.Α.  24% 34.474,56 € 
 

Γενικό Σύνολο Ä΄ οìάδα̋ 178.118,56 € 
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Σελ.: 301/345 

Σελίδα 301 

 

      
 

ΟΜΑÄΑ Ε: Μηχανογραφικό̋ εξοπλισìό̋ 

Α/Α Περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρηση̋ 
Ποσότητα Τιìή Μονάδα̋ Σύνολο CPV 

160 

Ηλεκτρονικό̋ 

Υπολογιστή̋ (Desktop 

PC) χωρί̋ οθόνη 

τεìάχιο 25 630,00 € 15.750,00 € 30213300-8 

161 Οθόνη 22" τεìάχιο 20 105,00 € 2.100,00 € 30231310-3 

162 Οθόνη Touch 24" τεìάχιο 10 301,00 € 3.010,00 € 30231310-3 

163 
Φορητό̋ Ηλεκτρονικό̋ 

Υπολογιστή̋ 
τεìάχιο 5 730,00 € 3.650,00 € 30213100-6 

164 

Έγχρωìο̋ Εκτυπωτή̋ 

Α4 (ìε 2 επιπλέον σετ 

δοχείων γραφίτη για 

κάθε εκτυπωτή) 

τεìάχιο 2 2.690,00 € 5.380,00 € 
30232110-8 

30125110-5 

165 

Ασπρόìαυρο̋ 

εκτυπωτή̋ Α4 (ìε 2 

επιπλέον δοχεία 

γραφίτη για κάθε 

εκτυπωτή) 

τεìάχιο 8 659,00 € 5.272,00 € 
30232110-8 

30125110-5 

166 
Βιντεοπροβολέα̋ 

(Projector) 
τεìάχιο 2 555,00 € 1.110,00 € 38652120-7 

Σύνολο E΄ οìάδα̋ 36.272,00 € 
 

Φ.Π.Α.  24% 8.705,28 € 
 

Γενικό Σύνολο E΄ οìάδα̋ 44.977,28 € 
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ΟΜΑÄΑ ΣΤ : Tablet  

Α/Α Περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρηση̋ 
Ποσότητα 

Τιìή 
Μονάδα̋ 

Σύνολο CPV 

167 Tablet (ìε γραφίδα) τεìάχιο 15 399,00 € 5.985,00 € 30213100-6 

Σύνολο ΣΤ΄ οìάδα̋ 5.985,00 € 
 

Φ.Π.Α.  24% 1.436,40 € 
 

Γενικό Σύνολο ΣΤ΄ οìάδα̋ 7.421,40 € 
 

 
  

ΟΜΑÄΑ Ζ: Φωτοτυπικό πολυìηχάνηìα  

Α/Α Περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρηση̋ 
Ποσότητα 

Τιìή 
Μονάδα̋ 

Σύνολο CPV 

168 
Φωτοτυπικό πολυìηχάνηìα ìε 

επιπλέον δοχεία γραφίτη 
τεìάχιο 4 3.850,00 € 15.400,00 € 

30120000-6 

30125120-8 

Σύνολο Ζ΄ οìάδα̋ 15.400,00 € 
 

Φ.Π.Α.  24% 3.696,00 € 
 

Γενικό Σύνολο Ζ΄ οìάδα̋ 19.096,00 € 
 

  
     

 

ΟΜΑÄΑ Η: Λογισìικό για PC και NOTEBOOK 

Α/Α Περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρηση̋ 
Ποσότητα 

Τιìή 
Μονάδα̋ 

Σύνολο CPV 

169 OfficeStd 2019 OLP NL Gov τεìάχιο 30 395,00 € 11.850,00 € 48920000-3 

170 
Antivirus TREND MICRO WORRY 

FREE (1 Year License) 
τεìάχιο 31 19,00 € 589,00 € 48730000-4 

Σύνολο Η΄ οìάδα̋ 12.439,00 € 
 

Φ.Π.Α.  24% 2.985,36 €  

Γενικό Σύνολο Η΄ οìάδα̋ 15.424,36 € 
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ΟΜΑÄΑ Θ: Äικτυακά 

Α/Α Περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρηση̋ 
Ποσότητα 

Τιìή 
Μονάδα̋ 

Σύνολο CPV 

171 Επιδαπέδιο Rack τεìάχιο 1 550,00 € 550,00 € 32424000-1 

172 
Μεταγωγέα̋ Äικτύου 

Äεδοìένων (Switch) 48G+4 SFP  
τεìάχιο 1 2.580,00 € 2.580,00 € 32420000-3 

173 
Μεταγωγέα̋ Äικτύου 

Äεδοìένων (Switch) 24G  
τεìάχιο 5 1.790,00 € 8.950,00 € 32420000-3 

174 Ποìποδέκτη̋ οπτική̋ ίνα̋ τεìάχιο 2 195,00 € 390,00 € 32580000-2 

175 Firewall τεìάχιο 1 2.560,00 € 2.560,00 € 32420000-3 

176 
KVM switch RackMount + 8 

cables 
τεìάχιο 1 384,00 € 384,00 € 30232000-4 

177 Κεντρικό̋ εξυπηρετητή̋ (Server) τεìάχιο 1 3.620,00 € 3.620,00 € 
48820000-2 

51611100-9 

Σύνολο Θ΄ οìάδα̋ 19.034,00 € 
 

Φ.Π.Α.  24% 4.568,16 € 
 

Γενικό Σύνολο Θ΄ οìάδα̋ 23.602,16 € 
 

             

ΟΜΑÄΑ Ι: Τηλεφωνικό κέντρο και WiFi 

Α/Α Περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρηση̋ 
Ποσότητα 

Τιìή 
Μονάδα̋ 

Σύνολο CPV 

178 Τηλεφωνικό Κέντρο τεìάχιο 1 15.743,00 € 15.743,00 € 32552310-3 

179 Τηλεφωνικη συσκευη αναλογική τεìάχιο 50 50,00 € 2.500,00 € 32552100-8 

180 Τηλεφωνικη συσκευη ψηφιακή τεìάχιο 5 159,00 € 795,00 € 32552100-8 

181 
Ψηφιακή τηλεφωνική συσκευή 

κονσόλα̋ 
τεìάχιο 3 349,00 € 1.047,00 € 32552100-8 

182 Κεραία ασύρìατη̋ τηλεφωνία̋ τεìάχιο 14 605,00 € 8.470,00 € 32510000-1 

183 Ασύρìατη τηλεφωνική συσκευή τεìάχιο 10 234,00 € 2.340,00 € 32552110-1 

184 Υλικά εγκατασταση̋ Τ/Κ τεìάχιο 1 764,00 € 764,00 € 32520000-4 
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ΟΜΑÄΑ Ι: Τηλεφωνικό κέντρο και WiFi  (συνέχεια) 

Α/Α Περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρηση̋ 
Ποσότητα 

Τιìή 
Μονάδα̋ 

Σύνολο CPV 

185 Υπηρεσίε̋ εγκατάσταση̋ Τ/Κ τεìάχιο 1 2.500,00 € 2.500,00 € 51340000-7 

186 

Υπηρεσίε̋ εγκατάσταση̋ 

καλωδιακού δικτύου για WiFi & 

κεραίε̋ Dect 

τεìάχιο 1 2.912,56 € 2.912,56 € 51300000-5 

187 Εσωτερικό Access Point τεìάχιο 10 600,00 € 6.000,00 € 32344210-1 

188 Εξωτερικό Access Point τεìάχιο 2 1.069,00 € 2.138,00 € 32344210-1 

189 
Μεταγωγέα̋ Äικτύου 

Äεδοìένων (Switch) 24G ìε PoE 
τεìάχιο 2 635,00 € 1.270,00 € 32420000-3 

190 WiFi Controller τεìάχιο 1 500,00 € 500,00 € 48219300-9 

191 
Παρελκόìενα υλικά 

εγκατάσταση̋ εξοπλισìού WiFi 
τεìάχιο 1 180,00 € 180,00€ 32520000-4 

192 

Υπηρεσίε̋ Εγκατάσταση̋ και 

Παραìετροποιηση̋ εξοπλισìού 

δικτύου WiFi 

τεìάχιο 1 1.200,00 € 1.200,00 € 51300000-5 

Σύνολο Ι΄ οìάδα̋ 48.359,56 € 
 

Φ.Π.Α.  24% 11.606,29 € 
 

Γενικό Σύνολο Ι΄ οìάδα̋ 59.965,85 € 
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ΟΜΑÄΑ ΙΑ: Φωτισìό̋ ανάδειξη̋ κτιρίου 

Α/Α Περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρηση̋ 
Ποσότητα 

Τιìή 
Μονάδα̋ 

Σύνολο CPV 

193 

Κυλινδρικό φωτιστικό Led 

οροφή̋, εξωτερικού χώρου, 

ισχύο̋ έω̋ 11W, 3000K, 230V 

τεìάχιο 12 200,00 € 2.400,00 € 31524120-2 

194 

Ταινία Led RGB σε προφίλ 

αλουìινίου (ρηχό ή βαθύ) ìε 

οπάλ διαχύτη - τεìάχια των 5 

ìέτρων 

τεìάχιο 51 330,00 € 16.830,00 € 31531100-8 

Σύνολο ΙA΄ οìάδα̋ 19.230,00 € 
 

Φ.Π.Α.  24% 4.615,20 € 
 

Γενικό Σύνολο ΙA΄ οìάδα̋ 23.845,20 € 
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Σύνολο Οìάδων Υποέργου 2 461.797,56 € 
 

Σύνολο Φ.Π.Α.  24% 110.831,41 € 
 

Γενικό Σύνολο Οìάδων Υποέργου 2 572.628,97 € 
 

       

Σύνολο Υποέργων 694.985,62 € 
 

Σύνολο Φ.Π.Α. 13% 299,52 € 
 

Σύνολο Φ.Π.Α.  24% 166.243,59 € 
 

Γενικό Σύνολο Υποέργων 861.528,73 € 
 

 

 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

 

· ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ: Οι ανωτέρω τιìέ̋ διαìορφώθηκαν κατόπιν έρευνα̋ αγορά̋ στι̋ τρέχουσε̋ τιìέ̋ 

εìπορίου στα αντίστοιχα είδη κατά το χρόνο υλοποίηση̋ τη̋ ìελέτη̋ και ειδικότερα από 

ηλεκτρονική επικοινωνία ìε υποψήφιου̋ αναδόχου̋ και από έλεγχο ìέσω διαδικτύου. 

 

· ΕΙÄΙΚΟΣ ΟΡΟΣ: Όλα τα υπό προìήθεια είδη θα φέρουν σε ευδιάκριτη θέση τα σχετικά λογότυπα 

(είτε σε αυτοκόλλητη, είτε σε ìεταλλική ìορφή) του Επιχειρησιακού Προγράììατο̋ «Αττική 2014-

2020», τα οποία θα αποσταλούν στον ανάδοχο κατόπιν συνεννόηση̋. Σε κάθε περίπτωση για 

πράξει̋ που δεν εìπίπτουν στην υποχρέωση ανάρτηση̋ πινακίδα̋, να τοποθετείται ενηìερωτικό 

υλικό (π.χ. τουλάχιστον ìια αφίσα ελάχιστου ìεγέθου̋ Α3) ìε πληροφορίε̋ σχετικά ìε το έργο, 

συìπεριλαìβανοìένη̋ τη̋ χρηìατοδοτική̋ συνδροìή̋ τη̋ Ένωση̋, σε σηìεία εύκολα ορατά από 

το κοινό, όπω̋ η είσοδο̋ σε ένα κτίριο. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – ΕΕΕΣ (Προσαρìοσìένο από την Αναθέτουσα Αρχή)-  

Από τι̋ 2-5-2019, οι αναθέτουσε̋ αρχέ̋ συντάσσουν το ΕΕΕΣ ìε τη χρήση  τη̋ νέα̋ ηλεκτρονική̋ 

υπηρεσία̋ Promitheus ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/), που προσφέρει τη δυνατότητα 

ηλεκτρονική̋ σύνταξη̋ και διαχείριση̋ του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύìβαση̋ (ΕΕΕΣ). Η σχετική 

ανακοίνωση είναι διαθέσιìη στη Äιαδικτυακή Πύλη του ΕΣΗÄΗΣ «www.promitheus.gov.gr». Το 

περιεχόìενο του αρχείου, είτε ενσωìατώνεται στο κείìενο τη̋ διακήρυξη̋, είτε, ω̋ αρχείο PDF, 

ηλεκτρονικά υπογεγραììένο, αναρτάται ξεχωριστά ω̋ αναπόσπαστο ìέρο̋ αυτή̋. Tο αρχείο XML 

αναρτάται για την διευκόλυνση των οικονοìικών φορέων προκειìένου να συντάξουν ìέσω τη̋ υπηρεσία̋ 

eΕΕΕΣ τη σχετική απάντηση του̋]. 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Άλλε̋ Äηλώσει̋  

ÄΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Υπόδειγìα Τεχνική̋ Προσφορά̋  

ÄΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – Άλλο Περιγραφικό Έγγραφο - Υπόδειγìα  

ÄΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIΙ – Υπόδειγìα Οικονοìική̋ Προσφορά̋  

ΥΠΟΕΡΓΟ 1: Προìήθεια ειδικού εξοπλισìού (έπιπλα) για την ενίσχυση τη̋ λειτουργικότητα̋ του 
ΚΗΦΗ 

ΟΜΑÄΑ Α: Έπιπλα ιατρείων, δωìατίων, γραφείων 

Α/Α Περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρηση̋ 
Ποσότητα 

Τιìή 
Μονάδα̋ 

Σύνολο CPV 

1 
Γραφείο ιατρού, κοινων. λειτουργού 
κλπ. 

τεìάχιο 30     39100000-3 

2 Καρέκλα τροχήλατη τεìάχιο 38     39100000-3 

3 Καρέκλα συνεργασία (σταθερή) τεìάχιο 21     39100000-3 

4 Καναπέ̋ αναìονή̋ (στα ιατρεία) τεìάχιο 8     39100000-3 
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5 Τραπεζάκι για χώρο αναìονή̋ τεìάχιο 8     39100000-3 

6 Γραφείο γραììατεία̋ γωνιακό τεìάχιο 4     39100000-3 

7 Συρταριέρα τεìάχιο 33     39100000-3 

8 
Τραπεζάκι συνεργασία̋ τεσσάρων 
ατόìων 

τεìάχιο 2     39100000-3 

9 Τραπέζι συνεργασία̋ οκτώ ατόìων τεìάχιο 8     39100000-3 

10 Πολυθρόνα δωìατίου τεìάχιο 21     39100000-3 

11 Τραπέζι δωìατίου τεìάχιο 13     39100000-3 

12 Καρέκλε̋ δωìατίων τεìάχιο 39     39100000-3 

13 Τραπεζαρίε̋ τεìάχιο 9     39100000-3 

14 Καρέκλε̋ τραπεζαρία̋ τεìάχιο 81     39100000-3 

15 Καναπέδε̋ τριθέσιοι τεìάχιο 8     39100000-3 

16 Καναπέδε̋ διθέσιοι τεìάχιο 8     39100000-3 

17 Πολυθρόνε̋ τεìάχιο 9     39100000-3 

18 Τραπεζάκια σαλονιού (ìέση̋) τεìάχιο 8     39100000-3 

19 Τραπεζάκια σαλονιού (γωνία̋) τεìάχιο 8     39100000-3 

20 Γραφείο υπολογιστή τεìάχιο 8     39100000-3 

21 Τροχήλατη καρέκλα συνεργασία̋ τεìάχιο 64     39100000-3 

Σύνολο Α΄ οìάδα̋   
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Φ.Π.Α.  24%   
 

Γενικό Σύνολο Α΄ οìάδα̋   
 

Έλαβα γνώση και αποδέχοìαι πλήρω̋ και ανεπιφύλακτα του̋ όρου̋ και τι̋ τεχνικέ̋ προδιαγραφέ̋ του 
παρόντο̋ διαγωνισìού 

      

 

     ……., ……/……./2022 

       

       

     Υπογραφή 

       

ΟΜΑÄΑ Β: Έπιπλα χώρων ανάπαυση̋, εξεταστηρίων 

Α/Α Περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρηση̋ 
Ποσότητα 

Τιìή 
Μονάδα̋ 

Σύνολο CPV 

22 Κρεβάτι εξεταστηρίου τεìάχιο 7     33141620-2 

23 
Κρεβάτι ανάπαυση̋ - 
νοσοκοìειακού τύπου 

τεìάχιο 38     39143110-0 

24 Κοìοδίνα τεìάχιο 38     39143123-4 

25 Στρώìα πολύσπαστο τεìάχιο 38     39143110-0 

Σύνολο Β΄ οìάδα̋   
 

Φ.Π.Α.  24%   
 

Γενικό Σύνολο Β΄ οìάδα̋   
 

Έλαβα γνώση και αποδέχοìαι πλήρω̋ και ανεπιφύλακτα του̋ όρου̋ και τι̋ τεχνικέ̋ προδιαγραφέ̋ του 
παρόντο̋ διαγωνισìού 

      

 

     ……., ……/……./2022 

       

       

     Υπογραφή 

      
 

ΟΜΑÄΑ Γ: Ιìατισìό̋ 
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Α/Α Περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρηση̋ 
Ποσότητα 

Τιìή 
Μονάδα̋ 

Σύνολο CPV 

26 Σεντόνια τεìάχιο 300     39512100-5 

27 Μαξιλαροθήκε̋  τεìάχιο 150     39512500-9 

28 Μαξιλάρια τεìάχιο 150     39516120-9 

29 Κουβέρτε̋ άνοιξη̋ τεìάχιο 150     39511100-8 

30 Κουβέρτα βελουτέ τεìάχιο 100     39511100-8 

31 Επιστρώìατα τεìάχιο 60     39512300-7 

32 Καλύììατα ìαξιλαριών (ζεύγο̋) τεìάχιο 80     39512500-9 

33 Πετσέτε̋ προσώπου τεìάχιο 150     39514100-9 

34 Πετσέτε̋ ìπάνιου τεìάχιο 150     39514100-9 

35 Πετσέτε̋ χεριών τεìάχιο 100     39514100-9 

36 Πετσετάκια κουζίνα̋ τεìάχιο 30     39514100-9 

Σύνολο Γ΄ οìάδα̋   
 

Φ.Π.Α.  24%   
 

Γενικό Σύνολο Γ΄ οìάδα̋   
 

Έλαβα γνώση και αποδέχοìαι πλήρω̋ και ανεπιφύλακτα του̋ όρου̋ και τι̋ τεχνικέ̋ προδιαγραφέ̋ του 
παρόντο̋ διαγωνισìού 

      

 

     ……., ……/……./2022 

       

       

     Υπογραφή 

       

ΟΜΑÄΑ Ä: Εξοπλισìό̋ φυσιοθεραπευτηρίου 

Α/Α Περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρηση̋ 
Ποσότητα 

Τιìή 
Μονάδα̋ 

Σύνολο CPV 

37 Äίζυγο βάδιση̋ τεìάχιο 1     37440000-4 

38 Ηλεκτρικό̋ διάδροìο̋ γυìναστική̋ τεìάχιο 2     37440000-4 

39 Πεταλιέρα τεìάχιο 2     37440000-4 
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40 
Εξασκητή̋ χειροκίνητο̋ άνω και 
κάτω άκρων  

τεìάχιο 1     37440000-4 

41 
Äινόλουτρο τροχήλατο, ìεταλλικό 
ανοξείδωτο 

τεìάχιο 1     33141620-2 

42 
Καθιστό ποδήλατο ìε ρυθìιζόìενη 
πλάτη 

τεìάχιο 4     37440000-4 

43 
Σκαìπό ìε πλάτη για να συνοδεύει 
το δινόλουτρο 

τεìάχιο 1     39111000-3 

44 
Συσκευή ηλεκτροθεραπεία̋ 
ΤΕΝS/EMS 

τεìάχιο 1     33158200-4 

45 
Μονάδα ηλεκτροθεραπεία̋ 
επιτραπέζια 

τεìάχιο 1     33158200-4 

46 
Συσκευή διαθερìία̋ ìε ìικροκύìατα, 
τροχήλατη 

τεìάχιο 1     33141620-2 

47 
Συσκευή υπερήχων, φορητή 
επαγγελìατική 

τεìάχιο 1     33112200-0 

48 Συσκευή υπερήχων, επιτραπέζια τεìάχιο 1     33112200-0 

49 Συσκευή Laser κατηγορία̋ Laser 3B τεìάχιο 1     33141620-2 

50 Ηλεκτρικό κρεβάτι θεραπεία̋. τεìάχιο 1     33141620-2 

51 Πολύζυγο τοίχου ξύλινο τεìάχιο 1     37440000-4 

52 
Τροχαλία άνω άκρων διπλή, 
σταθερή  

τεìάχιο 1     37440000-4 

53 Äακτυλιέρα τοίχου ξύλινη τεìάχιο 1     37440000-4 

54 Σκαλοπάτι διπλό ìεταλλικό τεìάχιο 1     39150000-8 

55 Äίσκο̋ ισορροπία̋ ξύλινο̋ τεìάχιο 1     37440000-4 
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56 Παραβάν 3φυλλο, τροχήλατο τεìάχιο 3     39150000-8 

57 Äιαφανοσκόπιο τοίχου τεìάχιο 1     33141620-2 

Σύνολο Ä΄ οìάδα̋   
 

Φ.Π.Α.  24%   
 

Γενικό Σύνολο Ä΄ οìάδα̋   
 

Έλαβα γνώση και αποδέχοìαι πλήρω̋ και ανεπιφύλακτα του̋ όρου̋ και τι̋ τεχνικέ̋ προδιαγραφέ̋ του 
παρόντο̋ διαγωνισìού 

      

 

     ……., ……/……./2022 

       

       

     Υπογραφή 

      
 

ΟΜΑÄΑ Ε: Αναπηρικά αìαξίδια 

Α/Α Περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρηση̋ 
Ποσότητα 

Τιìή 
Μονάδα̋ 

Σύνολο CPV 

58 
Αναπηρικό αìαξίδιο, πτυσσόìενο 
ìεταλλική̋ κατασκευή̋, ìε ìεγάλου̋ 
τροχού̋, βαρέω̋ τύπου 

τεìάχιο 8     33193110-3 

Σύνολο Ε΄ οìάδα̋   
 

Φ.Π.Α.  13%   
 

Γενικό Σύνολο Ε΄ οìάδα̋   
 

Έλαβα γνώση και αποδέχοìαι πλήρω̋ και ανεπιφύλακτα του̋ όρου̋ και τι̋ τεχνικέ̋ προδιαγραφέ̋ του 
παρόντο̋ διαγωνισìού 

      

 

     ……., ……/……./2022 

       

       

     Υπογραφή 

      
 

ΟΜΑÄΑ ΣΤ: Εξοπλισìό̋  φαγητού 

Α/Α Περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρηση̋ 
Ποσότητα 

Τιìή 
Μονάδα̋ 

Σύνολο CPV 
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59 Ποτήρι νερού τεìάχιο 300     39220000-0 

60 Κανάτα νερού τεìάχιο 20     39220000-0 

61 Πιάτο ρηχό τεìάχιο 150     39220000-0 

62 Πιάτο βαθύ τεìάχιο 150     39220000-0 

63 Πιάτο φρούτου τεìάχιο 150     39220000-0 

64 Φλυτζάνι τσαγιού-καφέ τεìάχιο 100     39220000-0 

65 Κούπα του καφέ τεìάχιο 100     39220000-0 

66 Μπολ τεìάχιο 100     39220000-0 

67 Πιρούνι φαγητού και κουτάλι σούπα̋ τεìάχιο 100     39220000-0 

68 Μαχαίρι φαγητού τεìάχιο 30     39220000-0 

69 Πιρουνάκι και κουταλάκι τεìάχιο 100     39220000-0 

70 Μαχαίρι ψωìιού οδοντωτό τεìάχιο 10     39220000-0 

71 Μαχαίρι chef τεìάχιο 10     39220000-0 

72 
Äίσκο̋ σερβιρίσìατο̋ 
αντιολισθητικό̋  

τεìάχιο 5     39220000-0 

73 Σουρωτήρι ανοξείδωτο τεìάχιο 3     39220000-0 

74 Σουρωτήρι ανοξείδωτο τσαγιού τεìάχιο 4     39220000-0 

75 Μπρίκι ανοξείδωτο τεìάχιο 4     39220000-0 

76 Μπολ αναìείξεω̋ ανοξείδωτο τεìάχιο 3     39220000-0 

77 Μπολ αναìείξεω̋ ανοξείδωτο. τεìάχιο 3     39220000-0 

78 Ταψί τεìάχιο 6     39220000-0 

79 Βραστήρα̋ τεìάχιο 4     39220000-0 

Σύνολο ΣΤ΄ οìάδα̋   
 

Φ.Π.Α.  24%   
 

Γενικό Σύνολο ΣΤ΄ οìάδα̋   
 

Έλαβα γνώση και αποδέχοìαι πλήρω̋ και ανεπιφύλακτα του̋ όρου̋ και τι̋ τεχνικέ̋ προδιαγραφέ̋ του 
παρόντο̋ διαγωνισìού 
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     ……., ……/……./2022 

       

       

     Υπογραφή 

      
 

ΟΜΑÄΑ Ζ: Είδη σκίαση̋ 

Α/Α Περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρηση̋ 
Ποσότητα 

Τιìή 
Μονάδα̋ 

Σύνολο CPV 

80 Σιδηρόδροìοι βαρέω̋ τύπου τεìάχιο 180     44115810-0 

81 Κουρτίνα λεπτή τεìάχιο 200     39515000-5 

82 Κουρτίνα χοντρή τεìάχιο 250     39515000-5 

83 Κουρτίνα τύπου Roler τοποθετηìένη τεìάχιο 580     39515000-5 

Σύνολο Ζ΄ οìάδα̋   
 

Φ.Π.Α.  24%   
 

Γενικό Σύνολο Ζ΄ οìάδα̋   
 

Έλαβα γνώση και αποδέχοìαι πλήρω̋ και ανεπιφύλακτα του̋ όρου̋ και τι̋ τεχνικέ̋ προδιαγραφέ̋ του 
παρόντο̋ διαγωνισìού 

      

 

     ……., ……/……./2022 

       

       

     Υπογραφή 

       

ΟΜΑÄΑ Η: Πολυθρόνα συνεργασία̋-ψυχοθεραπεία̋ 

Α/Α Περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρηση̋ 
Ποσότητα 

Τιìή 
Μονάδα̋ 

Σύνολο CPV 

84 
Πολυθρόνα συνεργασία̋-
ψυχοθεραπεία̋ 

τεìάχιο 12     39113100-8 

Σύνολο Η΄ οìάδα̋   
 

Φ.Π.Α.  24%   
 

Γενικό Σύνολο Η΄ οìάδα̋   
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Έλαβα γνώση και αποδέχοìαι πλήρω̋ και ανεπιφύλακτα του̋ όρου̋ και τι̋ τεχνικέ̋ προδιαγραφέ̋ του 
παρόντο̋ διαγωνισìού 

      

 

     ……., ……/……./2022 

       

       

     Υπογραφή 
      

 

ΥΠΟΕΡΓΟ 2: Προìήθεια ηλεκτροìηχανολογικού εξοπλισìού για την ενίσχυση τη̋ λειτουργικότητα̋ 
του ΚΗΦΗ 

ΟΜΑÄΑ Α: Κλιìατιστικά 

Α/Α Περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρηση̋ 
Ποσότητα 

Τιìή 
Μονάδα̋ 

Σύνολο CPV 

85 
Kεντρική κλιìατιστική ìονάδα 
παροχή̋ 5500 m3/h,  

τεìάχιο 1     42512000-8 

86 
Αυτόνοìη κλιìατιστική ìονάδα 
παροχή̋ 3400 m3/h, αέρο̋-αέρο̋ 

τεìάχιο 1     42511110-5 

87 
Αυτόνοìη κλιìατιστική ìονάδα 
παροχή̋ 6500 m3/h,  αέρο̋-αέρο̋ 

τεìάχιο 1     42511110-5 

88 
Αυτόνοìη κλιìατιστική ìονάδα 
παροχή̋ 8500 m3/h,  αέρο̋-αέρο̋ 

τεìάχιο 1     42511110-5 

89 Τοποθέτηση κλιìατιστικών ìονάδων  τεìάχιο 1     51120000-9 

Σύνολο A΄ οìάδα̋   
 

Φ.Π.Α.  24%   
 

Γενικό Σύνολο A΄ οìάδα̋   
 

Έλαβα γνώση και αποδέχοìαι πλήρω̋ και ανεπιφύλακτα του̋ όρου̋ και τι̋ τεχνικέ̋ προδιαγραφέ̋ του 
παρόντο̋ διαγωνισìού 

      

 

     ……., ……/……./2022 

       

       

     Υπογραφή 
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Σελίδα 316 

      
 

ΟΜΑÄΑ Β: Ανελκυστήρα̋ (αναβατόριο) τροφίìων 

Α/Α Περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρηση̋ 
Ποσότητα 

Τιìή 
Μονάδα̋ 

Σύνολο CPV 

90 
Ανελκυστήρα̋ (αναβατόριο) 
τροφίìων  

τεìάχιο 1     42416120-2 

Σύνολο B΄ οìάδα̋   
 

Φ.Π.Α.  24%   
 

Γενικό Σύνολο B΄ οìάδα̋   
 

Έλαβα γνώση και αποδέχοìαι πλήρω̋ και ανεπιφύλακτα του̋ όρου̋ και τι̋ τεχνικέ̋ προδιαγραφέ̋ του 
παρόντο̋ διαγωνισìού 

      

 

     ……., ……/……./2022 

       

       

     Υπογραφή 

      
 

ΟΜΑÄΑ Γ: Σύστηìα συναγερìού - Αναβάθìιση κλειστού κυκλώìατο̋ TV (C.C.TV) 

Α/Α Περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρηση̋ 
Ποσότητα 

Τιìή 
Μονάδα̋ 

Σύνολο CPV 

91 
Κεντρική ìονάδα συστήìατο̋ 
συναγερìού 

τεìάχιο 1     31625000-3 

92 Πληκτρολόγιο  τεìάχιο 3     31625000-3 

93 Μαγνητική επαφή τεìάχιο 1     31625000-3 

94 Μπαταρία ξηρή̋ φόρτιση̋ 12 V 7 Ah τεìάχιο 9     31625000-3 

95 Μπαταρία ξηρή̋ φόρτιση̋ 12 V 2 Ah τεìάχιο 2     31625000-3 

96 
Äιπλο - ìικροκυìατικό̋ και 
υπέρυθρο̋ ανιχνευτή̋ κίνηση̋ 
(ραντάρ) 

τεìάχιο 77     31625000-3 
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Σελίδα 317 

97 Εξωτερική σειρήνα τεìάχιο 2     31625000-3 

98 Εσωτερική σειρήνα τεìάχιο 8     31625000-3 

99 Τροφοδοτικό Bus τεìάχιο 8     31625000-3 

100 Κουτί τροφοδοτικού Bus τεìάχιο 8     31625000-3 

101 Ρελέ τεìάχιο 1     31625000-3 

102 Μετασχηìατιστή̋ τεìάχιο 9     31625000-3 

103 Πλακέτα επέκταση̋ τεìάχιο 9     31625000-3 

104 Κουτί πλακέτα̋ επέκταση̋ τεìάχιο 9     31625000-3 

105 
Σύνολο των απαραίτητων καλωδίων 
και ìικροϋλικών για την εγκατάσταση 
του συστήìατο̋ 

τεìάχιο 1     31625000-3 

106 
Εργασίε̋ εγκατάσταση̋ 
ìηχανηìάτων και καλωδίωση̋, 
ρυθìίσει̋ και προγραììατισìό̋ 

τεìάχιο 1     35120000-1 

107 Κάìερα Bullet τεìάχιο 16     31625000-3 

108 Μεταλλική βάση στήριξη̋ τεìάχιο 16     31625000-3 

109 Τροφοδοτικό τροφοδοσία̋ τεìάχιο 3     31625000-3 

110 Βύσìα BNC τεìάχιο 32     31625000-3 

111 
Σύνολο των απαραίτητων καλωδίων, 
καναλιών και ìικροϋλικών για την 
εγκατάσταση των ìηχανηìάτων 

τεìάχιο 1     31625000-3 

112 

Εργασίε̋ εγκατάσταση̋ 
ìηχανηìάτων και καλωδίωση̋, 
προγραììατισìό̋ ìεταφορά̋ 
εικόνα̋ και ρυθìίσει̋ 

τεìάχιο 1     35120000-1 

Σύνολο Γ΄ οìάδα̋   
 

Φ.Π.Α.  24%   
 

Γενικό Σύνολο Γ΄ οìάδα̋   
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Έλαβα γνώση και αποδέχοìαι πλήρω̋ και ανεπιφύλακτα του̋ όρου̋ και τι̋ τεχνικέ̋ προδιαγραφέ̋ του 
παρόντο̋ διαγωνισìού 

      

 

     ……., ……/……./2022 

       

       

     Υπογραφή 

       

ΟΜΑÄΑ Ä: Ηλεκτρικέ̋ συσκευέ̋ - Επαγγελìατικό̋ Εξοπλισìό̋ 

Α/Α Περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρηση̋ 
Ποσότητα 

Τιìή 
Μονάδα̋ 

Σύνολο CPV 

113 Τροχήλατο̋ θερìοθάλαìο̋  τεìάχιο 1     39314000-6 

114 
Φούρνο̋ Ατìού Αέρα Ηλεκτρικό̋ 
Προγραììατιζόìενο̋ ìε Οθόνη 
Αφή̋ & Boiler 10 GN2/1 

τΤεìάχιο 1     39314000-6 

115 
Ανοιχτή Βάση Φούρνου ìε Οδηγού̋ 
για Ταψιά 

τεìάχιο 1     39314000-6 

116 Φούρνο̋ ìικροκυìάτων  τεìάχιο 1     39314000-6 

117 
Ράφι τοίχου ανοξείδωτο - Βάση 
φούρνου ìικροκυìάτων 

τεìάχιο 1     39314000-6 

118 Τραπέζι εργασία̋ ìε ράφι τεìάχιο 1     39314000-6 

119 
Τραπέζι Εργασία̋ ìε Ράφι, 
Νεροχύτη, και θέση για Κάδο 
Απορριììάτων 

τεìάχιο 1     39314000-6 

120 Τραπέζι Εξόδου Πλυντηρίου τεìάχιο 1     39314000-6 

121 Τραπέζι παραλαβή̋ απλύτων τεìάχιο 1     39314000-6 

122 
Τραπέζι Εισόδου Πλυντηρίου ìε 2 
Λεκάνε̋ 

τεìάχιο 1     39314000-6 

123 
Τραπέζι εργασία̋ ìε θέση για κάδο 
απορριììάτων 

τεìάχιο 1     39314000-6 
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124 
Τροχήλατο̋ κάδο̋ απορριììάτων 
ìε πεντάλ 

τεìάχιο 4     39314000-6 

125 
Καταιωνιστήρα̋ Κοντό̋ ìε 
Μπαταρία και Ντουσιέρα  

τεìάχιο 1     39314000-6 

126 
Καταιωνιστήρα̋ ìε Μπαταρία και 
Ντουσιέρα  

τεìάχιο 3     39314000-6 

127 Λάντζα ìε δύο (2) λεκάνε̋ τεìάχιο 1     39314000-6 

128 
Νιπτήρα̋ Πλύση̋ Χεριών Επιτοίχιο̋ 
ìε Äιανεìητή σαπουνιού 

τεìάχιο 1     39314000-6 

129 
Äιπλή Επιδαπέδια Φριτέζα - 2 Κάδοι 
10 λίτρα έκαστο̋ ηλεκτρικό̋ 

τεìάχιο 1     39314000-6 

130 
Επιδαπέδιο̋ Βραστήρα̋ έììεσου 
Θερìάνσεω̋ Ηλεκτρικό̋ 55 λίτρων 

τεìάχιο 1     39314000-6 

131 Ουδέτερο ερìάριο τεìάχιο 1     39314000-6 

132 
Επιδαπέδια Κουζίνα 6 Τετράγωνων 
εστιών 

τεìάχιο 1     39314000-6 

133 Τραπεζοερìάριο συροìένων θυρών τεìάχιο 3     39314000-6 

134 Τραπεζοερìάριο συρόìενων θυρών τεìάχιο 1     39314000-6 

135 
Ψηλό Ερìάριο Συροìένων Θυρών 
(Ντουλάπα) 

τεìάχιο 1     39314000-6 

136 Όρθιο ψυγείο θάλαìο̋ συντήρηση τεìάχιο 3     39314000-6 

137 Όρθιο ψυγείο θάλαìο̋ κατάψυξη τεìάχιο 1     39314000-6 

138 
Λυόìενο̋ ψυκτικό̋ θάλαìο̋ 
κατάψυξη̋ 

τεìάχιο 1     39314000-6 
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139 
Λυόìενο̋ ψυκτικό̋ θάλαìο̋ 
συντήρηση̋ 

τεìάχιο 2     39314000-6 

140 

Καταγραφικό ìηχάνηìα αυτόìατη̋ 
καταγραφή̋ 10 καναλιών/7 
αισθητήρων ìε εκτυπωτή,  
συνδεδεìένο συνολικά ìε επτά (7) 
επαγγελìατικέ̋ ηλεκτρικέ̋ συσκευέ̋ 
(επαγγελìατικά ψυγεία 
θαλάìου̋/λυόìενου̋ ψυκτικού̋ 
θαλάìου̋) 

τεìάχιο 1     39314000-6 

141 
Ραφιέρα Θαλάìου 4 Ορόφων 
Αλουìίνιο - Πλαστικό 

τεìάχιο 3     39314000-6 

142 
Ραφιέρα Θαλάìου 4 Ορόφων 
Αλουìίνιο - Πλαστικό 

τεìάχιο 3     39314000-6 

143 
Ραφιέρα Θαλάìου 4 Ορόφων 
Αλουìίνιο - Πλαστικό 

τεìάχιο 3     39314000-6 

144 
Ραφιέρα Θαλάìου 4 Ορόφων 
Αλουìίνιο - Πλαστικό 

τεìάχιο 3     39314000-6 

145 
Πλυντήριο πιάτων ποτηριών τύπου 
καìπάνα 

τεìάχιο 2     39314000-6 

146 
Επαγγελìατικό̋ απορροφητήρα̋ 
φούρνου τύπου χοάνη̋, inox (Χοάνη 
και φίλτρα χοάνη̋) 

τεìάχιο 1     39314000-6 

147 

Κεντρικό̋ επαγγελìατικό̋ 
απορροφητήρα̋ τύπου χοάνη̋, 
inox, ìε φωτισìό (Χοάνη και φίλτρα 
χοάνη̋) 

τεìάχιο 1     39314000-6 

148 

Κανάλια - Μοτέρ, λοιπά εξαρτήìατα 
και εγκατάσταση, σύνδεση, ρύθìιση 
και θέση σε λειτουργία δύο (2) 
επαγγελìατικών απορροφητήρων 
inox, τύπου χοάνη̋ 

τεìάχιο 1     39314000-6 

22PROC011156385 2022-08-30

Διανομήμέσω'ΙΡΙΔΑ' μεUID: 630721b370128e28a827f0f5 στις30/08/22 09:26



 

 

Έκδοση: 01 

Αναθ.: 00 

06/11/2018 

..../..../20.... 
ΕΕ-05-01-03 

ΕΓΚΡ./

ΕΚÄ: 

30/11/2018 

..../..../20.... 

Äήìο̋ Ιλίου 

Γραφείο Äιαχείριση̋ 

Ποιότητα̋ / Α.Τ.Π.Π.Α. 

Σελ.: 321/345 

Σελίδα 321 

149 
Ψυγείο δίπορτο Α+ ενεργειακή̋ 
κλάση̋ 

τεìάχιο 5     39711130-9 

150 
Ταχύστροφο πλυντηριοστυπτήριο 14 
Κιλών ηλεκτρικό 

τεìάχιο 2     42716110-2 

151 Στεγνωτήριο 14 κιλών ηλεκτρικό τεìάχιο 2     42716110-2 

152 Σιδερωτήριο ηλεκτρικό τεìάχιο 1     42716110-2 

153 Τροχήλατο τραπέζι διπλώìατο̋ τεìάχιο 1     42716110-2 

154 
Τραπέζι εργασία̋ ìε θέση για κάδο 
απορριììάτων 

τεìάχιο 1     42716110-2 

155 Λάντζα ìε ìία (1) λεκάνη τεìάχιο 1     42716110-2 

156 
Τρόλει ìεταφορά̋ καθαρού 
ιìατισìού  

τεìάχιο 2     42716110-2 

157 
Τρόλλει ìεταφορά̋ ακάθαρτου 
ιìατισìού 

τεìάχιο 2     42716110-2 

158 
Ραφιέρα λινών τεσσάρων (4) 
ορόφων 

τεìάχιο 3     42716110-2 

159 
Ραφιέρα λινών τεσσάρων (4) 
ορόφων 

τεìάχιο 1     42716110-2 

Σύνολο Ä΄ οìάδα̋   
 

Φ.Π.Α.  24%   
 

Γενικό Σύνολο Ä΄ οìάδα̋   
 

Έλαβα γνώση και αποδέχοìαι πλήρω̋ και ανεπιφύλακτα του̋ όρου̋ και τι̋ τεχνικέ̋ προδιαγραφέ̋ του 
παρόντο̋ διαγωνισìού 

      

 

     ……., ……/……./2022 

       

       

     Υπογραφή 
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ΟΜΑÄΑ Ε: Μηχανογραφικό̋ εξοπλισìό̋ 

Α/Α Περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρηση̋ 
Ποσότητα 

Τιìή 
Μονάδα̋ 

Σύνολο CPV 

160 
Ηλεκτρονικό̋ Υπολογιστή̋ (Desktop 
PC) χωρί̋ οθόνη 

τεìάχιο 25     30213300-8 

161 Οθόνη 22" τεìάχιο 20     30231310-3 

162 Οθόνη Touch 24" τεìάχιο 10     30231310-3 

163 Φορητό̋ Ηλεκτρονικό̋ Υπολογιστή̋ τεìάχιο 5     30213100-6 

164 
Έγχρωìο̋ Εκτυπωτή̋ Α4 (ìε 2 
επιπλέον σετ δοχείων γραφίτη για 
κάθε εκτυπωτή) 

τεìάχιο 2     
30232110-8 
30125110-5 

165 
Ασπρόìαυρο̋ εκτυπωτή̋ Α4 (ìε 2 
επιπλέον δοχεία γραφίτη για κάθε 
εκτυπωτή) 

τεìάχιο 8     
30232110-8 
30125110-5 

166 Βιντεοπροβολέα̋ (Projector) τεìάχιο 2     38652120-7 

Σύνολο E΄ οìάδα̋   
 

Φ.Π.Α.  24%   
 

Γενικό Σύνολο E΄ οìάδα̋   
 

Έλαβα γνώση και αποδέχοìαι πλήρω̋ και ανεπιφύλακτα του̋ όρου̋ και τι̋ τεχνικέ̋ προδιαγραφέ̋ του 
παρόντο̋ διαγωνισìού 

      

 

     ……., ……/……./2022 

       

       

     Υπογραφή 

      
 

ΟΜΑÄΑ ΣΤ : Tablet  

Α/Α Περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρηση̋ 
Ποσότητα 

Τιìή 
Μονάδα̋ 

Σύνολο CPV 
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167 Tablet (ìε γραφίδα) τεìάχιο 15     30213100-6 

Σύνολο ΣΤ΄ οìάδα̋   
 

Φ.Π.Α.  24%   
 

Γενικό Σύνολο ΣΤ΄ οìάδα̋   
 

Έλαβα γνώση και αποδέχοìαι πλήρω̋ και ανεπιφύλακτα του̋ όρου̋ και τι̋ τεχνικέ̋ προδιαγραφέ̋ του 
παρόντο̋ διαγωνισìού 

      

 

     ……., ……/……./2022 

       

       

     Υπογραφή 

 
  

ΟΜΑÄΑ Ζ: Φωτοτυπικό πολυìηχάνηìα  

Α/Α Περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρηση̋ 
Ποσότητα 

Τιìή 
Μονάδα̋ 

Σύνολο CPV 

168 
Φωτοτυπικό πολυìηχάνηìα ìε 
επιπλέον δοχεία γραφίτη 

τεìάχιο 4     
30120000-6 
30125120-8 

Σύνολο Ζ΄ οìάδα̋   
 

Φ.Π.Α.  24%   
 

Γενικό Σύνολο Ζ΄ οìάδα̋   
 

Έλαβα γνώση και αποδέχοìαι πλήρω̋ και ανεπιφύλακτα του̋ όρου̋ και τι̋ τεχνικέ̋ προδιαγραφέ̋ του 
παρόντο̋ διαγωνισìού 

      

 

     ……., ……/……./2022 

       

       

     Υπογραφή 

      
 

ΟΜΑÄΑ Η: Λογισìικό για PC και NOTEBOOK 

Α/Α Περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρηση̋ 
Ποσότητα 

Τιìή 
Μονάδα̋ 

Σύνολο CPV 
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169 OfficeStd 2019 OLP NL Gov τεìάχιο 30     48920000-3 

170 
Antivirus TREND MICRO WORRY 
FREE (1 Year License) 

τεìάχιο 31     48730000-4 

Σύνολο Η΄ οìάδα̋   
 

Φ.Π.Α.  24%   
 

Γενικό Σύνολο Η΄ οìάδα̋   
 

Έλαβα γνώση και αποδέχοìαι πλήρω̋ και ανεπιφύλακτα του̋ όρου̋ και τι̋ τεχνικέ̋ προδιαγραφέ̋ του 
παρόντο̋ διαγωνισìού 

      

 

     ……., ……/……./2022 

       

       

     Υπογραφή 

       

ΟΜΑÄΑ Θ: Äικτυακά 

Α/Α Περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρηση̋ 
Ποσότητα 

Τιìή 
Μονάδα̋ 

Σύνολο CPV 

171 Επιδαπέδιο Rack τεìάχιο 1     32424000-1 

172 
Μεταγωγέα̋ Äικτύου Äεδοìένων 
(Switch) 48G+4 SFP  

τεìάχιο 1     32420000-3 

173 
Μεταγωγέα̋ Äικτύου Äεδοìένων 
(Switch) 24G  

τεìάχιο 5     32420000-3 

174 Ποìποδέκτη̋ οπτική̋ ίνα̋ τεìάχιο 2     32580000-2 

175 Firewall τεìάχιο 1     32420000-3 

176 KVM switch RackMount + 8 cables τεìάχιο 1     30232000-4 

177 Κεντρικό̋ εξυπηρετητή̋ (Server) τεìάχιο 1     
48820000-2 
51611100-9 

Σύνολο Θ΄ οìάδα̋   
 

Φ.Π.Α.  24%   
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Γενικό Σύνολο Θ΄ οìάδα̋   
 

Έλαβα γνώση και αποδέχοìαι πλήρω̋ και ανεπιφύλακτα του̋ όρου̋ και τι̋ τεχνικέ̋ προδιαγραφέ̋ του 
παρόντο̋ διαγωνισìού 

      

 

     ……., ……/……./2022 

       

       

     Υπογραφή 

       
 

ΟΜΑÄΑ Ι: Τηλεφωνικό κέντρο και WiFi 

Α/Α Περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρηση̋ 
Ποσότητα 

Τιìή 
Μονάδα̋ 

Σύνολο CPV 

178 Τηλεφωνικό Κέντρο τεìάχιο 1     32552310-3 

179 Τηλεφωνικη συσκευη αναλογική τεìάχιο 50     32552100-8 

180 Τηλεφωνικη συσκευη ψηφιακή τεìάχιο 5     32552100-8 

181 
Ψηφιακή τηλεφωνική συσκευή 
κονσόλα̋ 

τεìάχιο 3     32552100-8 

182 Κεραία ασύρìατη̋ τηλεφωνία̋ τεìάχιο 14     32510000-1 

183 Ασύρìατη τηλεφωνική συσκευή τεìάχιο 10     32552110-1 

184 Υλικά εγκατασταση̋ Τ/Κ τεìάχιο 1     32520000-4 

185 Υπηρεσίε̋ εγκατάσταση̋ Τ/Κ τεìάχιο 1     51340000-7 

186 
Υπηρεσίε̋ εγκατάσταση̋ 
καλωδιακού δικτύου για WiFi & 
κεραίε̋ Dect 

τεìάχιο 1     51300000-5 

187 Εσωτερικό Access Point τεìάχιο 10     32344210-1 
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188 Εξωτερικό Access Point τεìάχιο 2     32344210-1 

189 
Μεταγωγέα̋ Äικτύου Äεδοìένων 
(Switch) 24G ìε PoE 

τεìάχιο 2     32420000-3 

190 WiFi Controller τεìάχιο 1     48219300-9 

191 
Παρελκόìενα υλικά εγκατάσταση̋ 
εξοπλισìού WiFi 

τεìάχιο 1     32520000-4 

192 
Υπηρεσίε̋ Εγκατάσταση̋ και 
Παραìετροποιηση̋ εξοπλισìού 
δικτύου WiFi 

τεìάχιο 1     51300000-5 

Σύνολο Ι΄ οìάδα̋   
 

Φ.Π.Α.  24%   
 

Γενικό Σύνολο Ι΄ οìάδα̋   
 

Έλαβα γνώση και αποδέχοìαι πλήρω̋ και ανεπιφύλακτα του̋ όρου̋ και τι̋ τεχνικέ̋ προδιαγραφέ̋ του 
παρόντο̋ διαγωνισìού 

      

 

     ……., ……/……./2022 

       

       

     Υπογραφή 

       

ΟΜΑÄΑ ΙΑ: Φωτισìό̋ ανάδειξη̋ κτιρίου 

Α/Α Περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρηση̋ 
Ποσότητα 

Τιìή 
Μονάδα̋ 

Σύνολο CPV 

193 
Κυλινδρικό φωτιστικό Led οροφή̋, 
εξωτερικού χώρου, ισχύο̋ έω̋ 11W, 
3000K, 230V 

τεìάχιο 12     31524120-2 

194 
Ταινία Led RGB σε προφίλ 
αλουìινίου (ρηχό ή βαθύ) ìε οπάλ 
διαχύτη - τεìάχια των 5 ìέτρων 

τεìάχιο 51     31531100-8 

Σύνολο ΙA΄ οìάδα̋   
 

Φ.Π.Α.  24%   
 

Γενικό Σύνολο ΙA΄ οìάδα̋   
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Έλαβα γνώση και αποδέχοìαι πλήρω̋ και ανεπιφύλακτα του̋ όρου̋ και τι̋ τεχνικέ̋ προδιαγραφέ̋ του 
παρόντο̋ διαγωνισìού 

      
 

     ……., ……/……./2022 
       

       

     Υπογραφή 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII – Υποδείγìατα Εγγυητικών Επιστολών  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΥΠΟÄΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

 

Ονοìασία Τράπεζα̋:………………………………………………………………... 

Κατάστηìα:……………………………  Ä/νση……………………………………… 

Ηìεροìηνία Έκδοση̋: …………………………..… 

ΠΡΟΣ: ÄΗΜΟ ΙΛΙΟΥ 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ …………….... ……….ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΓΙΑ ………………………………….………….. ΕΥΡÙ 

 

Με την παρούσα εγγυόìαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούìενοι του δικαιώìατο̋ τη̋ διαιρέσεω̋ 
και διζήσεω̋, και ìέχρι του ποσού των ευρώ......................................................................€ υπέρ: 

Σε περίπτωση ìεìονωìένη̋ εταιρία̋: 

τη̋ Εταιρία̋ …………… ΑΦΜ......................Οδό̋ …………. Αριθìό̋….    Τ.Κ. …… ή 

Σε περίπτωση Ένωση̋ ή Κοινοπραξία̋ ή Συνεταιρισìού: των Εταιριών 

α) ……………… ΑΦΜ......................οδό̋ ……………… αριθìό̋ ………………. Τ.Κ. ………….. 

β) ……………… ΑΦΜ......................οδό̋ ……………… αριθìό̋ ………………. Τ.Κ. ………….. 
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ìελών τη̋ Ένωση̋ ή Κοινοπραξία̋ ή Συνεταιρισìού, ατοìικά για κάθε ìία από αυτέ̋ και ω̋ αλληλέγγυα και 
ει̋ ολόκληρο υπόχρεων ìεταξύ του̋ εκ τη̋ ιδιότητά̋ του̋ ω̋ ìελών τη̋ Ένωση̋ ή Κοινοπραξία̋ ή 
Συνεταιρισìού, για την καλή εκτέλεση τη̋ σύìβαση̋ ìε αριθìό................................................... που αφορά 
στο διαγωνισìό ìε αντικείìενο: Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Äιαγωνισìό  
«………………………………………………….…………………………………………….» προϋπολογισìού 
δαπάνη̋ ………………………………… € συìπεριλαìβανοìένου Φ.Π.Α. 24% για το χρονικό διάστηìα 
από την ανάρτηση του Συìφωνητικού στο ΚΗΜÄΗΣ έω̋ την …………………., και συγκεκριìένα για την 

προìήθεια συνολική̋ αξία̋ ………………………………ΕΥΡÙ, σύìφωνα ìε την 
αριθìό.........................................Äιακήρυξή σα̋. 

Το ανωτέρω ποσό τη̋ εγγύηση̋ τηρείται στη διάθεσή σα̋, το οποίο και υποχρεούìαστε να σα̋ 
καταβάλουìε ολικά ή ìερικά χωρί̋ καìία από ìέρου̋ ìα̋ αντίρρηση ή ένσταση και χωρί̋ να ερευνηθεί το 
βάσιìο ή ìη τη̋ απαίτησή̋ σα̋, ìέσα σε πέντε (5) ηìέρε̋ από την έγγραφη ειδοποίησή σα̋. 

Η παρούσα ισχύει ìέχρι̋ ότου αυτή ìα̋ επιστραφεί ή ìέχρι̋ ότου λάβουìε έγγραφη δήλωσή σα̋ ότι 
ìπορούìε να θεωρήσουìε την Τράπεζά ìα̋ απαλλαγìένη από κάθε σχετική υποχρέωση. 

Σε περίπτωση κατάπτωση̋ τη̋ εγγύηση̋, το ποσό τη̋ κατάπτωση̋ υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο 
τέλο̋ χαρτοσήìου. 

Βεβαιώνουìε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντα̋ και το 
ποσό τη̋ παρούσα̋, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουìε το δικαίωìα να εκδίδουìε. 

 

 

(Εξουσιοδοτηìένη Υπογραφή 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX – Πίνακα̋ αντιστοίχιση̋ λόγων αποκλεισìού-κριτηρίων ποιοτική̋ 
επιλογή̋ και αποδεικτικών ìέσων  

ÄΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ X – Ενηìέρωση φυσικών προσώπων για την επεξεργασία 
προσωπικών δεδοìένων  

Η Αναθέτουσα Αρχή ενηìερώνει υπό την ιδιότητά τη̋ ω̋ υπεύθυνη̋ επεξεργασία̋ το φυσικό πρόσωπο 

που υπογράφει την προσφορά ω̋ Προσφέρων ή ω̋ Νόìιìο̋ Εκπρόσωπο̋ Προσφέροντο̋, ότι το ίδιο ή και 

τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασìό του, θα επεξεργάζονται τα ακόλουθα δεδοìένα ω̋ εξή̋: 

Ι. Αντικείìενο επεξεργασία̋ είναι τα δεδοìένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στου̋ φακέλου̋ 

τη̋ προσφορά̋ και τα αποδεικτικά ìέσα τα οποία υποβάλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή, στο πλαίσιο του 

παρόντο̋ Äιαγωνισìού, από το φυσικό πρόσωπο το οποίο είναι το ίδιο Προσφέρων ή Νόìιìο̋ 

Εκπρόσωπο̋ Προσφέροντο̋. 

ΙΙ. Σκοπό̋ τη̋ επεξεργασία̋ είναι η αξιολόγηση του Φακέλου Προσφορά̋, η ανάθεση τη̋ Σύìβαση̋, η 

προάσπιση των δικαιωìάτων τη̋ Αναθέτουσα̋ Αρχή̋, η εκπλήρωση των εκ του νόìου υποχρεώσεων τη̋ 

Αναθέτουσα̋ Αρχή̋ και η εν γένει ασφάλεια και προστασία των συναλλαγών. Τα δεδοìένα 

ταυτοπροσωπία̋ και επικοινωνία̋ θα χρησιìοποιηθούν από την Αναθέτουσα Αρχή και για την ενηìέρωση 

των Προσφερόντων σχετικά ìε την αξιολόγηση των προσφορών. 

ΙΙΙ. Αποδέκτε̋ των ανωτέρω (υπό Α) δεδοìένων στου̋ οποίου̋ κοινοποιούνται είναι:  

(α) Φορεί̋ στου̋ οποίου̋ η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριìένων ενεργειών για 

λογαριασìό τη̋, δηλαδή τα υπηρεσιακά στελέχη, ìέλη Επιτροπών Αξιολόγηση̋, Χειριστέ̋ του 
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Ηλεκτρονικού Äιαγωνισìού και λοιποί εν γένει προστηθέντε̋ τη̋, υπό τον όρο τη̋ τήρηση̋ σε κάθε 

περίπτωση του απορρήτου. 

(β) Το Äηìόσιο, άλλοι δηìόσιοι φορεί̋ ή δικαστικέ̋ αρχέ̋ ή άλλε̋ αρχέ̋ ή δικαιοδοτικά όργανα, στο 

πλαίσιο των αρìοδιοτήτων του̋. 

(γ) Έτεροι συììετέχοντε̋ στο Äιαγωνισìό, στο πλαίσιο τη̋ αρχή̋ τη̋ διαφάνεια̋ και του δικαιώìατο̋ 

προδικαστική̋ και δικαστική̋ προστασία̋ των συììετεχόντων στο Äιαγωνισìό, σύìφωνα ìε το νόìο. 

IV. Τα δεδοìένα θα τηρούνται για ìελλοντικού̋ φορολογικού̋-δηìοσιονοìικού̋ ή ελέγχου̋ 

χρηìατοδοτών ή άλλου̋ προβλεπόìενου̋ ελέγχου̋ από την κείìενη νοìοθεσία. Σε περίπτωση 

εκκρεìοδικία̋ αναφορικά ìε δηìόσια σύìβαση τα δεδοìένα τηρούνται ìέχρι το πέρα̋ τη̋ εκκρεìοδικία̋.  

V. Το φυσικό πρόσωπο που είναι είτε Προσφέρων είτε Νόìιìο̋ Εκπρόσωπο̋ του Προσφέροντο̋, ìπορεί 

να ασκεί κάθε νόìιìο δικαίωìά του σχετικά ìε τα δεδοìένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, 

απευθυνόìενο στον υπεύθυνο προστασία̋ προσωπικών δεδοìένων τη̋ Αναθέτουσα̋ Αρχή̋. 

VI. H Αναθέτουσα Αρχή έχει υποχρέωση να λαìβάνει κάθε εύλογο ìέτρο για τη διασφάλιση του 

απόρρητου και τη̋ ασφάλεια̋ τη̋ επεξεργασία̋ των δεδοìένων και τη̋ προστασία̋ του̋ από τυχαία ή 

αθέìιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευìένη διάδοση ή πρόσβαση από οποιονδήποτε 

και κάθε άλλη̋ ìορφή αθέìιτη επεξεργασία. 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XΙ – Σχέδιο Σύìβαση̋  

Äηìόσια Σύìβαση για την «Συìπλήρωση τη̋ δοìή̋ του ΚΗΦΗ στο Äήìο Ιλίου για την ενίσχυση τη̋ 

λειτουργικότητά̋ του» 

Στην Αθήνα σήìερα ....................., ήìερα ..................., οι υπογράφοντε̋, την παρούσα, αφενό̋ ο  Äήìο̋ 

Ιλίου ìε Α.Φ.Μ. …………………….. και Ä.Ο.Υ………………………. , και εκπροσωπείται νόìιìα 

από………………………………. και αφετέρου ο/η κ. ........................ φυσικό πρόσωπο (πλήρη στοιχεία) ή η 

εταιρεία ................... ìε την επωνυìία «.....................................................» ìε δ.τ. «.........................» που 

εδρεύει στην (περιοχή), (οδό̋, αριθìό̋), Τ.Κ. ......, τηλ. ................., φαξ ..............., ìε Α.Φ.Μ. .................... & 

Ä.Ο.Υ. ...................... και εκπροσωπείται νόìιìα από τον/την κ. .......................... (ονοìατεπώνυìο 

εκπροσώπου), που θα καλείται στο εξή̋ «ανάδοχο̋/προìηθευτή̋», σύìφωνα ìε το Καταστατικό τη̋ 

εταιρεία̋ και ìε το από .............. Πρακτικό του Ä.Σ. (εφόσον πρόκειται για Α.Ε ή Ε.Π.Ε.), συìφώνησαν και 

έκαναν αποδεκτά τα ακόλουθα: 

 

Σύìφωνα ìε την υπ’ αριθì. ………. απόφαση τη̋ Οικονοìική̋ Επιτροπή̋ κατακυρώθηκε στον ανάδοχο 

«.............................» (πλήρη στοιχεία) το αποτέλεσìα του ηλεκτρονικού ìειοδοτικού διαγωνισìού, για την 

«Äηìόσια Σύìβαση για την «Συìπλήρωση τη̋ δοìή̋ του ΚΗΦΗ στο Äήìο Ιλίου για την ενίσχυση τη̋ 

λειτουργικότητά̋ του» 
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» (Äιακήρυξη ………), και στην τιìή τη̋ οικονοìική̋ του προσφορά̋ ………………... 

Σύìφωνα ìε την παράγραφο 4.3.2 τη̋ διακήρυξη̋ στι̋ συìβάσει̋ προìηθειών προϊόντων που εìπίπτουν 

στο πεδίο εφαρìογή̋ του ν. 2939/2001 όπω̋ τροποποιήθηκε από τον 4819/21, επιπλέον του όρου τη̋ 

παρ. 4.3.1 περιλαìβάνεται ο όρο̋ ότι ο ανάδοχο̋ υποχρεούται κατά την υπογραφή τη̋ σύìβαση̋ και καθ’ 

όλη τη διάρκεια εκτέλεση̋ να τηρεί τι̋ υποχρεώσει̋ των παραγράφων 2 και 11 του άρθρου 4β ή και τη̋ 

παρ. 1 του άρθρου 12 ή και τη̋ παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.2939/2001 όπω̋ τροποποιήθηκε από τον 

4819/21. Η τήρηση των υποχρεώσεων ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή ìέσω του αρχείου 

δηìοσιοποίηση̋ εγγεγραììένων παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται στην 

ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. εντό̋ τη̋ προθεσìία̋ τη̋ παραγράφου 4 του άρθρου 105 του ν. 

4412/2016, (ìετά την οριστικοποίηση τη̋ απόφαση̋ κατακύρωση̋ η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον 

ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συìφωνητικού θέτοντά̋ του προθεσìία 15 ηìερών από 

την κοινοποίηση σχετική̋ έγγραφη̋ ειδική̋ πρόσκληση̋) και αποτελεί προϋπόθεση για την υπογραφή 

του συìφωνητικού, στο οποίο γίνεται υποχρεωτικά ìνεία του αριθìού ΕΜΠΑ του υπόχρεου 

παραγωγού. Η ìη τήρηση των υποχρεώσεων τη̋ παρούσα̋ παραγράφου έχει τι̋ συνέπειε̋ τη̋ 

παραγράφου 7 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016. 

Η ανωτέρω παράγραφο αφορά του̋ αναδόχου̋ των εξή̋ οìάδων: 

ΥΠΟΕΡΓΟ 2: Προìήθεια ηλεκτροìηχανολογικού εξοπλισìού για την ενίσχυση τη̋ 
λειτουργικότητα̋ του ΚΗΦΗ 

Α/Α Οìάδε̋ Περιγραφή 

1 ΟΜΑÄΑ Α Κλιìατιστικά 

2 ΟΜΑÄΑ Β Ανελκυστήρα̋ (αναβατόριο) τροφίìων 

3 ΟΜΑÄΑ Γ 
Σύστηìα συναγερìού - Αναβάθìιση κλειστού κυκλώìατο̋ TV 

(C.C.TV) 

4 ΟΜΑÄΑ Ä Ηλεκτρικέ̋ συσκευέ̋ - Επαγγελìατικό̋ Εξοπλισìό̋ 

5 ΟΜΑÄΑ Ε Μηχανογραφικό̋ εξοπλισìό̋ 

6 ΟΜΑÄΑ ΣΤ Tablet  
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7 ΟΜΑÄΑ Ζ Φωτοτυπικό πολυìηχάνηìα 

8 ΟΜΑÄΑ Θ Äικτυακά 

9 ΟΜΑÄΑ Ι Τηλεφωνικό κέντρο και WiFi 

10 ΟΜΑÄΑ ΙΑ Φωτισìό̋ ανάδειξη̋ κτιρίου 

 

Η Σύìβαση έχει ενταχθεί στον Άξονα Προτεραιότητα̋ «Ανάπτυξη – Αναβάθìιση Στοχευìένων Κοινωνικών 

Υποδοìών και Υποδοìών Υγεία̋» τη̋ εγκεκριìένη̋ ΟΧΕ τη̋ Äυτική̋ Αθήνα̋ ìε συνολικό εγκεκριìένο 

προϋπολογισìό στο πλαίσιο τη̋ ΒΑΑ/ΟΧΕ. Φορέα̋ Χρηìατοδότηση̋ του Έργου είναι η Περιφέρεια 

Αττική̋, η οποία στηρίζει χρηìατοδοτικά τι̋ OXE/ BAA που εντάσσονται χωρικά στην αρìοδιότητά τη̋, 

ìέσω του Ε.Π. «Αττική 2014-2020». (MIS 5054775, ΣΑΕ 2020ΕΠ08510151). Η δαπάνη για την εν λόγω 

σύìβαση βαρύνει του̋ Κ.Α.Ε.: 60.7133.0001, 60.7131.0001, 15.7133.0012 και 15.7131.0002 σχετική 

πίστωση του τακτικού προϋπολογισìού του οικονοìικού έτου̋ 2022 και του αντίστοιχου κωδικού που θα 

προβλεφθεί για το οικονοìικό έτο̋ 2023 ω̋ εξή̋: 

 

α/α Κ.Α.Ε. Υποέργο 2022 2023 Σύνολο 

1 60.7133.0001 1 220.000,00   0,00   220.000,00   

2 15.7133.0012 1 37.094,59   31.805,16   68.899,75   

3 60.7131.0001 2 520.277,97   0,00   520.277,97   

4 15.7131.0002 2 23.752,88   28.598,13   52.351,01   

 

 

Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση ìε αριθì. πρωτ. 30018/20-04-2022 (ΑÄΑ: ÙΑΞ9ÙΕΒ-

2ΙΣ) για την ανάληψη υποχρέωση̋/έγκριση δέσìευση̋ πίστωση̋ και έλαβε α/α 1 καταχώρηση̋  στο 

ìητρώο δεσìεύσεων/Βιβλίο εγκρίσεων και Εντολών Πληρωìή̋ του Äήìου Ιλίου.  

 

Η σύìβαση περιλαìβάνεται στην Πράξη: «Συìπλήρωση τη̋ δοìή̋ του ΚΗΦΗ στο Äήìο Ιλίου για την 

ενίσχυση τη̋ λειτουργικότητά̋ του» ìε κωδικό ΟΠΣ 5054775» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό 

Πρόγραììα «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020» ìε βάση την απόφαση ένταξη̋ ìε αριθì. πρωτ. 4695/21-10-2020 (ΑÄΑ: 
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ÙΥΡΥΟΡΕΓ-ΘΙ4) και έχει λάβει κωδικό MIS/ΟΠΣ: 5054775. Η παρούσα σύìβαση χρηìατοδοτείται από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Τ.Π.Α.) και από εθνικού̋ πόρου̋ ìέσω του ΠÄΕ. 

Τα προ̋ προìήθεια είδη κατατάσσονται στου̋ ακόλουθου̋ κωδικού̋ του Κοινού Λεξιλογίου δηìοσίων 

συìβάσεων (CPV): 

ΥΠΟΕΡΓΟ 1: Προìήθεια ειδικού εξοπλισìού (έπιπλα) για την ενίσχυση τη̋ 
λειτουργικότητα̋ του ΚΗΦΗ 

Οìάδε̋ Περιγραφή CPV 

ΟΜΑÄΑ Α 
Έπιπλα ιατρείων, δωìατίων, 

γραφείων 
39100000-3 

ΟΜΑÄΑ Β 
Έπιπλα χώρων ανάπαυση̋, 

εξεταστηρίων  

33141620-2, 39143110-0, 

39143123-4 

ΟΜΑÄΑ Γ Ιìατισìό̋ 

39511100-8, 39512100-5, 

39512300-7, 39512500-9, 

39514100-9, 39516120-9 

ΟΜΑÄΑ Ä Εξοπλισìό̋ φυσιοθεραπευτηρίου 

33112200-0, 33141620-2, 

33158200-4, 37440000-4, 

39111000-3, 39150000-8 

ΟΜΑÄΑ Ε Αναπηρικά αìαξίδια 33193110-3 

ΟΜΑÄΑ ΣΤ Εξοπλισìό̋  φαγητού 39220000-0 

ΟΜΑÄΑ Ζ Είδη σκίαση̋ 44115810-0, 39515000-5 

ΟΜΑÄΑ Η 
Πολυθρόνα συνεργασία̋-

ψυχοθεραπεία̋ 
39113100-8 

      

ΥΠΟΕΡΓΟ 2: Προìήθεια ηλεκτροìηχανολογικού εξοπλισìού για την ενίσχυση τη̋ 
λειτουργικότητα̋ του ΚΗΦΗ 

Οìάδε̋ Περιγραφή CPV 
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ΟΜΑÄΑ Α Κλιìατιστικά 
42511110-5, 42512000-8, 

51120000-9 

ΟΜΑÄΑ Β 
Ανελκυστήρα̋ (αναβατόριο) 

τροφίìων 
42416120-2 

ΟΜΑÄΑ Γ 
Σύστηìα συναγερìού - Αναβάθìιση 

κλειστού κυκλώìατο̋ TV (C.C.TV) 
31625000-3, 35120000-1  

ΟΜΑÄΑ Ä 
Ηλεκτρικέ̋ συσκευέ̋ - 

Επαγγελìατικό̋ Εξοπλισìό̋ 

39314000-6, 39711130-9, 

42716110-2 

ΟΜΑÄΑ Ε Μηχανογραφικό̋ εξοπλισìό̋ 

30232110-8, 30125110-5, 

30213300-8, 30231310-3, 

30212100-6, 38652120-7 

ΟΜΑÄΑ ΣΤ Tablet  30213100-6 

ΟΜΑÄΑ Ζ Φωτοτυπικό πολυìηχάνηìα 30120000-6 30125120-8 

ΟΜΑÄΑ Η Λογισìικό για PC και NOTEBOOK 48920000-3, 48730000-4 

ΟΜΑÄΑ Θ Äικτυακά 

48820000-2, 51611100-9, 

30232000-4, 32420000-3, 

32424000-1, 32580000-2 

ΟΜΑÄΑ Ι Τηλεφωνικό κέντρο και WiFi 

32344210-1, 32420000-3, 

32510000-1. 32520000-4, 

32552100-8, 32552110-1, 

32552310-3, 48219300-9, 

51300000-5, 51340000-7 

ΟΜΑÄΑ ΙΑ Φωτισìό̋ ανάδειξη̋ κτιρίου 31524120-2, 31531100-8 

 

Ύστερα από τα παραπάνω, οι συìβαλλόìενοι ìε την ιδιότητα που προαναφέρθηκε, υπογράφουν την 

σύìβαση αυτή ìε του̋ ακόλουθου̋ ορού̋: 
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ΑΡΘΡΟ 1ο : ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟÄΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΠΟΣΟΤΗΤΑ-ΤΙΜΗ 

Αντικείìενο τη̋ παρούσα̋ σύìβαση̋ είναι η «Συìπλήρωση τη̋ δοìή̋ του ΚΗΦΗ στο Äήìο Ιλίου για την 

ενίσχυση τη̋ λειτουργικότητά̋ του» σύìφωνα ìε τον πίνακα που ακολουθεί (συìπληρώνεται βάσει τη̋ 

προσφορά̋ του αναδόχου): 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο : ΤΟΠΟΣ, ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑÄΟΣΗΣ 

Χρόνοι παράδοση̋ 

ΥΠΟΕΡΓΟ 1: Προìήθεια ειδικού εξοπλισìού (έπιπλα) για την ενίσχυση τη̋ λειτουργικότητα̋ του ΚΗΦΗ 

ΟΜΑÄΑ Α: 4 ΜΗΝΕΣ από την υπογραφή του σχετικού συìφωνητικού και την ανάρτησή του στο 

Κ.Η.Μ.ÄΗ.Σ. Με δυνατότητα παράταση̋ του χρόνου παράδοση̋. 

ΟΜΑÄΑ Β: 4 ΜΗΝΕΣ από την υπογραφή του σχετικού συìφωνητικού και την ανάρτησή του στο 

Κ.Η.Μ.ÄΗ.Σ. Με δυνατότητα παράταση̋ του χρόνου παράδοση̋. 

ΟΜΑÄΑ Γ: 4 ΜΗΝΕΣ από την υπογραφή του σχετικού συìφωνητικού και την ανάρτησή του στο 

Κ.Η.Μ.ÄΗ.Σ. Με δυνατότητα παράταση̋ του χρόνου παράδοση̋. 

ΟΜΑÄΑ Ä: 4 ΜΗΝΕΣ από την υπογραφή του σχετικού συìφωνητικού και την ανάρτησή του στο 

Κ.Η.Μ.ÄΗ.Σ. Με δυνατότητα παράταση̋ του χρόνου παράδοση̋. 

ΟΜΑÄΑ Ε: 4 ΜΗΝΕΣ από την υπογραφή του σχετικού συìφωνητικού και την ανάρτησή του στο 

Κ.Η.Μ.ÄΗ.Σ. Με δυνατότητα παράταση̋ του χρόνου παράδοση̋. 

ΟΜΑÄΑ ΣΤ: 4 ΜΗΝΕΣ από την υπογραφή του σχετικού συìφωνητικού και την ανάρτησή του στο 

Κ.Η.Μ.ÄΗ.Σ. Με δυνατότητα παράταση̋ του χρόνου παράδοση̋. 

ΟΜΑÄΑ Ζ: 4 ΜΗΝΕΣ από την υπογραφή του σχετικού συìφωνητικού και την ανάρτησή του στο 

Κ.Η.Μ.ÄΗ.Σ. Με δυνατότητα παράταση̋ του χρόνου παράδοση̋. 

ΟΜΑÄΑ Η: 4 ΜΗΝΕΣ από την υπογραφή του σχετικού συìφωνητικού και την ανάρτησή του στο 

Κ.Η.Μ.ÄΗ.Σ. Με δυνατότητα παράταση̋ του χρόνου παράδοση̋. 

ΥΠΟΕΡΓΟ 2: Προìήθεια ηλεκτροìηχανολογικού εξοπλισìού για την ενίσχυση τη̋ λειτουργικότητα̋ του 

ΚΗΦΗ 

ΟΜΑÄΑ Α: 4 ΜΗΝΕΣ από την υπογραφή του σχετικού συìφωνητικού και την ανάρτησή του στο ΚΗΜÄΗΣ, 

ìε δυνατότητα παράταση̋ του χρόνου παράδοση̋. 

 

ΟΜΑÄΑ Β: 4 ΜΗΝΕΣ από την υπογραφή του σχετικού συìφωνητικού και την ανάρτησή του στο 

Κ.Η.Μ.ÄΗ.Σ. Με δυνατότητα παράταση̋ του χρόνου παράδοση̋. 
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ΟΜΑÄΑ Γ: 4 ΜΗΝΕΣ από την υπογραφή του σχετικού συìφωνητικού και την ανάρτησή του στο 

Κ.Η.Μ.ÄΗ.Σ. Με δυνατότητα παράταση̋ του χρόνου παράδοση̋ 

ΟΜΑÄΑ Ä: 4 ΜΗΝΕΣ από την υπογραφή του σχετικού συìφωνητικού και την ανάρτησή του στο 

Κ.Η.Μ.ÄΗ.Σ. Με δυνατότητα παράταση̋ του χρόνου παράδοση̋. 

ΟΜΑÄΑ Ε: 4 ΜΗΝΕΣ από την υπογραφή του σχετικού συìφωνητικού και την ανάρτησή του στο 

Κ.Η.Μ.ÄΗ.Σ. Με δυνατότητα παράταση̋ του χρόνου παράδοση̋. 

ΟΜΑÄΑ ΣΤ: 4 ΜΗΝΕΣ από την υπογραφή του σχετικού συìφωνητικού και την ανάρτησή του στο 

Κ.Η.Μ.ÄΗ.Σ. Με δυνατότητα παράταση̋ του χρόνου παράδοση̋. 

ΟΜΑÄΑ Ζ: 4 ΜΗΝΕΣ από την υπογραφή του σχετικού συìφωνητικού και την ανάρτησή του στο 

Κ.Η.Μ.ÄΗ.Σ. Με δυνατότητα παράταση̋ του χρόνου παράδοση̋. 

ΟΜΑÄΑ Η: 4 ΜΗΝΕΣ από την υπογραφή του σχετικού συìφωνητικού και την ανάρτησή του στο 

Κ.Η.Μ.ÄΗ.Σ. Με δυνατότητα παράταση̋ του χρόνου παράδοση̋. 

ΟΜΑÄΑ Θ: 4 ΜΗΝΕΣ από την υπογραφή του σχετικού συìφωνητικού και την ανάρτησή του στο 

Κ.Η.Μ.ÄΗ.Σ. Με δυνατότητα παράταση̋ του χρόνου παράδοση̋. 

ΟΜΑÄΑ Ι: 4 ΜΗΝΕΣ από την υπογραφή του σχετικού συìφωνητικού και την ανάρτησή του στο 

Κ.Η.Μ.ÄΗ.Σ. Με δυνατότητα παράταση̋ του χρόνου παράδοση̋. 

ΟΜΑÄΑ ΙΑ: 3 ΜΗΝΕΣ από την υπογραφή του σχετικού συìφωνητικού και την ανάρτησή του στο 

ΚΗΜÄΗΣ, ìε δυνατότητα παράταση̋ του χρόνου παράδοση̋. 

Η παραλαβή των ειδών γίνεται από την αρìόδια επιτροπή παραλαβή̋ που συγκροτείται σύìφωνα ìε το 

άρθρο 221 του ν. 4412/16. Κατά την διαδικασία παραλαβή̋ διενεργείται ο απαιτούìενο̋ έλεγχο̋, 

ìπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχο̋. 

 

Σε περίπτωση οριστική απόρριψη̋ ολόκληρου ή ìέρου̋ των προ̋ προìήθεια ειδών, ìε απόφαση του 

αρìοδίου αποφαινόìενου οργάνου, υστέρα από γνωìοδότηση τη̋ επιτροπή̋ παραλαβή̋, ìπορεί να 

εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών ìε άλλε̋ που είναι σύìφωνα ìε του̋ όρου̋ τη̋ σύìβαση̋, 

ìέσα σε τακτή προθεσìία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν ο ανάδοχο̋ δεν αντικαταστήσει τι̋ 

υπηρεσίε̋ που απορρίφθηκαν ìέσα στη προθεσìία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική 

διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτο̋ και υπόκειται στι̋ προβλεπόìενε̋ κυρώσει̋. 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο : ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡÙΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

 

Η πληρωìή του συìβατικού ποσού θα γίνει ìε την έκδοση χρηìατικού εντάλìατο̋ πληρωìή̋ εντό̋ 

εξήντα (60) ηìερών, ìετά την παραλαβή –  πρωτοκόλληση των τιìολογίων από τον προìηθευτή και την 

22PROC011156385 2022-08-30

Διανομήμέσω'ΙΡΙΔΑ' μεUID: 630721b370128e28a827f0f5 στις30/08/22 09:26



 

 

Έκδοση: 01 

Αναθ.: 00 

06/11/2018 

..../..../20.... 
ΕΕ-05-01-03 

ΕΓΚΡ./

ΕΚÄ: 

30/11/2018 

..../..../20.... 

Äήìο̋ Ιλίου 

Γραφείο Äιαχείριση̋ 

Ποιότητα̋ / Α.Τ.Π.Π.Α. 

Σελ.: 336/345 

Σελίδα 336 

προσκόìιση των νοìίìων δικαιολογητικών, βάσει του νόìου 4152/2013 παρ. 5, 6 και 7 τη̋ 

υποπαραγράφου Ζ. 

 

Απαιτούìενα δικαιολογητικά για την πληρωìή του προìηθευτή είναι: 

α) Τιìολόγιο Πώληση̋ υπέρ τη̋ Υπηρεσία̋. 

β) Πρωτόκολλο οριστική̋ ποιοτική̋ και ποσοτική̋ παραλαβή̋ των υλικών. 

γ) Λοιπά, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά. 

 

Η εξόφληση του τιìολογίου θα γίνει σύìφωνα ìε τη διαδικασία που προβλέπεται στο Ν.4270/2014 

«Αρχέ̋ δηìοσιονοìική̋ διαχείριση̋ και εποπτεία̋ (ενσωìάτωση τη̋ Οδηγία̋ 2011/85/ΕΕ) - δηìόσιο 

λογιστικό και άλλε̋ διατάξει̋», όπω̋ τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσει̋, ω̋ και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύìφωνα ìε την κείìενη 

νοìοθεσία, ìη συìπεριλαìβανοìένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και ìε τον τρόπο 

που προβλέπεται στα έγγραφα τη̋ σύìβαση̋. Ιδίω̋ βαρύνεται ìε τι̋ ακόλουθε̋ κρατήσει̋:  

α) Κράτηση 0,07% υπέρ τη̋ Ε.Α.Α.ÄΗ.ΣΥ (Ενιαία̋ Ανεξάρτητη̋ Αρχή̋ Äηìοσίων Συìβάσεων), η οποία 

υπολογίζεται επί τη̋ αξία̋, εκτό̋ Φ.Π.Α., τη̋ αρχική̋, καθώ̋ και κάθε συìπληρωìατική̋ σύìβαση̋. Επί 

του ποσού τη̋ κράτηση̋ 0,06% υπέρ τη̋ Ενιαία̋ Ανεξάρτητη̋ Αρχή̋ Äηìοσίων Συìβάσεων διενεργείται 

κράτηση τέλου̋ χαρτοσήìου 3%, πλέον εισφορά̋ 20% υπέρ Ο.Γ.Α. 

β) Κράτηση ύψου̋ 0,02% υπέρ του Äηìοσίου, η οποία υπολογίζεται επί τη̋ αξία̋, εκτό̋ ΦΠΑ, τη̋ 

αρχική̋, καθώ̋ και κάθε συìπληρωìατική̋ σύìβαση̋. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωìή 

από την αναθέτουσα αρχή στο όνοìα και για λογαριασìό τη̋ Γενική̋ Äιεύθυνση̋ Äηìοσίων Συìβάσεων 

και Προìηθειών σύìφωνα ìε την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 

γ) Κράτηση 0,06% υπέρ τη̋ Α.Ε.Π.Π (Αρχή̋ Εξέταση̋ Προδικαστικών Προσφυγών)  η οποία υπολογίζεται 

επί τη̋ αξία̋, εκτό̋ Φ.Π.Α., τη̋ αρχική̋, καθώ̋ και κάθε συìπληρωìατική̋ σύìβαση̋. Επί τη̋ κράτηση̋ 

αυτή̋ υπολογίζεται χαρτόσηìο 3% και επί του χαρτοσήìου Ο.Γ.Α 20%. 

Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή  και αποδίδεται από τον Ανάδοχο. Με κάθε πληρωìή θα γίνεται η 

προβλεπόìενη από την κείìενη νοìοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήìατο̋. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

Η παραλαβή του συìβατικού αντικειìένου γίνεται από αρìόδια Επιτροπή Παραλαβή̋. 
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Κατά τη διαδικασία παραλαβή̋ θα διενεργείται ποιοτικό̋ και ποσοτικό̋ έλεγχο̋ και καλείται να παραστεί, 

εφόσον το επιθυìεί, ο ανάδοχο̋. 

Μετά την ολοκλήρωση τη̋ ω̋ άνω διαδικασία̋ η Επιτροπή Παραλαβή̋ ìπορεί: 

α) να παραλάβει τι̋ υπηρεσίε̋, 

β) να παραλάβει τι̋ υπηρεσίε̋ ìε παρατηρήσει̋ λόγω αποκλίσεων από τι̋ τεχνικέ̋ προδιαγραφέ̋ τη̋ 

σύìβαση̋, 

γ) να απορρίψει τι̋ υπηρεσίε̋ 

 

Η παρακολούθηση τη̋ εκτέλεση̋ τη̋ σύìβαση̋, καθώ̋ και η πιστοποίηση τη̋ ολοκλήρωση̋ όλων των 

υποχρεώσεων του Αναδόχου, θα γίνει από την Επιτροπή Παραλαβή̋, που έχει ορισθεί ìε απόφαση τη̋ 

Αναθέτουσα̋ Αρχή̋  

 

Η Επιτροπή Παραλαβή̋ ìπορεί να εισηγείται ω̋ κατά Νόìο αρìόδια, για την επιβολή κυρώσεων στον 

Ανάδοχο, σε περίπτωση συìπεριφορά̋ του αντίθετη̋ προ̋ τα αναφερόìενα στη σύìβαση. 

 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξει̋ των άρθρων 208 έω̋ 215 του Ν.4412/16. 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο : ΥΠΟΧΡΕÙΣΕΙΣ ΑΝΑÄΟΧΟΥ 

1. Ο Ανάδοχο̋ υποχρεούται κατά τη διάρκεια τη̋ σύìβαση̋ να ακολουθεί πιστά τι̋ οδηγίε̋ και τι̋ 

υποδείξει̋ του Äήìου. 

2. Ο Ανάδοχο̋ υποχρεούται να παρέχει στο Äήìο οποιεσδήποτε αναφορέ̋ και πληροφορίε̋ του ζητηθούν 

σχετικά ìε την εκτέλεση τη̋ σύìβαση̋. 

3. Ο Ανάδοχο̋ ρητά ευθύνεται για κάθε ενέργεια των υπαλλήλων, τυχόν συìβούλων ή αντιπροσώπων 

αυτού, συìπεριλαìβανοìένου ανεξαιρέτω̋ οποιουδήποτε χρησιìοποιηθεί από αυτόν για την εκπλήρωση 

των υποχρεώσεων που αναλαìβάνει καθώ̋ και για τι̋ τυχόν παρεπόìενε̋ υποχρεώσει̋. 

4. Ο Ανάδοχο̋ υποχρεούται να συνεργαστεί ìε οποιαδήποτε Υπηρεσία, Επιτροπή ή και κάθε τρίτο, ìε τον 

τρόπο που θα του υποδείξει η αρìόδια Äιεύθυνση του Äήìου. 

5. Ο Ανάδοχο̋ υποχρεούται να εξασφαλίσει την έγκαιρη και άριστη̋ ποιότητα̋ προìήθεια των τυχών 

υλικών, που συνιστούν το αντικείìενο τη̋ παρούσα̋ σύìβαση̋. 
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6. Για την γρήγορη διεκπεραίωση των ζητηìάτων που τυχόν προκύψουν, ο Ανάδοχο̋ ορίζει ω̋ εκπρόσωπο 

του τον/την κ……………………….., προκειìένου να προβαίνει σε σχετική επικοινωνία ìε τον εκπρόσωπο τη̋ 

Αρìόδια̋ Υπηρεσία̋ για την οποία γίνεται αυτή η προìήθεια. 

7. Κατά την εκτέλεση τη̋ σύìβαση̋, ο ανάδοχο̋ τηρεί τι̋ υποχρεώσει̋ του που απορρέουν από τι̋ 

διατάξει̋ τη̋ περιβαλλοντική̋, κοινωνικοασφαλιστική̋ και εργατική̋ νοìοθεσία̋, που έχουν θεσπισθεί 

ìε το δίκαιο τη̋ Ένωση̋, το εθνικό δίκαιο, συλλογικέ̋ συìβάσει̋ ή διεθνεί̋ διατάξει̋ περιβαλλοντικού, 

κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίε̋ απαριθìούνται στο Παράρτηìα Χ του Προσαρτήìατο̋ Α' του 

Ν.4412/16. 

8. Ο ανάδοχο̋ υποχρεούται να τηρεί και να εφαρìόζει πιστά του̋ όρου̋ και τι̋ τεχνικέ̋ προδιαγραφέ̋ 

τη̋ ìε αριθì. πρωτ. …………. διακήρυξη̋ του Äήìου Ιλίου καθώ̋ και των παραρτηìάτων αυτή̋ τα οποία 

αποτελούν ενιαία και αναπόσπαστα ìέρη αυτή̋. 

9. Κατά την εκτέλεση τη̋ παρούσα̋ σύìβαση̋ θα εφαρìόζονται οι διατάξει̋ τη̋ εργατική̋ και 

ασφαλιστική̋ νοìοθεσία̋ και τη̋ νοìοθεσία̋ περί υγεία̋ και ασφάλεια̋ των εργαζοìένων και 

πρόληψη̋ επαγγελìατικού κινδύνου. 

 

ΑΡΘΡΟ 6ο : ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑÄΟΧΟΥ 

Ο Ανάδοχο̋ δε δικαιούται να ìεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύìβαση ή ìέρο̋ αυτή̋ χωρί̋ την έγγραφη 

συναίνεση τη̋ Αναθέτουσα̋ Αρχή̋. 

Εάν ο Ανάδοχο̋ προβεί σε ìεταβίβαση ή εκχώρηση χωρί̋ την προηγούìενη έγγραφη συναίνεση τη̋ 

Αναθέτουσα̋ Αρχή̋, η τελευταία δικαιούται, χωρί̋ προηγούìενη όχληση, να επιβάλει αυτοδικαίω̋ τι̋ 

κυρώσει̋ για αθέτηση τη̋ Σύìβαση̋.  

 

ΑΡΘΡΟ 7ο : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η σύìβαση ìπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά τη̋, χωρί̋ να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψη̋ 

σύìβαση̋, ìόνο σύìφωνα ìε του̋ όρου̋ και τι̋ προϋποθέσει̋ του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και 

κατόπιν γνωìοδότηση̋ τη̋ Επιτροπή̋ τη̋ περ. β  τη̋ παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/16.  

 

Μετά τη λύση τη̋ σύìβαση̋ λόγω τη̋ έκπτωση̋ του αναδόχου, σύìφωνα ìε το άρθρο 203 του ν. 

4412/2016 και το άρθρο 22Β τη̋ παρούσα̋, όπω̋ και σε περίπτωση καταγγελία̋ για όλου̋ λόγου̋ του 

άρθρου 23 τη̋ παρούσα̋, πλην αυτού τη̋ περ. (α),  η αναθέτουσα αρχή δύναται να προσκαλέσει τον 

επόìενο, κατά σειρά κατάταξη̋ οικονοìικό φορέα που συììετέχει στην παρούσα διαδικασία ανάθεση̋  
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τη̋ συγκεκριìένη̋ σύìβαση̋ και να του προτείνει να αναλάβει το ανεκτέλεστο αντικείìενο τη̋ σύìβαση̋, 

ìε του̋ ίδιου̋ όρου̋ και προϋποθέσει̋ και σε τίìηìα που δεν θα υπερβαίνει την προσφορά που αυτό̋ 

είχε υποβάλει (ρήτρα υποκατάσταση̋). Η σύìβαση συνάπτεται εφόσον εντό̋ τη̋ τεθείσα̋ προθεσìία̋ 

περιέλθει στην αναθέτουσα αρχή έγγραφη και ανεπιφύλακτη αποδοχή τη̋. Η άπρακτη πάροδο̋ τη̋ 

προθεσìία̋ θεωρείται ω̋ απόρριψη τη̋ πρόταση̋. 

 

ΑΡΘΡΟ 8ο : ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η αναθέτουσα αρχή ìπορεί, υπό τι̋ προϋποθέσει̋ που ορίζουν οι κείìενε̋ διατάξει̋, να καταγγείλει τη 

σύìβαση κατά τη διάρκεια τη̋ εκτέλεση̋ τη̋, εφόσον: 

α) η σύìβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψη̋ σύìβαση̋ 

δυνάìει του άρθρου 132 του Ν.4412/16, 

β) ο ανάδοχο̋, κατά το χρόνο τη̋ ανάθεση̋ τη̋ σύìβαση̋, τελούσε σε ìια από τι̋ καταστάσει̋ που 

αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/16και, ω̋ εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει 

αποκλειστεί από τη διαδικασία τη̋ σύναψη̋ σύìβαση̋, 

Κατά τα λοιπά εφαρìόζονται οι διατάξει̋ του άρθρου 133 του Ν.4412/16. 

 

ΑΡΘΡΟ 9ο : ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΥΠΟΕΡΓΟ 1: Προìήθεια ειδικού εξοπλισìού (έπιπλα) για την ενίσχυση τη̋ λειτουργικότητα̋ του ΚΗΦΗ 

ΟΜΑÄΑ Α: 4 ΜΗΝΕΣ από την υπογραφή του σχετικού συìφωνητικού και την ανάρτησή του στο 

Κ.Η.Μ.ÄΗ.Σ. Με δυνατότητα χρονική̋ παράταση̋. 

ΟΜΑÄΑ Β: 4 ΜΗΝΕΣ από την υπογραφή του σχετικού συìφωνητικού και την ανάρτησή του στο 

Κ.Η.Μ.ÄΗ.Σ. Με δυνατότητα χρονική̋ παράταση̋. 

ΟΜΑÄΑ Γ: 4 ΜΗΝΕΣ από την υπογραφή του σχετικού συìφωνητικού και την ανάρτησή του στο 

Κ.Η.Μ.ÄΗ.Σ. Με δυνατότητα χρονική̋ παράταση̋. 

ΟΜΑÄΑ Ä: 4 ΜΗΝΕΣ από την υπογραφή του σχετικού συìφωνητικού και την ανάρτησή του στο 

Κ.Η.Μ.ÄΗ.Σ. Με δυνατότητα χρονική̋ παράταση̋. 

ΟΜΑÄΑ Ε: 4 ΜΗΝΕΣ από την υπογραφή του σχετικού συìφωνητικού και την ανάρτησή του στο 

Κ.Η.Μ.ÄΗ.Σ. Με δυνατότητα χρονική̋ παράταση̋. 

ΟΜΑÄΑ ΣΤ: 4 ΜΗΝΕΣ από την υπογραφή του σχετικού συìφωνητικού και την ανάρτησή του στο 

Κ.Η.Μ.ÄΗ.Σ. Με δυνατότητα χρονική̋ παράταση̋. 

ΟΜΑÄΑ Ζ: 4 ΜΗΝΕΣ από την υπογραφή του σχετικού συìφωνητικού και την ανάρτησή του στο 

Κ.Η.Μ.ÄΗ.Σ. Με δυνατότητα χρονική̋ παράταση̋. 
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ΟΜΑÄΑ Η: 4 ΜΗΝΕΣ από την υπογραφή του σχετικού συìφωνητικού και την ανάρτησή του στο 

Κ.Η.Μ.ÄΗ.Σ. Με δυνατότητα χρονική̋ παράταση̋. 

ΥΠΟΕΡΓΟ 2: Προìήθεια ηλεκτροìηχανολογικού εξοπλισìού για την ενίσχυση τη̋ λειτουργικότητα̋ του 

ΚΗΦΗ 

ΟΜΑÄΑ Α: 4 ΜΗΝΕΣ από την υπογραφή του σχετικού συìφωνητικού και την ανάρτησή του στο ΚΗΜÄΗΣ, 

ìε δυνατότητα χρονική̋ παράταση̋. 

ΟΜΑÄΑ Β: 4 ΜΗΝΕΣ από την υπογραφή του σχετικού συìφωνητικού και την ανάρτησή του στο 

Κ.Η.Μ.ÄΗ.Σ. Με δυνατότητα χρονική̋ παράταση̋. 

ΟΜΑÄΑ Γ: 4 ΜΗΝΕΣ από την υπογραφή του σχετικού συìφωνητικού και την ανάρτησή του στο 

Κ.Η.Μ.ÄΗ.Σ. Με δυνατότητα χρονική̋ παράταση̋. 

ΟΜΑÄΑ Ä: 4 ΜΗΝΕΣ από την υπογραφή του σχετικού συìφωνητικού και την ανάρτησή του στο 

Κ.Η.Μ.ÄΗ.Σ. Με δυνατότητα χρονική̋ παράταση̋. 

ΟΜΑÄΑ Ε: 4 ΜΗΝΕΣ από την υπογραφή του σχετικού συìφωνητικού και την ανάρτησή του στο 

Κ.Η.Μ.ÄΗ.Σ. Με δυνατότητα χρονική̋ παράταση̋. 

ΟΜΑÄΑ ΣΤ: 4 ΜΗΝΕΣ από την υπογραφή του σχετικού συìφωνητικού και την ανάρτησή του στο 

Κ.Η.Μ.ÄΗ.Σ. Με δυνατότητα χρονική̋ παράταση̋. 

ΟΜΑÄΑ Ζ: 4 ΜΗΝΕΣ από την υπογραφή του σχετικού συìφωνητικού και την ανάρτησή του στο 

Κ.Η.Μ.ÄΗ.Σ. Με δυνατότητα χρονική̋ παράταση̋. 

ΟΜΑÄΑ Η: 4 ΜΗΝΕΣ από την υπογραφή του σχετικού συìφωνητικού και την ανάρτησή του στο 

Κ.Η.Μ.ÄΗ.Σ. Με δυνατότητα χρονική̋ παράταση̋. 

ΟΜΑÄΑ Θ: 4 ΜΗΝΕΣ από την υπογραφή του σχετικού συìφωνητικού και την ανάρτησή του στο 

Κ.Η.Μ.ÄΗ.Σ. Με δυνατότητα χρονική̋ παράταση̋.. 

ΟΜΑÄΑ Ι: 4 ΜΗΝΕΣ από την υπογραφή του σχετικού συìφωνητικού και την ανάρτησή του στο 

Κ.Η.Μ.ÄΗ.Σ. Με δυνατότητα χρονική̋ παράταση̋. 

ΟΜΑÄΑ ΙΑ: 3 ΜΗΝΕΣ από την υπογραφή του σχετικού συìφωνητικού και την ανάρτησή του στο ΚΗΜÄΗΣ, 

ìε δυνατότητα χρονική̋ παράταση̋. 

 

Κατά την εκτέλεση τη̋ σύìβαση̋ εφαρìόζονται: α) οι διατάξει̋ του Ν.4412/16, β) οι όροι τη̋ παρούσα̋ 

σύìβαση̋ και γ) συìπληρωìατικά ο Αστικό̋ Κώδικα̋. 

 

Κατά την εκτέλεση τη̋ σύìβαση̋ ο ανάδοχο̋ επιβάλλεται να τηρεί τι̋ υποχρεώσει̋ στου̋ τοìεί̋ του 

περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί ìε το δίκαιο τη̋ 

Ένωση̋, το εθνικό δίκαιο, συλλογικέ̋ συìβάσει̋ ή διεθνεί̋ διατάξει̋ περιβαλλοντικού, 
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κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίε̋ απαριθìούνται στο Παράρτηìα Χ του 

Προσαρτήìατο̋ Α' του Ν.4412/16 

 

Τροποποίηση των όρων τη̋ σύìβαση̋ κατά τη διάρκειά τη̋ πραγìατοποιείται σύìφωνα ìε όσα 

προβλέπονται στα αρ.132 και 201 του Ν.4412/16. 

 

Ο ανάδοχο̋ δεσìεύεται ότι:  

α) σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν τη̋ σύìβαση̋ δεν ενήργησε αθέìιτα, παράνοìα ή καταχρηστικά 

και ότι θα εξακολουθήσει να ìην ενεργεί κατ` αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεση̋ τη̋ σύìβαση̋,  

β) ότι θα δηλώσει αìελλητί στην αναθέτουσα αρχή, από τη στιγìή που λάβει γνώση, οποιαδήποτε 

κατάσταση (ακόìη και ενδεχόìενη) σύγκρουση̋ συìφερόντων (προσωπικών, οικογενειακών, 

οικονοìικών, πολιτικών ή άλλων κοινών συìφερόντων, συìπεριλαìβανοìένων και αντικρουόìενων 

επαγγελìατικών συìφερόντων) ìεταξύ των νοìίìων ή εξουσιοδοτηìένων εκπροσώπων του καθώ̋ και 

υπαλλήλων ή συνεργατών του̋ οποίου̋ απασχολεί στην εκτέλεση τη̋ σύìβαση̋ (π.χ. ìε σύìβαση 

υπεργολαβία̋) και ìελών του προσωπικού τη̋ αναθέτουσα̋ αρχή̋ που εìπλέκονται καθ’ οιονδήποτε 

τρόπο στη διαδικασία εκτέλεση̋ τη̋ σύìβαση̋ ή/και ìπορούν να επηρεάσουν την έκβαση και τι̋ 

αποφάσει̋ τη̋ αναθέτουσα̋ αρχή̋ περί την εκτέλεσή τη̋, οποτεδήποτε και εάν η κατάσταση αυτή 

προκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεση̋ τη̋ σύìβαση̋.  

 

Οι υποχρεώσει̋ και οι απαγορεύσει̋ τη̋ ρήτρα̋ αυτή̋ ισχύουν, αν ο ανάδοχο̋ είναι ένωση, για όλα τα 

ìέλη τη̋ ένωση̋, καθώ̋ και για του̋ υπεργολάβου̋ που χρησιìοποιεί. Στο συìφωνητικό περιλαìβάνεται 

σχετική δεσìευτική δήλωση τόσο του αναδόχου όσο και των υπεργολάβων του.  

 

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και του̋ υπεργολάβου̋ του ελέγχεται και 

βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση τη̋ σύìβαση̋ και τι̋ αρìόδιε̋ δηìόσιε̋ αρχέ̋ 

και υπηρεσίε̋ που ενεργούν εντό̋ των ορίων τη̋ ευθύνη̋ και τη̋ αρìοδιότητά̋ του̋. 

 

ΑΡΘΡΟ 10ο : ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑÄΟΧΟΥ ÙΣ ΕΚΠΤÙΤΟΥ – ΚΥΡÙΣΕΙΣ 

Ο ανάδοχο̋ κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτο̋ από τη σύìβαση και από κάθε δικαίωìα που απορρέει 

από αυτήν, ìε απόφαση τη̋ αναθέτουσα̋ αρχή̋, ύστερα από γνωìοδότηση του αρìόδιου συλλογικού 

οργάνου (Επιτροπή Παρακολούθηση̋ και Παραλαβή̋): 

α) στην περίπτωση τη̋ παρ. 7 του άρθρου 105 περί κατακύρωση̋ και σύναψη̋ σύìβαση̋, 
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β) στην περίπτωση που δεν εκπληρώσει τι̋ υποχρεώσει̋ του που απορρέουν από τη σύìβαση ή/και δεν 

συììορφωθεί ìε τι̋ σχετικέ̋ γραπτέ̋ εντολέ̋ τη̋ υπηρεσία̋, που είναι σύìφωνε̋ ìε τη σύìβαση ή τι̋ 

κείìενε̋ διατάξει̋, εντό̋ του συìφωνηìένου χρόνου εκτέλεση̋ τη̋ σύìβαση̋, 

γ) εφόσον δεν φορτώσει, δεν παραδώσει ή δεν αντικαταστήσει τα συìβατικά αγαθά ή δεν επισκευάσει ή 

δεν συντηρήσει αυτά ìέσα στον συìβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράταση̋ που του δόθηκε, σύìφωνα ìε 

όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016, ìε την επιφύλαξη τη̋ επόìενη̋ παραγράφου. 

 

Στην περίπτωση συνδροìή̋ λόγου έκπτωση̋ του αναδόχου από σύìβαση κατά την ω̋ άνω περίπτωση γ, η 

αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία ìνηìονεύει τι̋ διατάξει̋ του άρθρου 

203 του ν. 4412/20166 και περιλαìβάνει συγκεκριìένη περιγραφή των ενεργειών στι̋ οποίε̋ οφείλει να 

προβεί ο ανάδοχο̋, προκειìένου να συììορφωθεί, ìέσα σε προθεσìία 15 ηìερών από την κοινοποίηση 

τη̋ ανωτέρω όχληση̋. Αν η προθεσìία που τεθεί ìε την ειδική όχληση, παρέλθει, χωρί̋ ο ανάδοχο̋ να 

συììορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτο̋ ìέσα σε προθεσìία τριάντα (30) ηìερών από την άπρακτη πάροδο 

τη̋ προθεσìία̋ συììόρφωση̋, ìε απόφαση τη̋ αναθέτουσα̋ αρχή̋. 

 

Ο ανάδοχο̋ δεν κηρύσσεται έκπτωτο̋ για λόγου̋ που αφορούν σε υπαιτιότητα του φορέα εκτέλεση̋ τη̋ 

σύìβαση̋ ή αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρα̋ βία̋. 

 

Στον οικονοìικό φορέα, που κηρύσσεται έκπτωτο̋ από τη σύìβαση, επιβάλλονται, ìε απόφαση του 

αποφαινόìενου οργάνου, ύστερα από γνωìοδότηση του αρìόδιου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί 

τον ενδιαφερόìενο προ̋ παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά οι παρακάτω κυρώσει̋: 

α) ολική κατάπτωση τη̋ εγγύηση̋ συììετοχή̋ ή καλή̋ εκτέλεση̋ τη̋ σύìβαση̋ κατά περίπτωση, 

β) Καταλογισìό̋ του διαφέροντο̋, που προκύπτει ει̋ βάρο̋ τη̋ αναθέτουσα̋ αρχή̋, εφόσον αυτή 

προìηθευτεί τα αγαθά, που δεν προσκοìίστηκαν προσηκόντω̋ από τον έκπτωτο οικονοìικό φορέα, 

αναθέτοντα̋ το ανεκτέλεστο αντικείìενο τη̋ σύìβαση̋ στον επόìενο κατά σειρά κατάταξη̋ οικονοìικό 

φορέα που είχε λάβει ìέρο̋ στη διαδικασία ανάθεση̋ τη̋ σύìβαση̋. Αν ο οικονοìικό̋ φορέα̋ του 

προηγούìενου εδαφίου δεν αποδεχθεί την ανάθεση τη̋ σύìβαση̋, η αναθέτουσα αρχή ìπορεί να 

προìηθευτεί τα αγαθά, που δεν προσκοìίστηκαν προσηκόντω̋ από τον έκπτωτο οικονοìικό φορέα, από 

τρίτο οικονοìικό φορέα είτε ìε διενέργεια νέα̋ διαδικασία̋ ανάθεση̋ σύìβαση̋ είτε ìε προσφυγή στη 
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διαδικασία διαπραγìάτευση̋, χωρί̋ προηγούìενη δηìοσίευση, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσει̋ του 

άρθρου 32 του ν. 4412/2016.  

 

Ο καταλογισìό̋ του διαφέροντο̋ επιβάλλεται στον έκπτωτο οικονοìικό φορέα ìε απόφαση τη̋ 

αναθέτουσα̋ αρχή̋, που εκδίδεται σε αποκλειστική προθεσìία δεκαοκτώ (18) ìηνών ìετά την έκδοση και 

την κοινοποίηση τη̋ απόφαση̋ κήρυξη̋ εκπτώτου, και εφόσον κατακυρωθεί η προìήθεια των αγαθών 

που δεν προσκοìίστηκαν προσηκόντω̋ από τον έκπτωτο οικονοìικό φορέα σε τρίτο οικονοìικό φορέα. 

Για την είσπραξη του διαφέροντο̋ από τον έκπτωτο οικονοìικό φορέα ìπορεί να εφαρìόζεται η 

διαδικασία του Κώδικα Είσπραξη̋ Äηìόσιων Εσόδων. Το διαφέρον εισπράττεται υπέρ τη̋ αναθέτουσα̋ 

αρχή̋. 

 

Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί ìετά τη λήξη του συìβατικού χρόνου και ìέχρι λήξη̋ 

του χρόνου τη̋ παράταση̋ που χορηγήθηκε, σύìφωνα ìε το άρθρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται 

πρόστιìο πέντε τοι̋ εκατό (5%) επί τη̋ συìβατική̋ αξία̋ τη̋ ποσότητα̋ που παραδόθηκε εκπρόθεσìα. 

 

Το παραπάνω πρόστιìο υπολογίζεται επί τη̋ συìβατική̋ αξία̋ των εκπρόθεσìα παραδοθέντων υλικών, 

χωρί̋ ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσìα επηρεάζουν τη χρησιìοποίηση των υλικών που 

παραδόθηκαν εìπρόθεσìα, το πρόστιìο υπολογίζεται επί τη̋ συìβατική̋ αξία̋ τη̋ συνολική̋ ποσότητα̋ 

αυτών. 

 

Κατά τον υπολογισìό του χρονικού διαστήìατο̋ τη̋ καθυστέρηση̋ για φόρτωση- παράδοση ή 

αντικατάσταση των υλικών, ìε απόφαση του αποφαινοìένου οργάνου, ύστερα από γνωìοδότηση του 

αρìοδίου οργάνου, δεν λαìβάνεται υπόψη ο χρόνο̋ που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα 

στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχο̋ και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνο̋ 

φόρτωση̋ - παράδοση̋. 

 

ΑΡΘΡΟ 11ο : ΕΠΙΛΥΣΗ ÄΙΑΦΟΡÙΝ – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ÄΙΚΑΙΟ 

Κάθε διαφορά ìεταξύ των συìβαλλόìενων ìερών που προκύπτει από τι̋ συìβάσει̋ που συνάπτονται στο 

πλαίσιο τη̋ παρούσα̋ διακήρυξη̋, επιλύεται ìε την άσκηση προσφυγή̋ ή αγωγή̋ στο Äιοικητικό Εφετείο 

τη̋ Περιφέρεια̋, στην οποία εκτελείται εκάστη σύìβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόìενα στι̋ παρ. 1 έω̋ 

και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016. Πριν από την άσκηση τη̋ προσφυγή̋ στο Äιοικητικό Εφετείο 

προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση τη̋ ενδικοφανού̋ διαδικασία̋ που προβλέπεται στο άρθρο 205 του ν. 
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4412/2016 καθώ̋ και̋ την παρούσα, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ω̋ απαράδεκτη. Αν ο 

ανάδοχο̋ τη̋ σύìβαση̋ είναι κοινοπραξία, η προσφυγή ασκείται είτε από την ίδια είτε από όλα τα ìέλη 

τη̋. Äεν απαιτείται η τήρηση ενδικοφανού̋ διαδικασία̋ αν ασκείται από τον ενδιαφερόìενο αγωγή, στο 

δικόγραφο τη̋ οποία̋ δεν σωρεύεται αίτηìα ακύρωση̋ ή τροποποίηση̋ διοικητική̋ πράξη̋ ή 

παράλειψη̋. 

 

ΑΡΘΡΟ 12ο : ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η αναθέτουσα αρχή ìπορεί, υπό τι̋ προϋποθέσει̋ που ορίζουν οι κείìενε̋ διατάξει̋, να καταγγείλει τη 

σύìβαση κατά τη διάρκεια τη̋ εκτέλεση̋ τη̋, εφόσον: 

α) η σύìβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψη̋ σύìβαση̋ 

δυνάìει του άρθρου 132 του Ν.4412/16, 

β) ο ανάδοχο̋, κατά το χρόνο τη̋ ανάθεση̋ τη̋ σύìβαση̋, τελούσε σε ìια από τι̋ καταστάσει̋ που 

αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/16 και, ω̋ εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει 

αποκλειστεί από τη διαδικασία τη̋ σύναψη̋ σύìβαση̋, 

γ) ο ανάδοχο̋ πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία ειδική̋ εκκαθάριση̋ ή τεθεί υπό αναγκαστική 

διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συìβιβασìού ή 

αναστείλει τι̋ επιχειρηìατικέ̋ του δραστηριότητε̋ ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανση̋ και δεν τηρεί του̋ 

όρου̋ αυτή̋ ή εάν βρεθεί σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόìοια διαδικασία, 

προβλεπόìενη σε εθνικέ̋ διατάξει̋ νόìου.  

 

Η αναθέτουσα αρχή ìπορεί να ìην καταγγείλει τη σύìβαση, υπό την προϋπόθεση ότι ο ανάδοχο̋ ο 

οποίο̋ θα βρεθεί σε ìία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή αποδεικνύει ότι 

είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύìβαση, λαìβάνοντα̋ υπόψη τι̋ ισχύουσε̋ διατάξει̋ και τα ìέτρα για τη 

συνέχιση τη̋ επιχειρηìατική̋ του λειτουργία̋.  

Κατά τα λοιπά εφαρìόζονται οι διατάξει̋ του άρθρου 133 του Ν.4412/16. 

 

ΑΡΘΡΟ 13ο : ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣÙΠΙΚÙΝ ÄΕÄΟΜΕΝÙΝ 

Η αναθέτουσα αρχή ενηìερώνει το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ω̋ Προσφέρων ή ω̋ 

Νόìιìο̋ Εκπρόσωπο̋ Προσφέροντο̋, ότι η ίδια ή και τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασìό τη̋, θα 

επεξεργάζονται προσωπικά δεδοìένα που περιέχονται στου̋ φακέλου̋ τη̋ προσφορά̋ και τα 

αποδεικτικά ìέσα τα οποία υποβάλλονται σε αυτήν, στο πλαίσιο του παρόντο̋ Äιαγωνισìού, για το σκοπό 

τη̋ αξιολόγηση̋ των προσφορών και τη̋ ενηìέρωση̋ έτερων συììετεχόντων σε αυτόν, λαìβάνοντα̋  
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κάθε εύλογο ìέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και τη̋ ασφάλεια̋ τη̋ επεξεργασία̋ των 

δεδοìένων και τη̋ προστασία̋ του̋ από κάθε ìορφή̋ αθέìιτη επεξεργασία, σύìφωνα ìε τι̋ διατάξει̋ 

τη̋ κείìενη̋ νοìοθεσία̋ περί προστασία̋ προσωπικών δεδοìένων, κατά τα αναλυτικώ̋ αναφερόìενα 

στην αναλυτική ενηìέρωση που επισυνάπτεται στην παρούσα. 

 

 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
   

   

 

Ο ÄΗΜΑΡΧΟΣ  Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 
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