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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ     
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ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ      
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ                                                        
ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ                                                                                                          

ΑΠΟΦΑΣΗ 

 

 

Ταχ.  Δ/νση : Ι. Κόνιαρη 43  
 
 
 
 
 
 

Τ. Κ. : 114 71 Αθήνα 

Πληροφορίες : Μ. Αργυρού 

Τηλέφωνο : 210-6411903 

Fax : 210-6451994 

Ε-mail : yas@ggde.gr 
 

ΘΕΜΑ: 1. Έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού με διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση προκήρυξης 

και πρόσκληση προμηθευτών για την "Προμήθεια 1.150 ενιαία μεταφερόμενων οικίσκων, τύπου 

container, επιφανείας εκάστου 25 τ.μ., για την προσωρινή στέγαση προσφύγων-υπηκόων τρίτων 

χωρών", προϋπολογισμού 14.145.000 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., για τη σύναψη 

σύμβασης/συμβάσεων, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά οικίσκο. 2. Πρόσκληση 

προμηθευτών 3. Συγκρότηση επιτροπών α) Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων  του Διαγωνισμού και των 

Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης(Ε.Α.Α) και β) Εξέτασης και κρίσης των διοικητικών ενστάσεων. 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  ΤΗΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

www.promitheus.gov.gr  

του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΙ ΩΡΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
2η Φεβρουαρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 08:00 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ  

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
2α Φεβρουαρίου 2016, ημέρα Τρίτη  και ώρα 17.00  

 

Προϋπολογισμός -Χρηματοδότηση: 

14.145.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%)  

 
Π.Δ.Ε. οικονομικού έτους 2016, ΣΑΕ 069, έργο: 2016ΣΕ06900000 

"Προμήθεια καινούργιων, ενιαία μεταφερόμενων οικίσκων, 

τύπου container, επισκευή υπαρχόντων στις αποθήκες 

Ασπροπύργου, για την προσωρινή στέγαση προσφύγων-

υπηκόων τρίτων χωρών και κάλυψη εξόδων μετακίνησης των 

οικίσκων" 

Αθήνα, 1  Φεβρουαρίου 2016 
Αριθμ. Πρωτ. :443/Γ2.1 
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 Σύμφωνα με: 

1. Τις  διατάξεις:  

1.1 της από 28-7-1978 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας «περί 

αποκαταστάσεως ζημιών εκ σεισμών 1978 εις περιοχή Βορείου Ελλάδος και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων» 
που κυρώθηκε με το ν. 867/1979 (Φ.Ε.Κ. 24/Α΄/7-02-1979) όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει 

μέχρι σήμερα. 

1.2 της από 26-03-1981 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας «περί 

αποκαταστάσεως ζημιών εκ σεισμών 1981 και ρυθμίσεως ετέρων συναφών θεμάτων» που κυρώθηκε με το 

άρθρο πρώτο του ν. 1190/1981 (Φ.Ε.Κ. 203/Α΄/30-07-1981), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει 

μέχρι σήμερα. 

1.3 του ν.2286/1995 (Φ.Ε.Κ.19/Α΄/1.2.1995)" Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις Συναφών 

Θεμάτων", όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει. 

1.4 του ν. 2362/1995 (Φ.Ε.Κ. 247/Α΄/27-11-1995) «περί  Δημοσίου  Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του 

Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 
1.5 του ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173/Α΄/30-09-2010) και την εγκύκλιο 23/06-12-2010 (Εφαρμογή ν. 3886/2010) 

«Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων − Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την 

Οδηγία 89/665/ΕΟΚ» του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του 

Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335). 

1.6 του ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α’/13-07-2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων 

και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα 

Διαύγεια» και άλλες διατάξεις». 

1.7 του ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/15-09-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων κτλ». 
1.8 του άρθρου 26 του ν. 4024/2011  (ΦΕΚ 226/Α/27-10-2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - 

βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου 

δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015». 

Χρόνος παράδοσης των οικίσκων: 

 

 

 

Οι οικίσκοι θα παραδοθούν σε δύο Φάσεις ως εξής: 
ΦΑΣΗ 1η: 250 οικίσκοι την επόμενη ημερολογιακή ημέρα από την 

ανακοίνωση στον Ανάδοχο της Απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής 

της Κατακύρωσης της Προμήθειας ή μέρους αυτής  

ΦΑΣΗ 2η: 900 οικίσκοι εντός 30 ημερολογιακών ημερών  από την 

ανακοίνωση στον Ανάδοχο της Απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής 

της Κατακύρωσης της Προμήθειας ή μέρους αυτής 

Κριτήριο κατακύρωσης: Η χαμηλότερη τιμή 

CPV: 44211000-2 

 

Ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης 

προσφορών: 

 

              2α Φεβρουαρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 17.30  

Ημερομηνία Ανάρτησης στη 

Διαδικτυακή Πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  2η Φεβρουαρίου 2016, ημέρα Τρίτη   

Ημερομηνία Ανάρτησης στη 

Διαδικτυακή Πύλη του Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. 1η Φεβρουαρίου 2016, ημέρα Δευτέρα  

Ημερομηνία Ανάρτησης στη 

Διαδικτυακή Πύλη ΔΙΑΥΓΕΙΑ 1η Φεβρουαρίου 2016, ημέρα Δευτέρα 
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1.9 του άρθρου 28 του ν. 4033/2011 (ΦΕΚ 264/Α’/22-12-2011) όπως ισχύει σήμερα. 

1.10 του άρθρου 64 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α/23-07-2013) «Φορολογία εισοδήματος επείγοντα μέτρα 

εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις». 

1.11 του άρθρου 35 του ν. 4129/2013 (ΦΕΚ 52/Α/28-02-2013) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό 

Συνέδριο», όπως συμπληρώθηκε με την υποπαράγραφο Γ.1 της παραγράφου Γ του άρθρου πρώτου του ν. 

4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/07-04-2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο 

εφαρμογής του ν. 4062/2012 και άλλες διατάξεις».  

1.12 του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/28-06-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 

της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». 

1.13 του ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α/08-08-2014)  «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, 
οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις».  

1.14 του άρθρου 37 του ν. 4320/2015 (ΦΕΚ 29/Α/19-3-2015) «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την 

αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και 

λοιπές διατάξεις». 

1.15 του άρθρου 10 της από 30.12.2015 Π.Ν.Π. (Φ.Ε.Κ. 184/Α΄/30-12-2015) «Ρύθμιση κατεπειγόντων θεμάτων των 

Υπουργείων Οικονομικών, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Εσωτερικών και Διοικητικής 

Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Εργασίας, Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης, Εθνικής Άμυνας, Υγείας και Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και της ΕΡΤ Α.Ε.». 

1.16 του Π.δ. 82/1996 (ΦΕΚ 66/Α/11-04-1996) «Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιριών 
που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του 

ευρύτερου δημόσιου τομέα», όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 

3310/2005 και του άρθρου 8 του ν. 3414/2005. 

1.17 του Π.δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/16-3-2007) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 

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

υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005». 

1.18 του Π.δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/10-07-2007) «Κανονισμός  Προμηθειών  Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)», όπως 

τροποποιήθηκε με τους ν. 4038/2012, 4155/ 2013, 4250/2014 και όπως ισχύει σήμερα. 

1.19 του Π.δ. 109/2014 (Φ.Ε.Κ. 176/Α΄/29-8-2014) «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων». 

1.20 του άρθρου 3 του Π.δ. 70/2015 (Φ.Ε.Κ. 114/Α΄/22-09-2015) για την ανασύσταση του Υπουργείου Υποδομών, 

Μεταφορών και Δικτύων. 

1.21 του Π.δ. 73/2015 (Φ.Ε.Κ. 116/Α΄/23-09-2015) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 

1.22 Του ν.4155/2013 (Α-120) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις» 

 

2. Τις αποφάσεις με αριθμούς: 

2.1 Π1/2489/22-08-1995 του Υπουργού Εμπορίου «Συγκρότηση και λειτουργία των Επιτροπών Παραλαβής 

Υλικών, Διαδικασία Παραλαβής». 
2.2 2024709/301/0026/8-4-1998 του Υπουργού Οικονομικών «Περί καθορισμού των δικαιολογητικών των 

δαπανών του Δημοσίου για προμήθειες και εργασίες». 

2.3 35130/739/ 9-8-2010 του Υπουργού Οικονομικών «Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του 

ν. 2362/1995 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών 

ή εκτέλεση έργων». 

2.4 Π1/2390/16-10-2013 «Τεχνικές Λεπτομέρειες για το ΕΣΥΔΗΣ»( 2677/ Β) 

2.5 Οικ.40898/5356/14-08-2013 κ.υ.α. του Αναπληρωτή  Υπουργού Οικονομικών και των Υπουργών Διοικητικής 

Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Αναδιάρθρωση 

της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων». 

2.6 Οικ. 26398/28-4-2015 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 315/6-5-2015) του Πρωθυπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού 
Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού κ. Χρήστου Σπίρτζη «Διορισμός Γενικής Γραμματέως του 

πρώην Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».  
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2.7 Oικ. 20699/30.03.2015 (Φ.Ε.Κ. 204/Υ.Ο.Δ.Δ./1.04.2015) του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας, 

Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού με θέμα «Διορισμός Γενικού Γραμματέα Υποδομών του Υπουργείου 

Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού». 

2.8 ΔΑΕΦΚ/οικ 13/Α31/15.1.2016 (Φ.Ε.Κ. 24/Β΄/15-01-2016) των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής 

Ανασυγκρότησης και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Ορισμός αρμόδιας Διεύθυνσης και ρύθμιση των 

αναγκαίων λεπτομερειών, για την προσωρινή στέγαση στους χώρους προσωρινής φιλοξενίας και παραμονής, 

υπηκόων τρίτων χωρών». 

2.9 ΔΑΕΦΚ/220/Γ.2.1/25-01-2016 του Υπουργού Υ.ΜΕ.ΔΙ. "Έγκριση διάθεσης πίστωσης δεκατεσσάρων 

εκατομμυρίων εκατόν σαράντα πέντε χιλιάδων ευρώ (14.145.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

(23%) σε βάρος των πιστώσεων του έργου 2016ΣΕ06900000 της ΣΑΕ 069 του ΠΔΕ 2016 για την προμήθεια 
1.150 ενιαία μεταφερόμενων οικίσκων, τύπου container, των 25 τ.μ." 

 

Λαμβάνοντας υπ΄όψη: 

 

1. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 37129/01-04-2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Υποστήριξης και Σχεδιασμού της Γενικής 

Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή 

2. Το έγγραφο 4/573/20-1-2016 (αρ. πρωτ. εισερχ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ. 220) της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής του 

Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με το οποίο ζητήθηκε η προμήθεια 1.150 οικίσκων 

και η τμηματική παράδοσή 250 οικίσκων μέχρι τις 10-02 και 900 οικίσκων μέχρι τις αρχές Μαρτίου, για την 
προσωρινή στέγαση προσφύγων - υπηκόων τρίτων χωρών στις ανοιχτές δομές φιλοξενίας. 

3. Τις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές των οικίσκων.  

4. Το με α.π. ΔΑΕΦΚ/οικ 289/Γ2.1/25-01-2016 αίτημα της ΔΑΕΦΚ προς την Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 

5. Την Απόφαση 10/2016 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με την οποία 

αποφάσισε «Την αποχή  από την έκδοση γνώμης επί του αιτήματος της Διεύθυνσης Αποκατάστασης 

Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών, 

Μεταφορών και Δικτύων για παροχή σύμφωνης γνώμης, λόγω έλλειψης αρμοδιότητας της Αρχής για την 

έκδοση της Απόφασης του άρθρου 2 παρ. 2 περ. γ΄υποπερ. δδ΄του ν. 4013/2011, όπως ισχύει», επειδή οι 

διατάξεις του άρθρου 28 παρ. 8 του ν. 4033/2011, όπως ισχύει, καθιερώνουν παρέκκλιση από τις ισχύουσες 

διατάξεις για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής. 

6. Την ανάγκη συγκρότησης ειδικών επιτροπών: Ι) Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων  του διαγωνισμού και ΙΙ)  

Εξέτασης και κρίσης των διοικητικών ενστάσεων και των προδικαστικών προσφυγών, σύμφωνα με τα 

αναλυτικά οριζόμενα στην Απόφαση υπ’ αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/04-11-2011 (ΦΕΚ 2540/Β/07-11-2011) 

και στην Εγκύκλιο ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/04-11-2011 του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 26 του ν. 4024/2011 «Συγκρότηση 

συλλογικών οργάνων της διοίκησης». 

7. Το γεγονός ότι το παραπάνω έργο απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις από τους συμμετέχοντες υπαλλήλους στις 

αρμόδιες επιτροπές: Ι) Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των διαδικασιών 

διαπραγμάτευσης και ΙΙ) Εξέτασης και κρίσης των διοικητικών ενστάσεων και προδικαστικών προσφυγών, για 

την κατανόηση και  αξιολόγηση των προσφορών  

8. Την από 20-01-2016 ανακοίνωση περί πραγματοποίησης δημόσιας κλήρωσης. 

9. Το από  27-01-2016 Πρακτικό Δημόσιας Κλήρωσης και, 

Επειδή: 

• Υφίσταται άμεση και επιτακτική ανάγκη για την προσωρινή στέγαση προσφύγων –υπηκόων τρίτων χωρών 

•  Η Ελλάδα έχει δεσμευθεί να κατασκευάσει και να λειτουργήσει πέντε (5) Κέντρα Ταυτοποίησης (Hot Spot), 

στα βασικά σημεία εισόδου των προσφυγικών /μεταναστευτικών ροών στη χώρα μας, δηλαδή στη Λέσβο, τη 

Χίο, τη Σάμο, τη Λέρο και την Κω, μέχρι το τέλος του 2015, λαμβάνοντας υπόψη τις αποφάσεις της Συνόδου 

Κορυφής των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (14&22-09-2015) για τη διαχείριση της προσφυγικής κρίσης, η 

οποία ξεπερνά κάθε αντίστοιχη προηγούμενη εμπειρία από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο μέχρι τις μέρες μας.  
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• Τα κέντρα Ταυτοποίησης είναι δομές προσωρινής διαμονής (από 48 ως 72 ώρες), όπου καταγράφονται, 

διαπιστεύονται ή /και ταυτοποιούνται οι πρόσφυγες / μετανάστες. Δημιουργούνται και λειτουργούν με 

ευθύνη του Ελληνικού Κράτους σε συνεργασία με την Frontex, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το 

Άσυλο (EASO) και τη Europol, ενώ φυλάσσονται  από την Ελληνική Αστυνομία.  

• Οι έκτακτες και απρόβλεπτες καταστάσεις που έχουν δημιουργηθεί από τις προσφυγικές ροές,  δεν 

απορρέουν από ευθύνη του Ελληνικού Δημοσίου 

• Η χώρα μας δεσμεύεται τόσο από τη Συνθήκη της Γενεύης, που προβλέπει πως οι πρόσφυγες δεν 

απωθούνται, αντίθετα τους παρέχεται ανθρωπιστικός διάδρομος φιλοξενίας και μετεγκατάστασης, όσο και 

από το ευρωπαϊκό και ελληνικό δίκαιο, που προβλέπουν πως στους πρόσφυγες οφείλουμε υποδοχή και 

φιλοξενία που θα διασφαλίζει την προστασία της αξιοπρέπειας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους. 

• Στην από 15-12-2015 (COM(2015)676 final) Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο , όπου ειδικά και ρητά αναφέρεται ότι : "..Η διαδρομή των "Δυτικών 

Βαλκανίων" ήταν η κοινή διαδρομή της άνευ προηγουμένου ροής προσφύγων και μεταναστών που άρχισε 

από τα τέλη του καλοκαιριού και κλιμακώθηκε το φθινόπωρο του 2015. Η διαδρομή αυτή αποτέλεσε το 

επίκεντρο της πρόσκλησης με την οποία βρέθηκε αντιμέτωπη η Ευρώπη, καθώς πάνω από 650.000 άνθρωποι 

πέρασαν από την Τουρκία στην Ελλάδα το 2015, οι περισσότεροι από τους οποίους ακολούθησαν αυτή τη 

διαδρομή διασχίζοντας τα Δυτικά Βαλκάνια με προορισμό την Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη. Οι κινήσεις αυτές 

ήταν όχι μόνον απρόβλεπτες και πρωτοφανούς κλίμακας, αλλά συχνά συντελούνταν με μεγάλη ταχύτητα 

προκαλώντας φόβους ότι οι χώρες φρόντιζαν απλώς να προωθούν τα άτομα αυτά προς γειτονικές χώρες κατά 
μήκος τη διαδρομής. Αυτά τα γεγονότα έφεραν στην επιφάνεια μια εντυπωσιακή έλλειψη ικανότητας, 

συνεργασίας και αλληλεγγύης, καθώς και στοιχειώδους επικοινωνίας μεταξύ των χωρών κατά μήκος της 

διαδρομής: ένα ιδιαίτερο πρόβλημα που απαιτούσε μια ιδιαίτερη επιχειρησιακή και πολιτική λύση σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο".  

• Στην Έκθεση στα σημεία 4-7 (παράγρ. 3) του επισυναπτόμενου εγγράφου αποδεικνύεται ότι στα πλαίσια 

ενεργειών που ανέλαβε η Χώρα μας έναντι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αντιμετώπιση του εντελώς 

αιφνίδια επιδεινωμένου φαινομένου της προσφυγικής ροής προς τη Χώρα μας και μάλιστα μέσω της 

θαλάσσιας περιοχής του Αιγαίου συμπεριλαμβάνεται ρητά η "Υποστήριξη των προσφύγων και παροχή 

καταλυμάτων και χώρων ανάπαυσης" και μάλιστα όπως ρητά βεβαιώνεται και από την ίδια Έκθεση: «… 3. 

Υποστήριξη των προσφύγων και παροχή καταλυμάτων και χώρων ανάπαυσης:  Η αύξηση της ικανότητας για 

παροχή προσωρινού καταφυγίου, ανάπαυσης, σίτισης υγειονομικής περίθαλψης, ύδρευσης και αποχέτευσης 

για όλους αυτούς που βρίσκονται σε κατάσταση ανάγκης εγκρίθηκε ως βασική επιταγή για όλες τις χώρες. Οι 

εγκαταστάσεις αυτές επιτρέπουν επίσης την καλύτερη και πιο προβλέψιμη διαχείριση των ροών και τη 
βελτίωση της καταγραφής κατά μήκος της διαδρομής. Έχουν ληφθεί σημαντικά μέτρα κατά τη διάρκεια των 

τελευταίων δύο μηνών στο πλαίσιο της δέσμευσης των ηγετών για την αύξηση της δυναμικότητας υποβολής 

στην Ελλάδα σε συνολικά 50.000 θέσεις μέχρι τα τέλη του 2015 και κατά μήκος των Δυτικών Βαλκανίων κατά 

άλλες 50.000 πρόσθετες θέσεις, με τη βοήθεια χρηματοδοτικής στήριξης από την ΕΕ και τη συνδρομή εταίρων 

όπως η Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες και ο Διεθνής Οργανισμός 

Μετανάστευσης. Ωστόσο, απαιτούνται επειγόντως περαιτέρω προσπάθειες για την επίτευξη των 

ανειλημμένων στόχων δυναμικότητας που έχουν καθοριστεί από τους ηγέτες και την εξασφάλιση των 

κατάλληλων υποδομών για τη στέγαση, την ανάπαυση και την ικανοποίηση άλλων ανθρωπιστικών αναγκών 

των προσφύγων". 

• Στην έκθεση(COM(2015)678 final)  αναφέρεται ότι «… Η Ελλάδα χρειάζεται να ολοκληρώσει την κατασκευή 

των Σημείων Υποδοχής [hot spots] στη Λέσβο, στη Λέρο και στη Χίο σε αντιστοίχηση με το προγραμματισμένο 

χρονοδιάγραμμα. Οι εργασίες κατασκευής στην Κω θα πρέπει να ξεκινήσουν άμεσα και θα πρέπει να 

καθορισθεί στη Σάμο μια τοποθεσία ώστε να δρομολογηθεί το Σημείο Υποδοχής μέχρι το τέλος Ιανουαρίου.»  

• Στη Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (Δ.Α.Ε.Φ.Κ) ανατέθηκε η αρμοδιότητα 

για την προμήθεια και μεταφορά οικίσκων για την κάλυψη αναγκών προσωρινής στέγασης στους χώρους 

προσωρινής φιλοξενίας και παραμονής υπηκόων τρίτων χωρών, στις 15-01-2016 με την ΚΥΑ με αρ. πρωτ. 
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ΔΑΕΦΚ οικ/134/Α31/15-1-2016 και υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από την υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής στις 20-

01-2015. 

• Η υλοποίηση της Προμήθειας αφορά άμεσα στην Εθνική Ασφάλεια της Χώρας.  

• Λόγω του εξαιρετικά σύντομου  χρόνου που ορίζεται για την προμήθεια και παράδοση των οικίσκων, δεν 

είναι εφικτή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή με διαπραγμάτευση με 

δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού διαδικασίες που προβλέπονται από το Π.δ. 60/2007. 

• Οι διατάξεις του άρθρου 28 παρ. 8 του ν. 4033/2011, όπως ισχύει, καθιερώνουν παρέκκλιση από τις 

ισχύουσες διατάξεις για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων. 

 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 

 
1. Την προκήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού με διαπραγμάτευση, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, μετά από 

πρόσκληση περιορισμένου αριθμού προμηθευτών, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, 

σύμφωνα με το άρ. 25 παρ.1γ, του Π.δ.60/2007 και την παρ.8 του άρθ.28 του ν.4033/2011 (Α’ 64), όπως 

τροποποιήθηκε με το αρ. 36 του ν. 4325/2015 (Α’ 47), όπως τροποποιήθηκε με το αρ. 10 της από 30-12-

2015 Π.Ν.Π.(184 Α΄) και ισχύει,  για  την επιλογή αναδόχου/αναδόχων που θα αναλάβει/αναλάβουν την 

«Προμήθεια 1.150 ενιαία μεταφερόμενων οικίσκων, τύπου container, των 25 τ.μ., για την προσωρινή 

στέγαση προσφύγων-υπηκόων τρίτων χωρών», προϋπολογισμού #14.145.000,00 €# (συμπε- 

ριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%) 

2. Την πρόσκληση για συμμετοχή στον διαγωνισμό των κάτωθι: 

• GLASSART AE 

• KMS BUILDINGS ΑΕ 

• NESTOR C.M.C. ΑΕ 

• ΕΥΡΩΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΒΕΕ 

• ΝΕΟΚΑΤ ΑΕ 

• INTRAKAT ΑΕ 

• ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ 

3. Οι οικίσκοι θα παραδοθούν σε δύο Φάσεις ως εξής: 

ΦΑΣΗ 1η: Διακόσιοι πενήντα (250) οικίσκοι την επόμενη ημερολογιακή ημέρα από την ανακοίνωση στον 

Ανάδοχο της Απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής της Κατακύρωσης της Προμήθειας ή μέρους αυτής  

ΦΑΣΗ 2η: Εννιακόσιοι (900) οικίσκοι εντός 30 ημερολογιακών ημερών  από την ανακοίνωση στον Ανάδοχο 
της Απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής της Κατακύρωσης της Προμήθειας ή μέρους αυτής  

 

4. Η δαπάνη για την υλοποίηση της προμήθειας προϋπολογίζεται στο  ποσό των δεκατεσσάρων εκατομμυρίων 

εκατόν σαράντα πέντε  χιλιάδων ευρώ #14.145.000,00 €# (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%) και 

βαρύνει τον προϋπολογισμό του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., για τη χρήση 2016, Π.Δ.Ε. στη ΣΑΕ 069 αρ. εναρ. 

2016ΣΕ06900000:  "Προμήθεια καινούργιων, ενιαία μεταφερόμενων οικίσκων, τύπου container, επισκευή 

υπαρχόντων στις αποθήκες Ασπροπύργου, για την προσωρινή στέγαση προσφύγων-υπηκόων τρίτων χωρών 

και κάλυψη εξόδων μετακίνησης των οικίσκων". 

5. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr . 

6. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι 2α Φεβρουαρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 

17.00. Μετά την παρέλευση της παραπάνω καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα 

υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.  

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος 

βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
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παράγραφο 3 του άρθρου 6 του ν. 4155/13 και του άρθρου 6 της Υ.Α. Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες 

και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων». Οι προσφορές 

θα αποσφραγισθούν την ίδια ημέρα μετά τη λήξη της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας υποβολής των 

προσφορών, και συγκεκριμένα την 2α Φεβρουαρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:30 

7. Οι  υποβαλλόμενες  στο  διαγωνισμό  προσφορές  ισχύουν  και  δεσμεύουν  τους  προσφέροντες  για  εκατόν 

ογδόντα (180) ημέρες, προθεσμία  που  αρχίζει  από  την  επομένη  της  καταληκτικής ημερομηνίας  υποβολής 

προσφορών. 

8. Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή 

υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν  στο 

ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr). 

9. Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν οι πιο πάνω ρητά κατονομαζόμενοι και προσκαλούμενοι 

οικονομικοί φορείς.  

10. Επιτρέπεται στους υποψήφιους οικονομικούς φορείς να υποβάλλουν προσφορά για μέρος της συνολικής 

ποσότητας των προς προμήθεια οικίσκων. Στην περίπτωση αυτή διευκρινίζεται ότι η ελάχιστη υποχρεωτική 

ποσότητα προμήθειας κατά την 1η ΦΑΣΗ παράδοσης, κατά τα ανωτέρω, ήτοι μέχρι την την επόμενη 

ημερολογιακή ημέρα από την ανακοίνωση στον Ανάδοχο της Απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής της 

Απόφασης Κατακύρωσης, δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ποσοστού είκοσι δύο τοις εκατό (22%) της 

συνολικής προσφερόμενης από τον οικονομικό φορέα ποσότητας.  

11. Η παραλαβή των οικίσκων θα γίνει στον τόπο παραγωγής τους, από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής (Ε.Π.), 
η οποία θα οριστεί στην κατακυρωτική απόφαση. 

12. Η πληρωμή της αξίας των οικίσκων θα γίνει ως εξής: 

α) Χορήγηση προκαταβολής σε  ποσοστό έως είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του συμβατικού αντικειμένου 

χωρίς Φ.Π.Α. και με την κατάθεση εγγυητικής  επιστολής  προκαταβολής, που θα είναι σύμφωνη με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 157 του ν. 4281/2014. Η  χορήγηση  της  προκαταβολής  θα  γίνεται  εντόκως  και  

σύμφωνα  με  τα  άρθρα 157 του ν. 4281/2014, 32 παρ. 5 και 34 παρ. 5 εδ. (ε) του Π.δ. 118/2007. Για τον 

υπολογισμό του τόκου θα λαμβάνεται υπόψη το ύψος του επιτοκίου των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου 

δωδεκάμηνης διάρκειας, που  θα  ισχύει  κατά  την  ημερομηνίας  χορήγησης της προκαταβολής, 

προσαυξημένο κατά 0,25%  ποσοστιαίες  μονάδες. Το ποσό της εγγυητικής επιστολής προκαταβολής θα 

ανέρχεται σε ποσό ίσο με τη διαφορά μεταξύ του ποσού της προκαταβολής και του ποσού της εγγυητικής 
επιστολής καλής εκτέλεσης. 

    Ο τόκος που αντιστοιχεί στην προκαταβολή μέχρι την οριστική  παραλαβή των οικίσκων θα συμψηφισθεί 

κατά την εξόφληση της συμβατικής αξίας. Η προκαταβολή χορηγείται μετά την υποβολή αίτησης εκ μέρους 

του προμηθευτή και την κατάθεση προτιμολογίου. 

β) Το υπόλοιπο εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) της αξίας των οικίσκων, με τις τμηματικές -σταδιακές 

παραδόσεις αυτών και ανάλογα με την ποσότητα των παραδιδόμενων οικίσκων. 

Εφόσον ο Ανάδοχος δεν επιθυμεί τη χορήγηση προκαταβολής, η πληρωμή θα γίνεται ανάλογα με τις 

σταδιακές παραδόσεις των οικίσκων. 

 

13. Κατά τις πληρωμές παρακρατείται από τον προμηθευτή, ο νόμιμος φόρος εισοδήματος 4%, σύμφωνα με το 

άρθρο 64 του ν. 4172/2013.  

Επίσης, σε κάθε πληρωμή, θεωρουμένης ως τέτοιας και της τυχόν προκαταβολής, θα παρακρατηθεί από τον 

Προμηθευτή ποσό ύψους 0,10% επί του ποσού της πληρωμής εκτός Φ.Π.Α, η οποία υπόκειται  σε τέλος 

χαρτοσήμου 3% (πλέον 20% εισφοράς υπέρ ΟΓΑ επ’  αυτού),  υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων, βάσει του άρθρου 4 παρ. 3 του ν. 4013/2011. 

14. Συγκροτούμε τις επιτροπές:  Ι) Διενέργειας και Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων  του διαγωνισμού (Ε.Α.Α) 

και ΙΙ) Εξέτασης και κρίσης των διοικητικών ενστάσεων, σύμφωνα με τα αναλυτικά οριζόμενα στην 

Απόφαση υπ’ αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/04-11-2011 και στην Εγκύκλιο ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/04-11-

2011 του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και κατ’ εφαρμογή των 

διατάξεων του άρθρου 26 του ν. 4024/2011, λαμβάνοντας υπόψη την τεχνική πολυπλοκότητα και έκταση 
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του έργου, οι οποίες απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις από τους συμμετέχοντες υπαλλήλους στις αρμόδιες 

επιτροπές. 

Για τη διενέργεια της κληρώσεως και τα αποτελέσματά της συνετάχθη σχετικό πρακτικό, το οποίο και 

αποτελεί αναπόσπαστο και ισοδύναμης ισχύος τμήμα της παρούσας.  

 

 

Ι) Τριμελής Επιτροπή και Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων (Ε.Α.Α.)           

Τακτικά μέλη: 

      α)  Τασιολάμπρος Γιώργος, κλάδου ΠΕ ΔΙΟΙΚ-ΟΙΚ,  ως Πρόεδρος, 

      β) Τασιόπουλος Δημήτρης,  κλάδου ΠΕ ΜΗΧ,   μέλος και, 
      γ)  Παπαγιαννίδης Δημήτρης, κλάδου ΠΕ ΜΗΧ,   μέλος 

      

 με αναπληρωτές τους:  

      α)  Τσαμασίρου Ασπασία, κλάδου ΠΕ ΔΙΟΙΚ-ΟΙΚ, αναπληρώτρια του Προέδρου, 

      β)  Χριστοδουλόπουλος Παναγιώτης, κλάδου ΠΕ ΜΗΧ και 

      γ)  Τούρτα Βασιλική, κλάδου ΠΕ ΜΗΧ.  

 

Γραμματέας της επιτροπής ανεδείχθη εκ της κληρώσεως ο υπάλληλος Τζανέτος Ιωάννης., κλάδου ΠΕ ΔΙΟΙΚ-ΟΙΚ 

ΙΙ) Τριμελής Επιτροπή Εξέτασης και Κρίσης των Ενστάσεων και των  προδικαστικών προσφυγών 

Τακτικά μέλη: 

     α) Πολάκις Ανδρέας, κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών,  ως Πρόεδρος, 

     β) Κολοβού Βασιλική, κλάδου ΠΕ ΔΙΟΙΚ-ΟΙΚ, μέλος και 

     γ) Γιαννακούρης Κώστας, κλάδου ΠΕ ΔΙΟΙΚ-ΟΙΚ,  μέλος, 

 

με αναπληρωτές τους:  

     α) Αντωνίου Σταυρούλα, κλάδου ΠΕ ΔΙΟΙΚ-ΟΙΚ, ως αναπληρώτρια του Προέδρου,   

     β) Αλεξοπούλου Καλλιόπη, κλάδου ΠΕ ΜΗΧ και 

     γ) Γεωργακόπουλος Ιωάννης, κλάδου ΠΕ ΜΗΧ. 

 
Γραμματέας της επιτροπής ανεδείχθη εκ της κληρώσεως η υπάλληλος Ζώτου Ασπασία, κλάδου ΠΕ ΔΙΟΙΚ-

ΟΙΚ. 

 

Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας κάποιου εκ των παραπάνω μελών, η αναπλήρωση γίνεται με 

φροντίδα του προέδρου, χωρίς άλλη απόφαση. Για την έγκαιρη κλήτευση των αναπληρωματικών, τα 

τακτικά μέλη πρέπει να ενημερώνουν εγκαίρως τον πρόεδρο, για τυχόν απουσία ή κώλυμά τους.  

 Έργο των παραπάνω επιτροπών είναι:    

I) Επιτροπή Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων Διαγωνισμού και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης (Ε.Α.Α.)  

� Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση, έλεγχος και αξιολόγηση αρχικά των 

ηλεκτρονικών υποφακέλων «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και στην συνέχεια 
αποσφράγιση των ηλεκτρονικών υποφακέλων «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», όσων οι προσφορές κρίθηκαν 

αποδεκτές μετά την αξιολόγηση των υποφακέλων «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και διαπραγματεύεται το τίμημα της προμήθειας με τους προσφέροντες. Η Ε.Α.Α. συντάσσει 

και υποβάλει το σχετικό πρακτικό, σε τρία (3) πρωτότυπα αντίτυπα, στη Διεύθυνση Αποκαταστάσεως, 

Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. Το πρακτικό θα περιλαμβάνει συγκριτικό πίνακα και 

την πρόταση της Ε.Α.Α. για το αποτέλεσμα του διαγωνισμού. Το έργο αυτό ολοκληρώνεται από την 

επιτροπή, αυθημερόν. 
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� Η ηλεκτρονική αποσφράγιση, ο έλεγχος και η αξιολόγηση του υποφακέλου «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ» που θα υποβάλει ο υποψήφιος ανάδοχος και η σύνταξη και υποβολή του σχετικού 

πρακτικού, σε τρία (3) πρωτότυπα αντίτυπα, στη Διεύθυνση Αποκαταστάσεως, Επιπτώσεων Φυσικών 

Καταστροφών του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. Το έργο αυτό ολοκληρώνεται από την επιτροπή αυθημερόν μετά και την 

προσκόμιση των απαιτούμενων κατά περίπτωση δικαιολογητικών σε έντυπη μορφή. 

Η Ε.Α.Α. υποβάλλει τα πρακτικά και όλα τα στοιχεία των φακέλων του διαγωνισμού στη Διεύθυνση 

Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., η οποία εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις. 

Η επιλογή του Αναδόχου/Αναδόχων θα γίνει με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά οικίσκο 

τηρουμένων των προϋποθέσεων του άρθρου 9 και του άρθρου 12 της πρόσκλησης . Η κατακύρωση γίνεται με 

απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων η οποία ανακοινώνεται ηλεκτρονικά στον 
Ανάδοχο / τους Αναδόχους. 

       ΙΙ)  Επιτροπή Εξέτασης και Κρίσης των Διοικητικών  Ενστάσεων  

Έργο της επιτροπής είναι η εξέταση και κρίση των διοικητικών ενστάσεων και των προδικαστικών προσφυγών 

που τυχόν θα υποβληθούν κατά τη διάρκεια της διενέργειας του εν λόγω διαγωνισμού έως και την 

κατακυρωτική απόφαση, καθώς και η υποβολή σχετικού πρακτικού στη Διεύθυνση Αποκατάστασης 

Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. 

15. Κατά τα λοιπά, ο διαγωνισμός θα  γίνει  σύμφωνα  με  τους  γενικούς  και  ειδικούς  όρους  που  

περιλαμβάνονται στα παρακάτω κεφάλαια της Πρόσκλησης, η οποία επισυνάπτεται και αποτελεί  

αναπόσπαστο και ισοδύναμης  ισχύος  τμήμα  της παρούσης απόφασης:  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι :     ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ – ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ:     ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ:    ΤΕΧΝΙΚΟΙ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV:    ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V:     ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI:    ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

16. Η παρούσα Απόφαση θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr,  την 1η Φεβρουαρίου 

2016. 

 
 

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ:     

- Το από 27-01-2016 Πρακτικό Δημόσιας Κλήρωσης  
- Η  σχετική  Πρόσκληση      

                                                
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ    

ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.:                                                                                  
α) Μέλη των επιτροπών αξιολόγησης του διαγωνισμού  

     και εξέτασης και κρίσης των ενστάσεων (14) 

              

 
 
                                                                                                                                       

                                                      

 

 

 

 

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 

 
 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ 
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ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ                                                                              
Α) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ): 

1. Γραφείο Υπουργού κου Χρήστου Σπίρτζη           

2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Υποδομών  

3. Γενική Διευθύντρια Τεχνικής Υποστήριξης 

4. Γενικό Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών 

Β) ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 

1. GLASSART AE,  info@glassart.gr 

2. KMS BUILDINGS ΑΕ, info@kms.gr 

3. NESTOR C.M.C. ΑΕ, mkoukouras@cmc-sa.eu  

4. ΕΥΡΩΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΒΕΕ, george.stavrou@eurotrade.gr 

5. ΝΕΟΚΑΤ ΑΕ, newsolar10@gmail.com 

6. INTRAKAT ΑΕ, tbouras@intrakat.com 

7. ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ, vimka@otenet.gr 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ   ΔΙΑΝΟΜΗ                                                                                                                                                                                                                                                  

1- Χρονολογικό Αρχείο 

2- Τμήμα Β 
3- Τμήμα Γ 

4- φ. Δ/ΝΤΗ  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ,ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ     
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ 

(Δ.Α.Ε.Φ.Κ.) 

 
 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ, ΧΩΡΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 

 
 

         για την επιλογή αναδόχου/αναδόχων για την εκτέλεση της Προμήθειας  
 
 

«Προμήθεια 1.150 ενιαία μεταφερόμενων οικίσκων, τύπου container, επιφανείας 
εκάστου 25 τ.μ., για την προσωρινή στέγαση προσφύγων-υπηκόων τρίτων χωρών» 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΔΑ: 9ΥΝΩ4653ΟΞ-Φ4Ζ



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ/Γ.Γ. ΥΠΟΔΟΜΩΝ/ΔΑΕΦΚ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1/2016 

                                   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΕ ΕΣΗΔΗΣ, ΣΕ ΚΗΜΔΗΣ 

 

Σελίδα 12 από 66 
 

 

 

ΜΕΡΟΣ Α’ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ - ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ............................................................................................. 14 

ΑΡΘΡΟ 1: ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ .............................................................................................................. 14 
ΑΡΘΡΟ 2: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ – ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΟΡΙΣΜΟΙ .................................................................................................... ..14 
ΑΡΘΡΟ 3: ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΤΕΥΧΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ-ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 16 
ΑΡΘΡΟ 4:  ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ .................................................................................................... 16 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ .................................................................................................................................... 17 

ΑΡΘΡΟ 5: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ .................................................................................................... 17 
ΑΡΘΡΟ 6:    ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ .................................................................................................................................................... 17 
ΑΡΘΡΟ 7:    ΌΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ......................................................................................................... 17 
ΑΡΘΡΟ 8:   ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ............................................................................................... 17 
ΑΡΘΡΟ 9:  ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΚΩΝ ........................................................................................................................... 17 
ΑΡΘΡΟ 10:  ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ .............................................................................................................................. 18 
ΑΡΘΡΟ 11:  ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ............................................................................................................................ 18 
ΑΡΘΡΟ 12:  ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΚΩΝ ....................................................... 19 
ΑΡΘΡΟ 13:  ΛΥΣΗ  - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ........................................................................................................................... 19 
ΑΡΘΡΟ 14: ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ .................................................................................................................................................. 20 
ΑΡΘΡΟ 15:  ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΦΙΛΙΚΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ................................................................................. 20 
ΑΡΘΡΟ 16:  ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ ................................................................................................................................................................ 20 
ΑΡΘΡΟ 17: ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ....................................................................................................................................... 20 
ΑΡΘΡΟ 18: ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ ............................................................................................................................................................... 20 
ΑΡΘΡΟ 19:  ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΘΑΝΑΤΟΥ  Ή  ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ .............................................................................................. 19 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III: ΤΕΧΝΙΚΟΙ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ..................................................................... 22 

ΑΡΘΡΟ 20: ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ .................................................................................................................................................... 22 
ΑΡΘΡΟ 21: ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – .................................................................................................. 22 
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ .......................................................................................................................... 22 
ΑΡΘΡΟ 22:  ΓΛΩΣΣΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ............................................................................................... 22 
ΑΡΘΡΟ 23: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ............................................................................................................................................ 22 
ΑΡΘΡΟ 24:  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ................................................... 23 
ΑΡΘΡΟ 25: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ –ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»........................................ 23 
ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ .............................................................................................................................................. 23 
Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ............................................................................................................................................... 23 
ΑΡΘΡΟ 26: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» .................................................................................. 29 
ΑΡΘΡΟ 27:   ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΝΟΜΙΣΜΑ ............................................................................................................................... 29 
ΑΡΘΡΟ 28: ΜΟΡΦΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ................................................................................................................................................ 30 
ΑΡΘΡΟ 29: ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ.............................................................................................................................................. 30 
ΑΡΘΡΟ 30: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ .................................................................................................................................................................... 30 
ΑΡΘΡΟ 31:  ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ....................................................................................................... 31 

  ΑΡΘΡΟ 32:    ΠΑΡΑΤΑΣΗ - ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ………………………………………………………………………............................  29 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ               33 

ΑΡΘΡΟ 33:  ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ        33 
ΑΡΘΡΟ 34: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΗ            34 
ΑΡΘΡΟ 35:  ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ             37 
ΑΡΘΡΟ 36:  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ            37 
ΑΡΘΡΟ 37:  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ           38 
ΑΡΘΡΟ 38:  ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ            38 
ΑΡΘΡΟ 39:  ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ             39 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ V - ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ         33 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙ - ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ..        43 

ΜΕΡΟΣ Β΄: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ.................................................................................................................................................... 44 

ΑΔΑ: 9ΥΝΩ4653ΟΞ-Φ4Ζ



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ/Γ.Γ. ΥΠΟΔΟΜΩΝ/ΔΑΕΦΚ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1/2016 

                                   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΕ ΕΣΗΔΗΣ, ΣΕ ΚΗΜΔΗΣ 

 

Σελίδα 13 από 66 
 

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α   I ……………………………………………………………………………………………………………….55 

     ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  ΜΕ  ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ  ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ........................................................... 56 

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α   IΙ ............................................................................................................................................................... 56 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ .....................................................................................................................  

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α  IIΙ ............................................................................................................................................................... 57 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ...............................................................................................................  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ...................................................................................................................................................................... 58 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ..................................................................................................................  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ....................................................................................................................................................................... 59 

Σ Χ Ε Δ Ι Ο  Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ ................................................................................................................................................................  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ΑΔΑ: 9ΥΝΩ4653ΟΞ-Φ4Ζ



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ/Γ.Γ. ΥΠΟΔΟΜΩΝ/ΔΑΕΦΚ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1/2016 

                                   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΕ ΕΣΗΔΗΣ, ΣΕ ΚΗΜΔΗΣ 

 

Σελίδα 14 από 66 
 

ΜΕΡΟΣ Α’ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ - ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΑΡΘΡΟ 1: ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

Το θεσμικό πλαίσιο αναφοράς του έργου ισχύει όπως αναφέρεται στην υπ’ αριθμ. ΔΑΕΦΚ 443/Γ2.1/01-02-2016  
απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για τη διενέργεια του διαγωνισμού. 

 

ΑΡΘΡΟ 2: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ – ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΟΡΙΣΜΟΙ 
 

2.1 Στοιχεία Διαγωνισμού – Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής και Επικοινωνίας 

 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 

«Προμήθεια 1.150 ενιαία μεταφερόμενων οικίσκων, τύπου 

container, επιφανείας εκάστου 25 τ.μ. για την προσωρινή 

στέγαση προσφύγων-υπηκόων τρίτων χωρών» 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

(ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α.) 

Προμήθεια χιλίων εκατόν πενήντα (1.150) καινούργιων, ενιαία 

μεταφερόμενων οικίσκων, τύπου container, επιφανείας εκάστου 

μέτρων τετραγωνικών είκοσι πέντε (25,00), για την προσωρινή 

στέγαση προσφύγων-υπηκόων τρίτων χωρών, προϋπολογισμού 
14.145.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). 

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  

CPV 44211000-2 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

Ηλεκτρονικός μειδοτικός διαγωνισμός με διαπραγμάτευση, 

χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, με κριτήριο κατακύρωσης τη 

χαμηλότερη τιμή 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΕΡΓΟΥ: 

-ΧΩΡΙΣ Φ.ΠΑ. 

 

- ΜΕ Φ.ΠΑ. 

 
 
11.500.000,00 € 

 

14.145.000,00 €  

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ 

 

Π.Δ.Ε. του έτους 2016, ΣΑΕ 069 ενάριθμο έργο 2016ΣΕ06900000 
 

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Τρίτη 2 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 17.00΄ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ                     Τρίτη 2 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 17.30΄ 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΚΩΝ 

 

Οι οικίσκοι θα παραδοθούν σε δύο Φάσεις ως εξής: 

-ΦΑΣΗ 1η: 250 οικίσκοι την επόμενη ημερολογιακή ημέρα από 

την ανακοίνωση στον Ανάδοχο της Απόφασης της Αναθέτουσας 

Αρχής της Κατακύρωσης της Προμήθειας ή μέρους αυτής  

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ 

 ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

www.promitheus.gov.gr  του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Τρίτη 2 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 17.00΄ 
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-ΦΑΣΗ 2η: 900 οικίσκοι εντός 30 ημερολογιακών ημερών  από 

την ανακοίνωση στον Ανάδοχο της Απόφασης της Αναθέτουσας 

Αρχής της Κατακύρωσης της Προμήθειας ή μέρους αυτής  
 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 

 

α) Νόμιμος φόρος εισοδήματος 4%, σύμφωνα με το άρθρο 64 
του ν. 4172/2013. 

β) Σε κάθε πληρωμή, κράτηση ύψους 0,10% επί της αξίας της 

σύμβασης εκτός Φ.Π.Α, η οποία υπόκειται  σε τέλος χαρτοσήμου 

3% (πλέον 20% εισφοράς υπέρ ΟΓΑ επ’  αυτού),  υπέρ της 

Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, βάσει του 

άρθρου 4 παρ. 3 του ν. 4013/2011, όπως ισχύει. 

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ   

άρθρο 64  ν. 4172/2013: 
4% 

Ημερομηνία ανάρτησης στη δικτυακή πύλη 

του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 
2η Φεβρουαρίου 2016, ημέρα Τρίτη  

Ημερομηνία Ανάρτησης στη 

Διαδικτυακή Πύλη του Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. 
1η Φεβρουαρίου 2016, ημέρα Δευτέρα  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

Διεύθυνση:        Ι. Κόνιαρη 43, Τ.Κ 114 71, Αθήνα 

Πληροφορίες: Τμήμα Διαχείρισης Προσωρινής Στέγασης και  

Εξοπλισμού 
 Τηλέφωνο:        210 6411903-210 8704713 

 Fax:                     210 6451994 

E-mail: yas@ggde.gr  &  m.kleanthi@yas.g & m.argyrou@yas.gr   

 

Πληροφορίες για Τεχνικές Προδιαγραφές:  

Τμήμα Διαχείρισης Προσωρινής Στέγασης και  Εξοπλισμού 

Τηλ:       210 8704720 

Email:    m.argyrou@yas.gr 

 
2.2 Ορισμοί – Συντομογραφίες 

1. Αναθέτουσα Αρχή: Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. 

2. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.: Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών της Αναθέτουσας Αρχής. 

3. Ε.Π.: Επιτροπή Παραλαβής.  

4. Τεύχη του διαγωνισμού: Τα τεύχη που αναρτώνται από την Αναθέτουσα Αρχή και περιέχουν τους όρους της 

Πρόσκλησης την περιγραφή του αντικειμένου και τις προϋποθέσεις, με βάση τις οποίες διενεργείται ο διαγωνισμός. 
5. Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής: Τα κριτήρια που πρέπει να πληροί ο κάθε προσφέρων, προκειμένου να μην 

αποκλεισθεί κατά το στάδιο του ελέγχου του φακέλου των δικαιολογητικών της προσφοράς του. 

6. Προσωρινός ανάδοχος: Ο διαγωνιζόμενος η προσφορά του οποίου έχει κριθεί ως η πλέον κατάλληλη και 

εκκρεμεί ο έλεγχος των δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

7.  Ανάδοχος: Ο επιλεγείς του διαγωνισμού που θα κληθεί να υπογράψει τη Σύμβαση Προμήθειας. 

8. Συμβατικά τεύχη: το τεύχος της Σύμβασης μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου και όλα τα τεύχη 

που την συνοδεύουν και την συμπληρώνουν και περιλαμβάνουν: α) τη Σύμβαση, β) την Πρόσκληση με τους όρους 

της και γ) την τεχνική  και οικονομική προσφορά του Αναδόχου. 

9.   E.A.A.: Επιτροπή Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού και των Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης. 

10. Κριτήριο Κατακύρωσης του Διαγωνισμού: κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή, εφόσον οι 
προσφορές καλύπτουν τις τεχνικές απαιτήσεις και τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας Πρόσκλησης. 

11.  Ενστάσεις – Προσφυγές: οι διαφορές που αναφύονται κατά τη διαδικασία που προηγείται της σύναψης 

σύμβασης για λόγους νομιμότητας και ουσίας διέπονται από τις του ν. 3886/2010 «Δικαστική Προστασία κατά τη 

σύναψη δημοσίων συμβάσεων…», όπως τροποποιήθηκε με το αρθρ. 63 του ν. 4055/2012 (ΦΕΚ 51/Α). 

 12.  Οι επικεφαλίδες, οι τίτλοι των άρθρων, οι υπότιτλοι και ο πίνακας περιεχομένων τίθενται για διευκόλυνση της 

ανάγνωσης και δεν λαμβάνονται υπόψη για την ερμηνεία των Εγγράφων Διαγωνισμού. 
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ΑΡΘΡΟ 3: ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΤΕΥΧΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ  
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

 
3.1 Το πλήρες τεύχος της πρόσκλησης θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ):  www.promitheus.gov.gr.  
3.2 Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή 

υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν  στο 

ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr), ακολουθώντας την κατωτέρω 

διαδικασία εγγραφής. 

3.3  Οι οικονομικοί φορείς  αιτούνται, μέσω της ιστοσελίδας του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ και από το σύνδεσμο 

«Εγγραφείτε ως οικονομικός φορέας», την εγγραφή τους σε αυτό (παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και 

αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του) ταυτοποιούμενοι ως εξής: 
Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) ταυτοποιούνται με χρήση των 

διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το σύστημα TAXISNet της Γενικής 

Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το 

Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών 

Προμηθειών.  

Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με την εξέλιξη 

του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαμβάνει σύνδεσμο 

ενεργοποίησης λογαριασμού ως πιστοποιημένος χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του.  

 

 
ΑΡΘΡΟ 4:  ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

Η συμμετοχή στη διαδικασία του διαγωνισμού συνιστά αμάχητο τεκμήριο ότι ο υποψήφιος οικονομικός φορέας 

αλλά και κάθε μέλος του – σε περίπτωση διαγωνιζόμενης σύμπραξης, κοινοπραξίας ή ένωσης – έχει λάβει πλήρη 

γνώση: α) της παρούσας Πρόσκλησης και των παραρτημάτων που τη συνοδεύουν, β) της εφαρμοστέας νομοθεσίας, 

η οποία αναγράφεται στο άρθρο 1 του κεφαλαίου I, της παρούσας Πρόσκλησης. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό 

συνιστά, επίσης, αμάχητο τεκμήριο ότι ο υποψήφιος οικονομικός φορέας έχει αποδεχθεί ανεπιφύλακτα τη 

νομιμότητα των όρων όλων των τευχών και παραρτημάτων του. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ II: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΑΡΘΡΟ 5: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

Σκοπός της παρούσας πρόσκλησης είναι η επιλογή Αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια χιλίων εκατόν 

πενήντα (1.150) καινούργιων, ενιαία μεταφερόμενων οικίσκων, τύπου container, επιφανείας εκάστου μέτρων 

τετραγωνικών είκοσι-πέντε (25,00) για την προσωρινή στέγαση προσφύγων-υπηκόων τρίτων χωρών. Είναι δυνατή η 

επιλογή περισσοτέρων αναδόχων, με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, σε περίπτωση όπου ο μειοδότης δεν προσφέρει 

το σύνολο των 1.150 οικίσκων, υπό την προϋπόθεση ότι ο προσφέρων θα παραδώσει οικίσκους σε ποσοστό 

τουλάχιστον είκοσι δύο τοις εκατό (22%) της κατακυρωθείσας ποσότητας οικίσκων μέχρι την επόμενη 

ημερολογιακή ημέρα από την ανακοίνωση στον Ανάδοχο της Απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής της Κατακύρωσης 
της συνολικής Προμήθειας ή μέρους αυτής.  

 

ΑΡΘΡΟ 6:    ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

6.1 Η  συνολική δαπάνη  για  την  υλοποίηση της προμήθειας προϋπολογίζεται στο ποσό των δεκατεσσάρων 

εκατομμυρίων εκατόν σαραντά πέντε χιλιάδων ευρώ #14.145.000,00 €# (συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος 

Φ.Π.Α.23%) και δεν είναι δυνατή η υπέρβαση του παραπάνω ποσού. 

Η δαπάνη του έργου βαρύνει τον προϋπολογισμό της ΣΑΕ 069 του Π.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., για τη χρήση 2016, 

ενάριθμο έργο 2016ΣΕ06900000 "Προμήθεια καινούργιων, ενιαία μεταφερόμενων οικίσκων, τύπου container, 

επισκευή υπαρχόντων στις αποθήκες Ασπροπύργου, για την προσωρινή στέγαση προσφύγων-υπηκόων τρίτων 
χωρών και κάλυψη εξόδων μετακίνησης των οικίσκων". 

6.2 Όλα τα μέσα που θα απαιτηθούν και θα χρησιμοποιήσει ο Ανάδοχος για την υλοποίηση της προμήθειας, 

βαρύνουν τον ίδιο τον Ανάδοχο και ουδεμία επιπλέον επιβάρυνση θα αναλάβει η Αναθέτουσα Αρχή. 

6.3 Στο συμβατικό τίμημα περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες δαπάνες για την εκτέλεση της προμήθειας  χωρίς 

καμία περαιτέρω επιβάρυνση της Αναθέτουσας αρχής, έστω και εξ επιγενόμενης αιτίας και ενδεικτικά και όχι 

περιοριστικά: 

(α) Η αμοιβή του προσωπικού που διαθέτει ο Ανάδοχος. 

(β) Κάθε δαπάνη που απαιτείται για την ολοκλήρωση της προμήθειας, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της 

παρούσας πρόσκλησης, της τεχνικής περιγραφής  και της σχετικής σύμβασης που θα υπογραφεί. 

(γ) Κάθε δαπάνη που αφορά σε οποιονδήποτε τρίτο, σχετικό με τις υπηρεσίες αυτές, συμπεριλαμβανομένων των 
εισφορών σε Ασφαλιστικά Ταμεία οποιασδήποτε φύσης, της ασφάλισης έναντι όλων των ατυχημάτων (προσώπων, 

περιουσιών, κλπ.) ή υποχρεώσεων έναντι τρίτων κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών της παρούσας ή εξ αφορμής 

αυτών. 

6.4 Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά, κράτηση υπέρ νομικών προσώπων ή άλλων 

οργανισμών και παρακράτηση φόρου, οι οποίες, κατά νόμο, βαρύνουν τον Ανάδοχο. 

 

ΑΡΘΡΟ 7:    ΌΡΟΙ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

O Ανάδοχος εγγυάται με την κατάθεση σχετικής υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/86 ότι έχει την κατάλληλη δομή 

και οργάνωση, πεπειραμένο ανθρώπινο δυναμικό, σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό και τις αναγκαίες 
εγκαταστάσεις, για την έγκαιρη και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές κατασκευής των οικίσκων. 

 

ΑΡΘΡΟ 8:   ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

Η Επιτροπή Παραλαβής Ε.Π., θα συσταθεί με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. 

 

ΑΡΘΡΟ 9:  ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΚΩΝ 

 

Οι οικίσκοι θα παραδοθούν σε δύο Φάσεις ως εξής: 

-- ΦΑΣΗ 1η: 250 οικίσκοι την επόμενη ημερολογιακή ημέρα από την ανακοίνωση στον Ανάδοχο της Απόφασης της 
Αναθέτουσας Αρχής της Κατακύρωσης της Προμήθειας  
--ΦΑΣΗ 2η: 900 οικίσκοι εντός 30 ημερολογιακών ημερών  από την ανακοίνωση στον Ανάδοχο της Απόφασης της 

Αναθέτουσας Αρχής της Κατακύρωσης της Προμήθειας  
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ΑΡΘΡΟ 10:  ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Η πληρωμή της αξίας των οικίσκων θα γίνει ως εξής: 

Μετά την υπογραφή της Σύμβασης, χορήγηση προκαταβολής σε  ποσοστό έως είκοσι πέντε τοις εκατό (25%)  της  

αξίας  των οικίσκων χωρίς Φ.Π.Α. και με την κατάθεση εγγυητικής  επιστολής  προκαταβολής, που θα είναι 

σύμφωνη με τα οριζόμενα στο άρθρο 157 του Ν.4281/2014. Η  χορήγηση  της  προκαταβολής  θα  γίνεται  εντόκως  

και  σύμφωνα  με  τα  άρθρα 157 του Ν.4281/2014 και 32  παρ.  5  και  34  παρ.  5  εδ.  (ε)  του  π.δ. 118/2007. Για  

τον  υπολογισμό  του  τόκου  θα  λαμβάνεται  υπόψη  το ύψος  του  επιτοκίου  των  εντόκων  γραμματίων  του  

Δημοσίου  δωδεκάμηνης  διάρκειας, που  θα  ισχύει  κατά  την  ημερομηνίας  χορήγησης της προκαταβολής, 

προσαυξημένο  κατά   0,25%  ποσοστιαίες  μονάδες. Το ποσό της εγγυητικής επιστολής προκαταβολής θα είναι η 
διαφορά μεταξύ του ποσού της προκαταβολής και του ποσού της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης. 

Ο  τόκος  που  αντιστοιχεί  στην  προκαταβολή  μέχρι  την  οριστική  παραλαβή  των  οικίσκων  θα   συμψηφισθεί  

κατά  την  εξόφληση  της  συμβατικής  αξίας. Η προκαταβολή χορηγείται μετά την υποβολή αίτησης εκ μέρους του 

προμηθευτή και την κατάθεση προτιμολογίου. 

Το υπόλοιπο εβδομήντα-πέντε τοις εκατό (75%) της αξίας των οικίσκων, με τις τμηματικές -σταδιακές παραδόσεις 

αυτών και ανάλογα με την ποσότητα των παραδιδόμενων οικίσκων.Τυχόν καθυστέρηση της χορήγησης 

προκαταβολής δεν αποτελεί λόγο παράτασης των προθεσμιών υλοποίησης των παραδόσεων των οικίσκων. 

Εφόσον ο Ανάδοχος δεν επιθυμεί τη χορήγηση προκαταβολής, η πληρωμή θα γίνεται ανάλογα με τις σταδιακές 

παραδόσεις των οικίσκων. 

Κατά τις πληρωμές παρακρατείται, ο νόμιμος φόρος εισοδήματος 4%, σύμφωνα με το άρθρο 64 του ν. 4172/2013.  
Επίσης, σε κάθε πληρωμή θα παρακρατηθεί από τον Προμηθευτή κράτηση ύψους 0,10% επί του ποσού της 

πληρωμής εκτός Φ.Π.Α, η οποία υπόκειται  σε τέλος χαρτοσήμου 3% (πλέον 20% εισφοράς υπέρ ΟΓΑ επ’  αυτού),  

υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, βάσει του άρθρου 4 παρ. 3 του ν. 4013/2011. 

    

Ως  προς  τα  δικαιολογητικά  πληρωμής  και  λοιπά  στοιχεία  ισχύουν  τα  όσα αναφέρονται  στο  άρθρο  35  του  

Π.δ.  118/2007  και  στην με αριθμό 2024709/601/0026/08-04-1998 απόφαση  του Υπουργείου  Οικονομίας & 

Οικονομικών. 

 

ΑΡΘΡΟ 11:  ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

11.1  Μεταξύ της Αναθέτουσας αρχής και του Αναδόχου/Αναδόχων που θα επιλεγεί/επιλεγούν, θα υπογραφεί 

σύμβαση. Πριν τη σύναψη της σύμβασης θα διενεργηθεί υποχρεωτικά προσυμβατικός έλεγχος νομιμότητάς από 

κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.Σε κάθε περίπτωση η σύμβαση θεωρείται συναφθείσα με την ανακοίνωση στον 

Ανάδοχο  της Απόφασης κατακύρωσης. 

11.2  Στη σύμβαση που θα συνταχθεί, θα περιληφθούν: 

α) Οι όροι που αναφέρονται στην πρόσκληση αυτή και τα παραρτήματά της. 

β) Κάθε τι που αναφέρεται στην προσφορά, πλέον των ζητουμένων και έχει γίνει αποδεκτό από την Αναθέτουσα 

Αρχή. 

11.3 Σε όσα σημεία η τεχνική προσφορά του Αναδόχου υπερέχει των όρων της προκήρυξης είναι δεσμευτική γι’ 

αυτόν και προς όφελος της  Αναθέτουσας Αρχής. 
11.4 Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο αυτή στηρίζεται, όπως προσφορά, 

πρόσκληση και απόφαση κατακύρωσης, πλην καταδήλων σφαλμάτων και παραδρομών.  

11.5  Οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων της Σύμβασης δύναται να γίνει μόνο εγγράφως και θα υπογράφεται και 

από τους δύο (2) συμβαλλόμενους, αποκλειόμενης ρητά οποιασδήποτε τροποποίησης με προφορική συμφωνία και 

με την προϋπόθεση ότι θα εξασφαλίζεται η εκτέλεση του έργου της προμήθειας, όπως προδιαγράφηκε. 

11.6 Ο Ανάδοχος, στον οποίο κατακυρώνεται η υλοποίηση της προμήθειας, είναι υποχρεωμένος το αργότερο την 

επομένη ημέρα από την ανακοίνωση της Απόφασης κατακύρωσης Αναθέτουσας Αρχής, να προσέλθει για να 

υπογράψει τη σύμβαση.   

Ο Ανάδοχος, στον οποίο κατακυρώθηκε η προμήθεια, είναι υποχρεωμένος, το αργότερο με την υπογραφή της 

Σύμβασης, να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 30: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ της παρούσας.  
Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος, στον οποίο κατακυρώνεται η προμήθεια των οικίσκων, δεν καταθέσει κατά την 

υπογραφή της σύμβασης Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτελέσεως ή δεν εκπληρώνει εμπρόθεσμα οποιαδήποτε άλλη 

υποχρέωσή του, που απορρέει από τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό, κηρύσσεται έκπτωτος, οπότε η Εγγύηση 

Συμμετοχής καταπίπτει αυτοδικαίως υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής. 
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ΑΡΘΡΟ 12:  ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΚΩΝ 

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ των οικίσκων: 

 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: Οι οικίσκοι θα  παραδοθούν στις αποθήκες  του  προμηθευτή στην ακριβή διεύθυνση που θα 

δηλώνει ο Ανάδοχος με την υποβληθείσα προσφορά του και σε περίπτωση μη δήλωσης τέτοιας διεύθυνσης στην 

διεύθυνση της νόμιμης έδρας του. 

 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: Οι οικίσκοι θα παραδοθούν ως εξής: 

Οι οικίσκοι ως συνολική προμήθεια θα παραδοθούν σε δύο Φάσεις ως εξής: 
--ΦΑΣΗ 1η: Διακόσιοι-πενήντα (250) οικίσκοι την επόμενη ημερολογιακή ημέρα από την ανακοίνωση στον 

Ανάδοχο της Απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής της Κατακύρωσης της Προμήθειας  

--ΦΑΣΗ 2η: Εννιακόσιοι (900) οικίσκοι εντός 30 ημερολογιακών ημερών  από την ανακοίνωση στον Ανάδοχο της 

Απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής της Κατακύρωσης της Προμήθειας  

 

Για τους οικονομικούς φορείς, στους οποίους κατακυρωθεί μέρος μόνο του συνόλου των προμηθευόμενων 

οικίσκων, ο χρόνος παράδοσης έχει ως εξής: 

--ΦΑΣΗ 1η: ποσοστό τουλάχιστον είκοσι δύο τοις εκατό (22%) της κατακυρωθείσας ποσότητας οικίσκων την 

επόμενη ημερολογιακή ημέρα από την ανακοίνωση στον Ανάδοχο της Απόφασης της Αναθέτουσας 

Αρχής της Κατακύρωσης του συγκεκριμένου μέρους της συνολικής Προμήθειας 
--ΦΑΣΗ 2η: υπόλοιπο ποσοστό έως εβδομήντα οκτώ τοις εκατό (78%) της κατακυρωθείσας ποσότητας οικίσκων 

εντός 30 ημερολογιακών ημερών  από την ανακοίνωση στον Ανάδοχο της Απόφασης της 

Αναθέτουσας Αρχής της Κατακύρωσης του συγκεκριμένου μέρους της συνολικής Προμήθειας  

 

ΤΡΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ  ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ των οικίσκων: 
 
Οι οικίσκοι θα παραληφθούν από την αρμόδια  επιτροπή οριστικά, ποσοτικά και ποιοτικά εντός δέκα (10) 

ημερολογιακών ημερών, μετά από σχετική έγγραφη ή ηλεκτρονική ειδοποίηση του Αναδόχου.  

 

Μετάθεση του  συμβατικού  χρόνου  (χωρίς  την  επιβολή κυρώσεων) δίνεται  μόνο   σε  περιπτώσεις  που  
συντρέχουν  λόγοι που  συνιστούν  ανωτέρα  βία.  

 

ΑΡΘΡΟ 13:    ΛΥΣΗ  - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

13.1 Η Σύμβαση λύεται αυτοδικαίως, σε περίπτωση που σε βάρος του Αναδόχου εκδοθεί οριστική απόφαση με την 

οποία κηρύσσεται σε πτώχευση ή τίθεται υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση καθώς και σε περίπτωση που 

λυθεί, εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του, εφόσον τέτοια απαιτείται, ή 

γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των περιουσιακών του 

στοιχείων. 

13.2 Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση απροθέσμως και αζημίως για σπουδαίο λόγο, ο 
οποίος δύναται να αφορά στον Ανάδοχο, στην Αναθέτουσα αρχή ή και σε  κάθε σχετική περίσταση, εξαιτίας της 

οποίας δεν δύναται να αξιωθεί κατά την καλή πίστη η συνέχιση της λειτουργίας της σύμβασης μέχρι το πέρας της 

συμβατικά καθορισθείσας διάρκειάς της. Σπουδαίος λόγος που αφορά στον Ανάδοχο συντρέχει ιδίως σε περίπτωση 

υπαίτιας παραβίασης των συμβατικών υποχρεώσεών του και πλημμελούς εκπλήρωσης της παροχής του, 

επιφυλασσομένων του άρθρου 25 της παρούσας και των δικαιωμάτων της Αναθέτουσας Αρχής για αποκατάσταση 

κάθε θετικής ή αποθετικής ζημίας. 

13.3 Η Αναθέτουσα αρχή, διαπιστώνοντας υπαίτια παραβίαση των συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου ή 

πλημμελή εκπλήρωση της παροχής του, δύναται να τάξει στον Ανάδοχο εύλογη προθεσμία άρσης της 

υποδειχθείσας παράβασης και συμμόρφωσης προς το περιεχόμενο της σύμβασης, δηλώνοντας ταυτόχρονα, ότι, με 

την άπρακτη πάροδο της ταχθείσας προθεσμίας, καταγγέλλει τη σύμβαση. Εφόσον ο Ανάδοχος δεν συμμορφωθεί 
με τις υποδείξεις της Αναθέτουσας αρχής, η καταγγελία αναπτύσσει ενέργεια από τη λήξη της ταχθείσας 

προθεσμίας. Η παράγραφος αυτή δεν περιορίζει το δικαίωμα της Αναθέτουσας Αρχής να καταγγείλει απροθέσμως 

και αζημίως την παρούσα, ούτε εισάγει όρο του κύρους της καταγγελίας, η οποία είναι δυνατή και πριν την πάροδο 

της ταχθείσας προθεσμίας. 
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13.4 Με την επιφύλαξη της περίπτωσης της προηγούμενης παραγράφου του παρόντος άρθρου, τα αποτελέσματα 

της καταγγελίας επέρχονται από την περιέλευση στον Ανάδοχο της εκ μέρους της Αναθέτουσας αρχής έγγραφης 

δήλωσης καταγγελίας. Η περιέλευση της δήλωσης στον Ανάδοχο αποδεικνύεται με κάθε πρόσφορο μέσο. 

 

ΑΡΘΡΟ 14: ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

14.1 Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο, χωρίς να καταβάλει οποιαδήποτε 

αποζημίωση, αν αυτός δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει 

ουσιώδη όρο της σύμβασης, από αποκλειστική υπαιτιότητά του. 

14.2 Ακόμη, σε περίπτωση πλημμελούς εκτέλεσης του έργου, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα μη 
καταβολής μέρους ή όλης της αμοιβής, που αφορά στο συγκεκριμένο έργο. 

14.3  Για τη διαδικασία και τις συνέπειες της έκπτωσης εφαρμόζονται οι διατάξεις του Π.δ. 118/2007. 

 
ΑΡΘΡΟ 15:  ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΦΙΛΙΚΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 

15.1  Η παρούσα πρόσκληση και η σύμβαση που θα υπογραφεί μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού με βάση 

την πρόσκληση και την προσφορά του Αναδόχου ρητά συμφωνείται ότι διέπεται από το ελληνικό δίκαιο.  

15.2  Η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυση κάθε διαφοράς/ 

διένεξης πάνω στους όρους της πρόσκλησης και στην εκτέλεση της σύμβασης, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής 

πίστης και των συναλλακτικών ηθών. 
15.3  Επί διαφωνίας, η διαφορά θα λύνεται από τα Ελληνικά Δικαστήρια και συγκεκριμένα τα Δικαστήρια Αθηνών, 

σύμφωνα με την κείμενη Ελληνική Νομοθεσία. Εφαρμοστέο είναι σε κάθε περίπτωση, το Ελληνικό Δίκαιο. 

 

ΑΡΘΡΟ 16:  ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ 

Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον Ανάδοχο σε οποιονδήποτε τρίτο, μέρους ή του συνόλου των υποχρεώσεων και 

δικαιωμάτων που απορρέουν από τη σύμβαση που θα συνάψει με την Αναθέτουσα αρχή, πλην της απαίτησης για 

την καταβολή του συμβατικού τιμήματος που δύναται να εκχωρηθεί σε νομίμως λειτουργούσα Τράπεζα σε Χώρες 

Μέλη της Ε.Ε. και της Συμφωνίας περί Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία 

κυρώθηκε από την Ελλάδα με το ν. 2513/1997 και πάντοτε κατόπιν της έγγραφης σύμφωνης γνώμης της 

Αναθέτουσας αρχής. 
 

ΑΡΘΡΟ 17: ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ   

Απαγορεύεται η υποκατάσταση του Αναδόχου στην εκτέλεση του έργου της προμήθειας εν όλω ή εν μέρει από 

άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Σε αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα αρχή  δικαιούται να προχωρήσει στην 

καταγγελία της Σύμβασης και να κηρύξει τον Ανάδοχο έκπτωτο. 

 

ΑΡΘΡΟ 18: ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

Τα συμβαλλόμενα μέρη απαλλάσσονται των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία 
εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. Τονίζεται ότι η κατάθεση προσφοράς αποτελεί τεκμήριο ότι 

ο προσφέρων σε κάθε περίπτωση έχει εξασφαλίσει τα αναγκαία υλικά και την διαθεσιμότητα τους στις 

εγκαταστάσεις του για την υλοποίηση της προσφοράς του και κατά συνέπεια αποκλείεται οποιαδήποτε επίκληση 

έλλειψης διαθέσιμων υλικών. 

 

ΑΡΘΡΟ 19:  ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΘΑΝΑΤΟΥ  Ή  ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ 

19.1 Σε περίπτωση πτώχευσης ενός εκ των μελών του Αναδόχου, οι λοιποί αναλαμβάνουν έναντι της Αναθέτουσας 

Αρχής, όλες τις ευθύνες εκτέλεσης του έργου, ως αυτοί μόνο να είχαν συμβληθεί με την Αναθέτουσα Αρχή, των 

σχέσεων αυτών μετά του πτωχεύσαντος ως και των δανειστών αυτού ρυθμιζόμενων από τις σχετικές περί 

πτωχεύσεως διατάξεις. 
19.2  Σε περίπτωση θανάτου ενός εκ των μελών του Αναδόχου που ανέλαβε την εκπόνηση του έργου της 

προμήθειας, συνεχίζεται υπό των λοιπών μετεχόντων στην ένωση, κοινοπραξία ή σύμπραξη, εις ολόκληρον 

ευθυνομένων, η εκπόνηση του αρξαμένου σταδίου του έργου, έστω και αν κατά τη συστατική πράξη αυτής 

προβλεπόταν διάλυση της ομάδας λόγω θανάτου ενός των μελών. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί πάντοτε, στην 
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περίπτωση αυτή και για την άρτια εκπόνηση του έργου, να ζητήσει τη σύμπραξη με άλλη ομάδα ή να κηρύξει 

διαλυμένη τη σύμβαση ή και να δεχθεί τη συνέχιση της εκπόνησης του έργου και για τα επόμενα στάδια αυτής, εάν 

πεισθεί ότι υφίστανται οι δυνατότητες εκπόνησής της. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ III: ΤΕΧΝΙΚΟΙ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΑΡΘΡΟ 20: ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

20.1  Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με βάση τη διαδικασία ηλεκτρονικών διαγωνισμών, σύμφωνα με τις   διατάξεις 

του άρθρου 1 της παρούσας. 

20.2  Προσφορές που, κατά την κρίση της Επιτροπής Αξιολόγησης των προσφορών του διαγωνισμού, είναι αόριστες 

και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή περιέχουν όρους αντίθετους προς την πρόσκληση ή/και αιρέσεις, χαρακτηρίζονται ως 

μη αποδεκτές και απορρίπτονται. 

 

ΑΡΘΡΟ 21: ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ –  

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ  

21.1  Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  του συστήματος,. 

21.2 Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr  του ΕΣΗΔΗΣ από την 1η-02-2016  μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα, ήτοι την 2α -

02-2016,  ημέρα Τρίτη και ώρα 17.00΄, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα 

αναφερόμενα στο v. 4155/2013 και στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013. 

21.3 Μετά την παρέλευση της παραπάνω καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα 
υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.  

21.4 Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος 

βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 

3 του αρθρ. 6 του ν. 4155/2013 και το αρθρ. 6 της Υ.Α. Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 

λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων». 

21.5  Οι οικονομικοί φορείς, που συμμετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία, έχουν πρόσβαση στα έγγραφα που 

παράγονται στο Σύστημα  με τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από τις κατά περίπτωση κείμενες διατάξεις, 

εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 2690/1999, των διατάξεων για το ηλεκτρονικό 

δημόσιο έγγραφο (ΥΑ/Φ.40.4/3/1031/2012, ΦΕΚ 1317/Β/23-04-2012) και αυτών της περίπτωσης β της παρ. 2 του 

άρθρου 6 του ν. 4155/2013. 
 

ΑΡΘΡΟ 22:  ΓΛΩΣΣΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Επίσημη γλώσσα της διαδικασίας του διαγωνισμού και της σύμβασης είναι η Ελληνική και σε αυτή πρέπει να 

συντάσσονται όλα τα σχετικά έγγραφα του διαγωνισμού, οι προσφορές των υποψηφίων και η σύμβαση. Κάθε 

ξενόγλωσσο κείμενο ή πιστοποιητικό πρέπει να συνοδεύεται από ακριβή μετάφρασή του στα Ελληνικά, επί ποινή 

αποκλεισμού του υποψηφίου. Σε περίπτωση διαφωνίας στη μετάφραση επικρατεί η διατύπωση στην ελληνική 

γλώσσα.  

 

ΑΡΘΡΟ 23: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν μόνο οι κάτωθι προσκαλούμενοι οικονομικοί φορείς: 

• GLASSART AE 

• KMS BUILDINGS ΑΕ 

• NESTOR C.M.C. ΑΕ 

• ΕΥΡΩΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΒΕΕ 

• ΝΕΟΚΑΤ ΑΕ 

• INTRAKAT ΑΕ 

• ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ 
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ΑΡΘΡΟ 24:  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Ο φάκελος της προσφοράς που είναι υποχρεωμένος να υποβάλει ηλεκτρονικά ο προσφέρων προκειμένου να 

τεκμηριώσει την ύπαρξη των απαραίτητων τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του, που αντιστοιχούν στα 

κριτήρια ποιοτικής επιλογής που θέτει η Αναθέτουσα αρχή καθώς και τη μη συνδρομή στο πρόσωπό του των 

τυπικών λόγων αποκλεισμού από το διαγωνισμό, περιγράφονται στην παρούσα.  

 

Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής: 

 

 (α) Ένας υποφάκελος* με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 
 (β)   Ένας υποφάκελος* με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

     *υποφάκελος: κατηγορία επισυναπτόμενων στο σύστημα  

 
ΑΡΘΡΟ 25: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ –ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»   

ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Οι υποψήφιοι υποβάλλουν ηλεκτρονικά, μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή 

αποκλεισμού, τα παρακάτω δικαιολογητικά καθώς και την τεχνική προσφορά.  
Οι απαιτούμενες υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται ψηφιακά από το νόμιμο εκπρόσωπο εκτός και αν στη 

πρόσκληση δηλώνεται διαφορετικά. 

Τονίζεται ότι όσα δικαιολογητικά απαιτείται να υποβληθούν σε έντυπη μορφή, αυτά πρέπει να υποβληθούν στη 

ΔΑΕΦΚ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα του άρθρου 2 της παρούσας, με αίτηση. 

 

25.1   Αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό 

1. Αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό (με την μορφή επιστολής), στην οποία θα πρέπει να αναφέρονται τα φυσικά 

ή/και νομικά πρόσωπα που απαρτίζουν τον προσφέροντα και υποβάλλουν την προσφορά. Στην αίτηση, η οποία 

υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο του συμμετέχοντα (σε περίπτωση ένωσης από τους νόμιμους 

εκπροσώπους όλων των συμμετεχόντων στην ένωση), θα δηλώνονται επίσης τα ποσοστά συμμετοχής κάθε μέλους 
και ο κοινός νόμιμος εκπρόσωπος της ένωσης.  

2. Σε περίπτωση συνεργασίας του υποψηφίου Αναδόχου με υπεργολάβο, δεν απαιτείται η εν λόγω αίτηση 

συμμετοχής από τον υπεργολάβο. 

3. Στην περίπτωση κατά την οποία η αίτηση συμμετοχής δεν υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού 

προσώπου ή από το ίδιο το φυσικό πρόσωπο, απαιτείται εξουσιοδότηση, με την οποία παρέχεται σε τρίτο άτομο 

εξουσιοδότηση προς υπογραφή των απαιτούμενων δικαιολογητικών και της προσφοράς.  

 

25.2  Υπεύθυνη δήλωση διορισμού αντικλήτου  

Υπεύθυνη Δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75), όπως εκάστοτε ισχύει, υπογεγραμμένη 

ψηφιακά, χωρίς θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής,  με την οποία ο υποψήφιος θα διορίζει αντίκλητο, κάτοικο 
Αθηνών, με τα πλήρη στοιχεία του (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, fax, κ.λπ.) για κάθε 

επικοινωνία που τυχόν απαιτηθεί. Προκειμένου περί κοινοπραξίας ή ένωσης, ο αντίκλητος θα είναι κοινός για όλα 

τα μέλη της κοινοπραξίας ή της ένωσης και η δήλωση θα υπογράφεται από τους νόμιμους εκπροσώπους όλων των 

μελών.  

 
25.3  Τυπικά δικαιολογητικά 

Επίσης, ο κάθε υποψήφιος οφείλει να καταθέσουν τα ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά συμμετοχής:   

 

25.3.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής σύμφωνα με το άρθρο 30: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ και το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙ 

της παρούσας. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής υποβάλλεται από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά σε μορφή 
αρχείου .pdf και προσκομίζεται από αυτόν στην Αρμόδια Υπηρεσία Διεξαγωγής του Διαγωνισμού (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.) σε 
έντυπη μορφή (πρωτότυπο) μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα της ηλεκτρονικής υποβολής. Η Δ.Α.Ε.Φ.Κ. 
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ελέγχει το κύρος της κατατεθείσας εγγυητικής επιστολής επικοινωνώντας ηλεκτρονικά ή έγγραφα με το ίδρυμα που 

την εξέδωσε και διαβιβάζει την εγγυητική μαζί με την απάντηση του ιδρύματος στην Ε.Α.Α. 
 
25.3.2  Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75), όπως εκάστοτε ισχύει, υπογεγραμμένη 

ψηφιακά, στην οποία: 
I. Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού. 

II. Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς του, ο υποψήφιος Ανάδοχος: 

1. δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη 

κατάσταση. 

2.  δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό 
ή άλλη ανάλογη κατάσταση. 

3. είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης  κατά την ημερομηνία διενέργειας του 

διαγωνισμού.  

4. είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του. 

5. είναι εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο και το ειδικό επάγγελμά του κατά την ημέρα διενέργειας του 

διαγωνισμού ή ασκεί γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, κατά περίπτωση (δεν αφορά συνεταιρισμούς),   

6. τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα δηλώνουν ότι είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα του οικείου 

Επιμελητηρίου της χώρας εγκατάστασής τους ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, ομοίως της χώρας 

εγκατάστασης τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού.  
7. δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για συμμετοχή  σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται 

στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης  της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ. 1), ή 

αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο ο νόμιμος εκπρόσωπός του.  

8. δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο  άρθρο 3 

της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου  1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3  παράγραφος 1 

της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του  Συμβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2), ή αν πρόκειται για νομικό 

πρόσωπο ο νόμιμος εκπρόσωπός του.  

9. δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, 

όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK  του  Συμβουλίου,  της  10ης  Ιουνίου  1991,  για   την   πρόληψη  

χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες 
(EE L 166   της   28.6.1991,  σελ. 77   Οδηγίας,   η  οποία   τροποποιήθηκε  από  την  Οδηγία   2001/97/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, EE  L 344 της 28.12.2001, σελ. 76) η οποία ενσωματώθηκε  με το ν. 

2331/1995 (Α΄ 173) και τροποποιήθηκε με το ν.  3424/2005 (Α΄ 305), ή αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο ο νόμιμος 

εκπρόσωπός του.  

10. δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, 

της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας , άρθρο 43 του π. δ/τος 60/2007, ή 

αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο ο νόμιμος εκπρόσωπός του.  

11.   δεν καταδικάσθηκε με δικαστική απόφαση, με ισχύ δεδικασμένου, για αδίκημα που αφορά την 

επαγγελματική διαγωγή τους, ή αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο ο νόμιμος εκπρόσωπός του.  

12.   δεν έχει διαπράξει επαγγελματικό παράπτωμα, που μπορεί να διαπιστωθεί με οποιοδήποτε μέσο από την 
αναθέτουσα αρχή, ή αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο ο νόμιμος εκπρόσωπός του.  

13.    δεν είναι ένοχος υποβολής ψευδούς δηλώσεως ή παραλείψεως υποβολής των πληροφοριών που 

απαιτούνται κατ' εφαρμογή του π.δ. 60/2007 ή όταν δεν έχει παράσχει τις πληροφορίες αυτές, ή αν πρόκειται για 

νομικό πρόσωπο ο νόμιμος εκπρόσωπός του.  

 
25.3.3  Υπεύθυνη Δήλωση έγκαιρης προσκόμισης δικαιολογητικών 

Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75), όπως εκάστοτε ισχύει, υπογεγραμμένη 

ψηφιακά, στην οποία: 

 

Ι.  Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού. 
ΙΙ. Να δηλώνεται ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση εντός της επόμενης ημέρας από την ημερομηνία κοινοποίησης 

της σχετικής ειδοποίησης για την απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού, εφόσον η κατακύρωση πρόκειται να 

γίνει σε αυτόν, θα προσκομίσει στο αρμόδιο συλλογικό όργανο της αναθέτουσας αρχής,  τα εξής δικαιολογητικά: 
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� Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος ανάδοχος 

δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη 

κατάσταση. 

� Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος ανάδοχος 

δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή 

άλλη ανάλογη κατάσταση. 

� Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης από τα οποία να προκύπτει ότι είναι ενήμερος ως 

προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης σε αυτούς τους οργανισμούς. 

Διευκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας θα αφορά σε όλους τους απασχολούμενους με 

οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του συμμετέχοντος που είναι ασφαλισμένοι σε διαφορετικούς 
οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης και όχι μόνο τους ασφαλισμένους στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.). 

Σε κάθε περίπτωση, ο οργανισμός κοινωνικής ασφάλισης, στον οποίο είναι ασφαλισμένος κάθε απασχολούμενος 

στην επιχείρηση του συμμετέχοντος, θα προκύπτει κατά κανόνα από θεωρημένη κατάσταση προσωπικού κατά 

ειδικότητα, στην οποία θα εμφαίνεται ο ασφαλιστικός οργανισμός που είναι ασφαλισμένος ο κάθε 

απασχολούμενος στην επιχείρηση ή τυχόν ισοδύναμα έγγραφα κάθε επιχείρησης, ανάλογα με την χώρα στην οποία 

έχει την έδρα της.  

� Πιστοποιητικό αρμόδιας κατά περίπτωση Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι 

ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του. 

� Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου ή άλλου ισοδύναμου οργανισμού ή επαγγελματικής ένωσης, με το 
οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή του υποψήφιου Αναδόχου σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά του ή βεβαίωση 

άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια Αρχή. 

� Απόσπασμα ποινικού μητρώου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν έχει καταδικαστεί με  

αμετάκλητη απόφαση για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας, καθώς και για 

τα αδικήματα της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκίας, απάτης, νομιμοποίησης εσόδων από 

παράνομες δραστηριότητες, όπως αυτά ορίζονται  στο άρθρο 43 του π.δ. 60/2007. μητρώου, ή το ισοδύναμο προς 

τούτο έγγραφο. Το απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής  

αρχής της χώρας εγκατάστασης του νομικού προσώπου, αφορά τους  ομόρρυθμους εταίρους και Διαχειριστές όταν 

το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε , Ε.Ε και  Ε.Π.Ε., τον Πρόεδρο  και τον  Διευθύνοντα Σύμβουλο όταν το νομικό 

πρόσωπο είναι  Α.Ε.  και σε κάθε άλλη  περίπτωση νομικού προσώπου τους νόμιμους  εκπροσώπους  του. 
 

25.3.4  Υπεύθυνη Δήλωση αποδοχής των όρων της πρόσκλησης  

Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75), όπως εκάστοτε ισχύει, υπογεγραμμένη 

ψηφιακά, στην οποία: 

Ι.   Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού. 

ΙΙ.  Να δηλώνεται ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης. 

ΙΙΙ. Να δηλώνεται ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης,  των οποίων ο 

προσφέρων έλαβε πλήρη γνώση. 

IV. Να δηλώνεται ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή. 

VI. Να δηλώνεται ότι δεν τελούν σε αποκλεισμό από διαγωνισμούς του Ελληνικού Δημοσίου με βάση αμετάκλητη 
απόφαση κατά τα άρθρα 18, 34, και 39 του π.δ. 118/2007 κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς τους. 

Προκειμένου δε για αλλοδαπούς, απαιτείται δήλωση ότι δεν έχουν αποκλειστεί από αντίστοιχη αρχή της χώρας 

εγκατάστασής τους. 

VIΙ. Να δηλώνεται ότι δεν έχουν αποκλειστεί τελεσίδικα από Δημόσια Υπηρεσία, Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. του δημοσίου 

τομέα επειδή δεν εκπλήρωσαν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις. 

VIIΙ. Να δηλώνεται ότι δεν έχουν ποτέ κριθεί από αρμόδιο όργανο ένοχοι ψευδών δηλώσεων, κατά την παροχή των 

πληροφοριών που τους ζητήθηκαν από αναθέτουσες αρχές σχετικά με την ανταπόκρισή τους σε κριτήρια ποιοτικής 

επιλογής τους. 

ΙΧ. Να δηλώνεται ότι παραιτούνται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης τους σχετικό με οποιαδήποτε απόφαση της 

Αναθέτουσας αρχής για αναβολή ή ακύρωση του διαγωνισμού. 
Χ. Να δηλώνεται ότι συμμετέχουν σε μία μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού. 

 

25.3.5  Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου 
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Πρακτικό αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Διοικούντος Οργάνου του προσφέροντος,  

υπογεγραμμένο ψηφιακά, με το οποίο: 

1. Εγκρίνεται η συμμετοχή του στο διαγωνισμό. 

Σε περίπτωση ένωσης εταιριών εγκρίνεται, με σχετικό πρακτικό απόφασης του διοικούντος οργάνου του νομικού 

προσώπου, η συμμετοχή εκάστης εταιρίας στο διαγωνισμό και η σύμπραξη με τις λοιπές εταιρείες, μέλη της 

ένωσης. 

Στην περίπτωση φυσικού προσώπου, το ανωτέρω πρακτικό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση με αντίστοιχο 

περιεχόμενο. 

2. Εγκρίνεται και παρέχεται σε συγκεκριμένο άτομο ή άτομα (νόμιμος εκπρόσωπος), εξουσιοδότηση να υπογράψει 

όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμπεριλαμβανομένης και της προσφοράς και να παραστεί στην αποσφράγιση 
των προσφορών σε όλα τα στάδια του διαγωνισμού, καθώς και να υπογράψει οποιοδήποτε σχετικό έγγραφο 

απαιτηθεί. 

 

25.3.6   Δικαιολογητικά σύστασης και εκπροσώπησης. 

Για υποψήφιους – νομικά πρόσωπα, τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά και έγγραφα σύστασης νομιμοποίησης και 

εκπροσώπησής τους, όπως και λοιπά νομιμοποιητικά έγγραφα (κωδικοποιημένο καταστατικό, ΦΕΚ κλπ.) σε ισχύ 

κατά την ημερομηνία υποβολής των προσφορών, από τα οποία προκύπτει ποιοι δεσμεύουν το νομικό πρόσωπο με 

την υπογραφή τους. 

 
25.3.7   Ειδικά για Υπεργολάβους: Υπεύθυνη Δήλωση γνώσης των όρων και των εργασιών.  

Ο υποψήφιος θα πρέπει να επισυνάψει για κάθε ένα από τους δηλούμενους υπεργολάβους του, Υπεύθυνη Δήλωση 

του υπεργολάβου, στην οποία να αναφέρεται ότι ο υπεργολάβος έχει λάβει γνώση των όρων του διαγωνισμού και 

της εργασίας που θα του ανατεθεί, σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανακηρυχθεί ως Ανάδοχος του έργου.  

 
25.3.8  Ειδικά για ενώσεις ή κοινοπραξίες 

Για υποψήφιους Αναδόχους που συμμετέχουν ως ένωση ή κοινοπραξία:  

1. συμφωνητικό συνεργασίας των μελών τους, φυσικών ή νομικών προσώπων, με το οποίο (κατ’   ελάχιστον) να : 

α. δηλώνουν ότι αναλαμβάνουν από κοινού και εις ολόκληρον την ευθύνη για την εκπλήρωση του έργου, 

β. ορίζεται ο εκπρόσωπος της ένωσης ή της κοινοπραξίας, για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό και την εν γένει 
εκπροσώπηση της ένωσης ή κοινοπραξίας έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, 

γ. αναγράφεται απαραιτήτως το ποσοστό συμμετοχής κάθε προσώπου στο σύνολο της προσφοράς και το ειδικό 

μέρος του Έργου με το οποίο θα ασχοληθεί, στο πλαίσιο της υλοποίησης του Έργου. 

δ. ορίζεται το μέλος που αναλαμβάνει το συντονισμό της κοινοπραξίας - ένωσης για την υλοποίηση του έργου 

(leader). 

2. Συμβολαιογραφικό έγγραφο όπου παρέχεται εξουσιοδότηση στον εκπρόσωπο της ένωσης ή κοινοπραξίας να 

υπογράφει για λογαριασμό της τα έγγραφα της προσφοράς, καθώς και κάθε άλλο σχετικό με το διαγωνισμό 

έγγραφο. 

 

25.3.9  Δικαιολογητικά χρηματοοικονομικής επάρκειας 
Η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια του συμμετέχοντα αποδεικνύεται με ένα ή περισσότερα από τα 

ακόλουθα δικαιολογητικά: 

Αντίγραφα ή αποσπάσματα ισολογισμών των τριών (3) προηγούμενων οικονομικών χρήσεων του έτους του 

διαγωνισμού, στις περιπτώσεις που προκύπτει από το νόμο υποχρέωση σύνταξης ισολογισμού σύμφωνα με το 

άρθρο 8, παρ. 2 περ. β σημείο ΙΙ του Π.δ. 118/2007. 

 

Επειδή ο διαγωνισμός έχει προϋπολογισμό ανώτερο του ενός εκατομμυρίου ευρώ (1.000.000,00 €), οι ανώνυμες 

εταιρείες που συμμετέχουν αυτοτελώς ή σε κοινοπραξία ή ένωση προσώπων ή σε οποιασδήποτε μορφής οντότητα 

σε διαγωνιστική διαδικασία προμήθειας αγαθών, είτε για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας είτε για μέρος 

αυτής, απαιτείται να προσκομίσουν μαζί με την προσφορά τους  επί ποινή  απαραδέκτου: 
   

α) Εάν είναι ελληνικές ανώνυμες εταιρείες, τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις διατάξεις του Π.Δ/τος 

82/1996 (ΦΕΚ 66/Α’/11-04-1996) «ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών», όπως αυτές 
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τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 8 του  Ν. 3310/2005, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 του ν. 

3414/2005 (ΦΕΚ 279/Α’/10-11-2005) και υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται από τις εν λόγω διατάξεις. 

   

β) Εάν είναι αλλοδαπές ανώνυμες εταιρείες, ανεξαρτήτως της συμμετοχής τους ή μη σε ελληνικές ανώνυμες 

εταιρείες, τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 3310/2005, όπως αυτές 

τροποποιήθηκαν από το άρθρο 8 του ν. 3414/2005 και υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται από τις εν λόγω 

διατάξεις.  

 

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

υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση ή 
κοινοπραξία. 

 

25.4  ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ- ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

 
25.4.1  Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του προσφέροντα στη 

διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου, τύπου pdf. Οι απαιτούμενες 

δηλώσεις/ βεβαιώσεις  ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται ψηφιακά  από τους έχοντες 

υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση.  

Επισημαίνεται ότι τα αναφερόμενα δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του υποφακέλου «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ –ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»,  που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να 

προσκομισθούν στην αναθέτουσα αρχή μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα της ηλεκτρονικής υποβολής των 

προσφορών, είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον προσφέροντα και κατά 

συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή πλην των ΦΕΚ (π.χ. εγγύηση συμμετοχής, πιστοποιητικά από 

δημόσιες αρχές κτλ). Τα έγγραφα αυτά θα πρέπει να υποβληθούν σε πρωτότυπα ή σε νόμιμα επικυρωμένα 

αντίγραφα. 

25.4.2  Κάθε έλλειψη ή ανακρίβεια δικαιολογητικών, που θα διαπιστωθεί μετά από έλεγχο, θα συνεπάγεται τον 

αποκλεισμό του διαγωνιζόμενου εκείνου, του οποίου τα δικαιολογητικά βρέθηκαν ελλιπή ή ανακριβή. Σε κάθε 

περίπτωση, η Επιτροπή Αξιολόγησης των προσφορών του Διαγωνισμού μπορεί να ζητήσει διευκρινίσεις επί 

δικαιολογητικών που αναφέρονται προηγούμενα και οι προσφέροντες υποχρεούνται να παράσχουν αυθημερόν 
διευκρινίσεις.  

25.4.3  Σε περίπτωση εγκατάστασης των Νομικών Προσώπων στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά του παρόντος 

εδαφίου εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και 

εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό καταστατικού με τις τελευταίες τροποποιήσεις και κατατίθενται συνοδευόμενα 

από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. 
25.4.4  Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή δεν καλύπτουν όλες τις 

παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του υποψηφίου, που γίνεται ενώπιον 

δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου. Για τους υποψηφίους που στη χώρα τους δεν προβλέπεται 

από το νόμο ένορκη δήλωση, αυτή μπορεί να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση, βεβαιούμενου του γνησίου της 

υπογραφής του δηλούντος από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο. 
25.4.5  Τα αντίστοιχα δικαιολογητικά που εκδίδονται σε κράτος εκτός Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από 

επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική Γλώσσα. Ειδικότερα σχετικά με την Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986, 

όσο αφορά τους αλλοδαπούς υποψηφίους, αντικαθιστάται από ένορκη δήλωση ενώπιον Συμβολαιογράφου. 

 

Β. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

25.5 Η τεχνική προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα του 

συστήματος. Στη συνέχεια το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται 

ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική 

φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να 

ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, τα σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παραγάγει 
εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. 
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Εφόσον οι απαιτήσεις της πρόσκλησης για την τεχνική προσφορά δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις 

ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει στην τεχνική προσφορά του, ψηφιακά 

υπογεγραμμένα, τα σχετικά αρχεία.  

 

Ο υποψήφιος καλείται να υποβάλει στον υποφάκελο «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ –ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»  τα 

αναφερόμενα στο ΜΕΡΟΣ Β’: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. 

 

25.6  Γενικές παρατηρήσεις - διευκρινίσεις επί της τεχνικής προσφοράς: 

 

Η Τεχνική Προσφορά θα περιλαμβάνει:  
 

25.6.1  Δηλώσεις  του  άρθρου 18, παρ. 2  και  3  του  Π.δ. 118/2007 : 

  

α) Ο προσφέρων, εφόσον κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν, πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του, την 

επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευάσει το προσφερόμενο προϊόν, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής 

της. 

 

Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει  η  ανωτέρω  δήλωση, θα  απορρίπτεται  ως απαράδεκτη. 

    
β) Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν σε δική τους επιχειρηματική μονάδα, 

στην προσφορά τους δηλώνουν την επιχειρηματική μονάδα, στην οποία θα κατασκευαστεί το προσφερόμενο 

προϊόν και τον τόπο εγκατάστασής της.  

 

Επίσης, στην προσφορά τους επισυνάπτουν και υπεύθυνη δήλωσή τους προς την αναθέτουσα αρχή, ότι η 

κατασκευή  του τελικού προϊόντος θα γίνει από την επιχείρηση  στην οποία ανήκει ή η οποία εκμεταλλεύεται ολικά 

ή μερικά τη μονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος καθώς και ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής 

έχει αποδεχθεί έναντι τους την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον 

προμηθευτή υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή. 

 
Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η ανωτέρω δήλωση και υπεύθυνη δήλωση,  θα  απορρίπτεται  ως  

απαράδεκτη. 

 

25.6.2   Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 7, της παρούσας. 

25.6.3  Περιγραφή του τεχνικού εξοπλισμού της επιχείρησης  που  θα  κατασκευασθεί  το  τελικό  προϊόν και των 

μέτρων που λαμβάνει ο προμηθευτής για την εξασφάλιση της ποιότητας.  

25.6.4 Σε περίπτωση που υποβάλλεται προσφορά από προμηθευτή που δεν είναι ο ίδιος κατασκευαστής του 

τελικού προϊόντος, τα δικαιολογητικά  της παραγράφου 25.6.3 αφορούν τον κατασκευαστή του τελικού προϊόντος 

και προσκομίζονται από τον προσφέροντα. 

25.6.5  Επισημαίνεται ότι η ΕΑΑ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει γραπτές ή προφορικές διευκρινίσεις από 
οποιονδήποτε υποψήφιο για τα αναφερόμενα στην τεχνική του προσφορά ή και προφορική παρουσίαση αυτών και 

οι υποψήφιοι υποχρεούνται να παράσχουν διευκρινίσεις αυθημερόν. 

 25.6.6  Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή προσφορά, που, κατά την κρίση της αρμόδιας ΕΑΑ των 

προσφορών του διαγωνισμού, εξομοιώνεται με αντιπροσφορά, είναι απαράδεκτη και δεν λαμβάνεται υπόψη. 

25.6.7 Η προσφορά του αναδόχου θα ικανοποιεί τους όρους του άρθρου 9 της παρούσας. 

 

25.7  Επισημαίνεται ότι: 

 

25.7.1  Περιπτώσεις  προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, οι 

οποίοι άπαντες ορίζονται ως απαράβατοι, συνεπάγονται  απόρριψη  των προσφορών. 
  

25.7.2  Ο χρόνος παράδοσης των οικίσκων αποτελεί επίσης  απαράβατο όρο και η υπέρβαση του συνεπάγεται την 

απόρριψη της προσφοράς.  
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25.7.3  Αντιπροσφορές  δεν  γίνονται  δεκτές  και  απορρίπτονται  ως  απαράδεκτες. 

25.7.4 Διευκρινίσεις που δίνονται  από τους  προσφέροντες  οποτεδήποτε μετά την λήξη χρόνου κατάθεσης των 

προσφορών τους, δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες εκτός εάν έχουν ζητηθεί από την 

Επιτροπή Διεξαγωγής του Διαγωνισμού. 

25.7.5 Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών οι διαγωνιζόμενοι 

παρέχουν διευκρινίσεις μόνο όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο, είτε κατά την ενώπιον του διαδικασία, 

είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, μετά την σχετική γνωμοδότηση του οργάνου. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες 

παρέχονται, σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα 

οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο. 

 
ΑΡΘΡΟ 26: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» 

Η οικονομική προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά, επί ποινή απορρίψεως, στον υποφάκελο «Οικονομική 

Προσφορά» και συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στη 

συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και 

υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 

συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε 

αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράξει εκ νέου το 

ηλεκτρονικό αρχείο pdf.  

 
Εφόσον η οικονομική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του 

συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει, ψηφιακά υπογεγραμμένα, τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.  

Κατά την υποβολή της προσφοράς του υποψήφιου, σημαίνονται από αυτόν, με χρήση του σχετικού πεδίου του 

συστήματος, τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα. 

Το συνολικό ποσό της οικονομικής προσφοράς δεν πρέπει, επί ποινή απορρίψεως, να υπερβαίνει το ποσό του 

προϋπολογισμού που αντιστοιχεί στον αριθμό των προσφερόμενων οικίσκων. Κατά συνέπεια η προσφερόμενη τιμή 

ανά οικίσκο δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 10.000 € χωρίς το Φ.Π.Α. 

Οι προσφορές των υποψηφίων αναδόχων θα δίνονται ως εξής: 

• Πλήθος προσφερομένων οικίσκων 

• Προσφερόμενη Τιμή οικίσκου, συμπεριλαμβανομένων όλων των κρατήσεων, χωρίς Φ.Π.Α. 

• Σύνολο Προσφοράς , συμπεριλαμβανομένων όλων των κρατήσεων, χωρίς Φ.Π.Α.΄ 

Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ της αριθμητικής και της ολογράφου αναφοράς οποιασδήποτε τιμής, μονάδας ή 

συνολικής της υποβαλόμενης προσφοράς, υπερισχύει η αναφορά της ολογράφου. 

 

ΑΡΘΡΟ 27:   ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΝΟΜΙΣΜΑ 

27.1   Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ. 

27.2 Η αναγραφή της τιμής σε ΕΥΡΩ, μπορεί να γίνεται με δύο δεκαδικά ψηφία, εφόσον χρησιμοποιείται σε 

ενδιάμεσους υπολογισμούς.  Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δύο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το 

τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πέντε.  

27.3  Η τιμή χωρίς Φ.Π.Α., θα λαμβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών. 

27.4 Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ευρώ ή που καθορίζουν σχέση ευρώ προς ξένο νόμισμα θα 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

27.5 Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίδεται ενιαία τιμή για το 

σύνολο της προσφερόμενης προμήθειας, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

27.6  Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
27.7  Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά την διάρκεια ισχύος της προσφοράς, 

επιφυλασσομένων των διατάξεων της παρούσας, για την υποβολή βελτιωμένης οικονομικής πρότασης κατά την 

διαπραγμάτευση. Σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας της προσφοράς, οι προσφέροντες δεν 

δικαιούνται, κατά την γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους, να υποβάλουν νέους πίνακες τιμών. 

27.8 Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την 

τεκμηρίωση του κανονικού ή μη των προσφερόμενων τιμών, οι δε υποψήφιοι υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. 
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27.9 Οι τιμές θα δίνονται σε ΕΥΡΩ, συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων και κάθε είδους δαπανών 

για την υλοποίηση του έργου. 

27.10 Το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα. 

27.11 Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται στη τιμή της οικονομικής προσφοράς ανά οικίσκο, χωρίς Φ.Π.Α. 

27.12 Τονίζετια ότι η προσφερόμενη τιμή ανά οικίσκο είναι δεσμευτική για τον προσφέροντα και ισχύει και για 

μικρότερο αριθμό οικίσκων από τον αριθμό που περιλαμβάνεται στην προσφορά του. 

 

ΑΡΘΡΟ 28: ΜΟΡΦΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

28.1 Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτές προσφορές που είναι σύμφωνες με όλους τους όρους, τις προϋποθέσεις, το 
νομικό πλαίσιο και τις προδιαγραφές της πρόσκλησης.  

28.2  Όλα τα δικαιολογητικά/ απαιτήσεις της παρούσας πρόσκλησης θεωρούνται ουσιώδη και η παράλειψη 

υποβολής ενός εκ των παραπάνω αποκλείει τον υποψήφιο οικονομικό φορέα από τις περαιτέρω διαδικασίες του 

διαγωνισμού. 

28.3  Δεν γίνεται αποδεκτή καμία αντιπροσφορά - τροποποίηση ή διόρθωση της αρχικής προσφοράς, 

επιφυλασσομένων των διατάξεων της παρούσας, για την υποβολή βελτιωμένης οικονομικής πρότασης κατά την 

διαπραγμάτευση.  

28.4 Προσφορές που, κατά την κρίση της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων , θα είναι ελλιπείς, υπό αίρεση ή 

θα συνδυάζονται με προϋποθέσεις άσχετες με τους σκοπούς του παρόντος διαγωνισμού, δε θα ληφθούν υπόψη. Σε 
περίπτωση που στο περιεχόμενο των προσφορών χρησιμοποιούνται συντομογραφίες (abbreviations) ή 

ξενόγλωσσοι όροι, για τη δήλωση τεχνικών ή άλλων εννοιών, είναι υποχρεωτικό για τους προσφέροντες όπως σε 

ιδιαίτερο πίνακα, συνοδευτικό των προσφορών, αναφέρουν τις συντομογραφίες αυτές και τους ξενόγλωσσους 

όρους με την εξήγηση της έννοιάς τους. 

28.5  Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει, εμπροθέσμως, προσφυγή κατά της πρόσκλησης του διαγωνισμού, ή 

έχει απορριφθεί η ανωτέρω προσφυγή, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους 

της πρόσκλησης και δεν δύναται, με την προσφορά του ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή 

εμμέσως, τους ανωτέρω όρους. 

ΑΡΘΡΟ 29: ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

29.1 Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για εκατόν ογδόντα (180) ημέρες από την επομένη 
μέρα της ημερομηνίας λήξης της υποβολής των προσφορών.  

29.2 Προσφορά που ορίζει χρόνο μικρότερο από τον προβλεπόμενο, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Σε περίπτωση 

που προκύψει θέμα παράτασης της ισχύος των προσφορών, η Αναθέτουσα αρχή θα απευθύνει ερώτημα προς τους 

προσφέροντες, πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών, εάν αποδέχονται την παράταση για συγκεκριμένο χρονικό 

διάστημα. Οι προσφέροντες οφείλουν να απαντήσουν εγγράφως τουλάχιστον μέχρι την ημερομηνία λήξης των 

προσφορών τους και σε περίπτωση που αποδέχονται την αιτούμενη παράταση, να ανανεώσουν τις εγγυήσεις 

συμμετοχής τους.  

29.3 Σε περίπτωση που η κατακύρωση του διαγωνισμού ανακοινωθεί μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της 

προσφοράς ή μετά τη λήξη τυχόν παράτασής της, η κατακύρωση δεσμεύει τον υποψήφιο Ανάδοχο μόνον εφ’ όσον 
αυτός την αποδεχτεί. Σε περίπτωση άρνησης του επιλεχθέντος η ανάθεση γίνεται στον επόμενο κατά σειρά 

εκλογής. 

ΑΡΘΡΟ 30: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

Οι εγγυήσεις εκδίδονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 157 του ν. 4281/2014 και υπόκεινται σε έλεγχο 

εγκυρότητας, ειδικότερα δε ισχύουν τα εξής: 

30.1      Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής 

30.1.1  Κάθε προσφορά αυτών που συμμετέχουν στο διαγωνισμό πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να 

συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής, κατά το άρθρο 157 του ν. 4281/2014, της οποίας το ποσό θα 

πρέπει να καλύπτει σε ΕΥΡΩ ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) της συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας (μη 

συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.), ήτοι διακόσιες τριάντα χιλιάδες ευρώ # 230.000,00 € #. Σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος προσφέρει μέρος του αιτουμένου αριθμού των οικίσκων, η εγγυητική του επιστολή 

πρέπει να καλύπτει το δύο τοις εκατό (2%) της προϋπολογισθείσης αξίας των οικίσκων για τους οποίους υποβάλλει 
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προσφορά (μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.), ήτοι: 2% επί πλήθος προσφερομένων οικίσκων 

επί 10.000 €.  

30.1.2 Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής πρέπει να απευθύνεται προς την Αναθέτουσα αρχή και να έχει διάρκεια 

ισχύος τουλάχιστον διακόσιες δέκα (210) ημέρες από την επόμενη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. 

30.1.3 Σε περίπτωση μη προσήκουσας, ελλιπούς ή εκπρόθεσμης προσκόμισης κατά την κατακύρωση, των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης, από τον υποψήφιο που αναδείχθηκε ως ανάδοχος, τότε καταπίπτει υπέρ της 

αναθέτουσας αρχής, ολικά ή μερικά, η Εγγύηση Συμμετοχής . 

30.1.4 Σε περίπτωση που ο υποψήφιος, ο οποίος αναδείχθηκε ως Ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη 

σύμβαση, ύστερα από σχετική έγγραφη ειδοποίηση της Αναθέτουσας Αρχής, κηρύσσεται έκπτωτος και καταπίπτει 

υπέρ της Αναθέτουσας αρχής η Εγγύηση Συμμετοχής. 
30.1.5 Η Εγγύηση Συμμετοχής επιστρέφεται στο ίδρυμα που την εξέδωσε, μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης 

Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης και μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την υπογραφή της Σύμβασης. Οι εγγυήσεις των 

λοιπών συμμετεχόντων επιστρέφονται εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία της οριστικής ανακοίνωσης της 

κατακύρωσης (άρθρο 157 του ν. 4281/2014).  

30.1.6 Επίσης, η Εγγύηση Συμμετοχής επιστρέφεται στο ίδρυμα που την εξέδωσε, στην περίπτωση απόρριψης 

προσφοράς του υποψηφίου και εφόσον δεν έχει ασκηθεί ένδικο μέσο ή έχει εκπνεύσει άπρακτη η προθεσμία 

άσκησης ένδικων μέσων ή μετά από αίτησή του (εφόσον παραιτηθεί από το δικαίωμα άσκησης ένστασης ή η 

απόφαση του αποκλεισμού του δεν υπόκειται πλέον σε διοικητικές ή  προδικαστικές προσφυγές). 

30.1.7 Λόγω του κατεπείγοντος του διαγωνισμού ο έλεγχος εγκυρότητας των Εγγυητικών Επιστολών Συμμετοχής θα 
γίνει από την Αναθέτουσα Αρχή. 

30.2   Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης 

30.2.1 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής Σύμβασης, να 

καταθέσει Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας θα αντιστοιχεί σε ποσοστό πέντε 

τοις εκατό (5%) της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς να υπολογίζεται Φ.Π.Α, σύμφωνα με το άρθρο 157 του 

ν.4281/2014. Η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης πρέπει να έχει διάρκεια τουλάχιστον τρεις (3) μήνες μεγαλύτερη από το 

συμβατικό χρόνο ολοκλήρωσης του έργου. 

30.2.2 Η επιστροφή της ανωτέρω εγγυητικής θα γίνει με έγγραφο της αρμόδιας Υπηρεσίας της Αναθέτουσας αρχής 

προς το πιστωτικό ίδρυμα που την εξέδωσε, μετά την οριστική, ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του έργου. 
30.3   Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής 
30.3.1  Για τη λήψη της προκαταβολής μέχρι ποσοστού 25 % επί της χωρίς Φ.Π.Α. συμβατικής αξίας του 

προσφερόμενου έργου,  Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει ισόποση εγγυητική επιστολή 

προκαταβολής, χρονικής διάρκειας πέντε (5) μηνών.  

30.3.2 Η προκαταβολή είναι έντοκη από την ημερομηνία καταβολής μέχρι την οριστική παραλαβή των οικίσκων. Για  

τον  υπολογισμό   του  τόκου   θα   λαμβάνεται  υπόψη   το  ύψος  του  επιτοκίου  των  εντόκων   γραμματίων   του  

Δημοσίου    δωδεκάμηνης  διάρκειας, που ίσχυε την  ημερομηνία  υποβολής των προσφορών του διαγωνισμού, 

προσαυξημένο  κατά  0,25 % ποσοστιαίες   μονάδες.  

Το ποσό της προκαταβολής και ο  τόκος  που  αντιστοιχεί  στην  προκαταβολή   μέχρι   την  οριστική  παραλαβή  των 

οικίσκων  θα   συμψηφισθεί  κατά  την  πρώτη πληρωμή. 

30.4 Επισημαίνεται ότι οι Εγγυητικές Επιστολές Συμμετοχής, Καλής Εκτέλεσης και προκαταβολής, θα πρέπει 
υποχρεωτικά να ακολουθούν τα υποδείγματα που επισυνάπτονται στην παρούσα (Παραρτήματα I, II,ΙΙΙ). 

30.5  Όλες οι ανωτέρω Εγγυητικές Επιστολές πρέπει να εκδίδονται από αναγνωρισμένο τραπεζικό ή πιστωτικό 

ίδρυμα ή άλλο οργανισμό που έχει κατά το νόμο δικαίωμα έκδοσης εγγυητικών επιστολών, που λειτουργούν 

νόμιμα στην Ελλάδα, σύμφωνα με το άρθρο 157 του ν. 4281/2014  

30.6 Οι ανωτέρω εγγυητικές επιστολές πρέπει να απευθύνονται προς την Αναθέτουσα αρχή, να διέπονται από το 

ελληνικό δίκαιο και να έχουν συνταχθεί στα ελληνικά  

ΑΡΘΡΟ 31:  ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 

31.1 Στον διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.  

31.2 Εάν τυχόν υποβληθούν εναλλακτικές προσφορές, δεν θα ληφθούν υπόψη.  
31.3 Επισημαίνεται ότι οι προσφέροντες δεν έχουν δικαίωμα να αποσύρουν την προσφορά τους ή μέρος της μετά 

την κατάθεσή της, ή την βελτιωτική οικονομική τους πρόταση κατά την διαπραγμάτευση. Σε περίπτωση που 

προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί, ο προσφέρων υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα: α) έκπτωση και απώλεια 

κάθε δικαιώματος για κατακύρωση, β)κατάπτωση, μερική ή ολική της εγγύησης συμμετοχής χωρίς άλλη διατύπωση 
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ή δικαστική ενέργεια και αποκλεισμός του από τους διαγωνισμούς της Αναθέτουσας αρχής, για συγκεκριμένο 

χρονικό διάστημα. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 32:  ΠΑΡΑΤΑΣΗ – ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
 

Ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο  26  του  Π.δ.  118/2007. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 

  ΑΡΘΡΟ 33:  ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Η ΕΑΑ είναι αρμόδια για την ηλεκτρονική αποσφράγιση, αξιολόγηση των προσφορών και τη διαπραγμάτευση με 

τους προσφέροντες, εφαρμοζόμενων των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημόσιων συμβάσεων.  

Η τελική αξιολόγηση θα γίνει με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. 

 
33.1  Αποσφράγιση Προσφορών 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται την 2α Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 17.30΄. 

 
Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση αρχικά των ηλεκτρονικών υποφακέλων 

«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και στην συνέχεια των ηλεκτρονικών υποφακέλων 

«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», όσων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές μετά την αξιολόγηση του υποφακέλου 

«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

 

Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των υποφακέλων «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ», οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών 

που αποσφραγίσθηκαν. Ομοίως, μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των υποφακέλων «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ», οι προσφέροντες, των οποίων οι οικονομικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική 
πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν, προκειμένου να λάβουν γνώση των τιμών που 

προσφέρθηκαν και να διαπραγματευθούν το τίμημα της προμήθειας με την Ε.Α.Α. 

 

33.2  Αξιολόγηση και Διαπραγμάτευση Προσφορών 

 

 
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση του υποφακέλου «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», η Ε.Α.Α. 

προβαίνει, σε κλειστή συνεδρίαση, σε λεπτομερή έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικής προσφοράς. 

Εξετάζεται ο εν λόγω υποφάκελος, όσον αφορά στην πληρότητα των δικαιολογητικών και στη συμφωνία της 

προσφοράς με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης. Σε περίπτωση που κάποια 
προσφορά απορριφθεί, ο υποφάκελος της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται. Οι συμμετέχοντες στο 

διαγωνισμό ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφοράς τους μέσω του συστήματος. 

 

Η Ε.Α.Α. αποσφραγίζει τον υποφάκελο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» όσων υποψηφίων κρίθηκε αποδεκτός ο 

υποφάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».  

Σε περίπτωση που η προσφορά κριθεί ασυνήθιστα χαμηλή (κάτω από το 75% του προϋπολογισμού), σε σχέση με το 

αντικείμενό της σύμβασης, η Ε.Α.Α. δύναται να ζητήσει γραπτώς διευκρινίσεις ως προς τα επιμέρους στοιχεία της 

προσφοράς. Προσφορές για τις οποίες οι διευκρινίσεις που δίνονται,  δεν δικαιολογούν τις χαμηλές τιμές που έχουν 

προσφερθεί, θα απορρίπτονται. 

Επικρατέστερος/οι υποψήφιος/οι, είναι αυτός/οί που προσφέρει/ουν το χαμηλότερο οικονομικό τίμημα ανά 
οικίσκο και πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 9 και των άρθρων 12 και 27 της παρούσας.  

Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών, η Ε.Α.Α. σε β’ γύρο, διαπραγματεύεται το 

τίμημα μέσω του συστήματος με τους υποψήφιους. Κατά την κρίση της η Ε.Α.Α. μπορεί να συνεχίσει τη διαδικασία 

διαπραγμάτευσης και σε επόμενο γύρο. ή γύρους.  Με την ολοκλήρωση της διαπραγμάτευσης καταρτίζεται πίνακας 

κατάταξης των προσφορών κατά σειρά μειοδοσίας. Η  κατάταξη και κατανομή των υπό προμήθεια οικίσκων γίνεται 

κατά σειρά μειοδοσίας. Εφόσον υπάρχουν προσφορές με την ίδια τιμή ανά οικίσκο η κατανομή γίνεται κατ’ 

αναλογία του αριθμού των οικίσκων που περιλαμβάνονται στις οικονομικά ισοδύναμες προσφορές (ήτοι 

προσφορές με ίδια προσφερόμενη τιμή ανά οικίσκο, ανεξάρτητα του πλήθους των προσφερόμενων οικίσκων). Εν 

συνεχεία η Ε.Α.Α. συντάσσει πρακτικό που θα αποστείλει στη Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών 

Καταστροφών για την έκδοση της σχετικής απόφασης προσωρινής κατακύρωσης. από την Αναθέτουσα Αρχή.  Η 
κατάταξη ενός υποψηφίου στην πρώτη θέση του πίνακα τελικής κατάταξης της Ε.Α.Α. δεν θεωρείται, άνευ ετέρου, 

κατακύρωση. Οι συμμετέχοντες των οποίων αξιολογείται η οικονομική προσφορά, ενημερώνονται για την αποδοχή 

ή την απόρριψη της προσφοράς τους μέσω του συστήματος.  
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ΑΡΘΡΟ 34: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΗ  

 

Μετά την αξιολόγηση και των οικονομικών προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η 

κατακύρωση, είναι υποχρεωμένος, το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα από τη σχετική ειδοποίηση που του 

αποστέλλεται ηλεκτρονικά, να υποβάλει ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείου pdf και σε φάκελο 

με σήμανση «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ», τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση στις παρακάτω 

παραγράφους. Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται από τον προσφέροντα ταυτόχρονα με την ηλεκτρονική υποβολή 

και σε έντυπη μορφή, σε πρωτότυπα ή σε νόμιμα επικυρωμένα αντίγραφα, στη Διεύθυνση Αποκατάστασης 

Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών, για διαβίβαση στην Ε.Α.Α. 
 

Σε περίπτωση μη προσήκουσας, ελλιπούς ή εκπρόθεσμης προσκόμισης των παρακάτω δικαιολογητικών, 

εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 20, παρ.2β περ. ΙΙ του Π.δ. 118/2007. 

 

34.1   Οι  Έλληνες  Πολίτες:  

1 Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ’ αυτό  και 

το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν  να 

παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της έγγραφης ειδοποίησης. Για όσους ασκούν γεωργικό ή 

κτηνοτροφικό επάγγελμα, απαιτείται σχετική  βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια αρχή  του  

Δημοσίου ή του οικείου Ο.Τ.Α.  Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από 

την ημερομηνία κοινοποίησης της έγγραφης ειδοποίησης. 

2 Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν έχει καταδικαστεί, 

με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για : α) αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους 

δραστηριότητας,  β) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 

της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου, γ) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 

της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 
98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, δ)  απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης, σχετικά με την 

προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων  και ε)  νομιμοποίηση εσόδων από 

παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης 

Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για την νομιμοποίηση 

εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. 

Το απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει  εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης 

της έγγραφης ειδοποίησης. 

3 Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 

Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση και  πτωχευτικό συμβιβασμό. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει 

εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της έγγραφης ειδοποίησης. 

4 Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 

Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση και  πτωχευτικό συμβιβασμό. Το πιστοποιητικό 

αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της έγγραφης 

ειδοποίησης. 

5 Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 

Ανάδοχος δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση και εκκαθάριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει 

εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της έγγραφης ειδοποίησης. 

6 Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 

Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση και εκκαθάριση. Το πιστοποιητικό αυτό 

πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της έγγραφης 

ειδοποίησης. 

7 Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης, από τα οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 

Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κατά την ημερομηνία  κοινοποίησης της 

έγγραφης ειδοποίησης. 

8 Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως 

προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία  κοινοποίησης της έγγραφης ειδοποίησης. 
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Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους 

όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να αναπληρωθούν με Ένορκη Δήλωση του 

υποψήφιου Αναδόχου, ενώπιον συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος 

Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση.  

34.2  Τα  ημεδαπά  νομικά  πρόσωπα: 

1. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή του υποψήφιου Ανάδοχου 

σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά του ή βεβαίωση αρμόδιας αρχής με την οποία να πιστοποιείται η άσκηση του 

επαγγέλματός του. Το πιστοποιητικό ή η βεβαίωση αυτή πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από 

την ημερομηνία κοινοποίησης της έγγραφης ειδοποίησης. 

2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ( για τον ή τους 

νόμιμους εκπροσώπους) από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν έχει καταδικασθεί για : α) 

αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας  β) συμμετοχή σε εγκληματική 

οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου  

γ) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 

και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου δ)  απάτη, κατά την έννοια 

του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων ε)  νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 

91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού 

συστήματος για την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Το απόσπασμα ή το έγγραφο αυτό 

πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες κοινοποίησης της έγγραφης ειδοποίησης. 

3. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 

Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση και πτωχευτικό συμβιβασμό. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί 

το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της έγγραφης ειδοποίησης. 

4. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 

Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση και πτωχευτικό συμβιβασμό. Το πιστοποιητικό αυτό 

πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της έγγραφης 

ειδοποίησης. 

5. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 

Ανάδοχος δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) 

μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της έγγραφης ειδοποίησης. 

6. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 

Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει 

εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της έγγραφης ειδοποίησης. 

7. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 

Ανάδοχος δεν βρίσκεται σε εκκαθάριση και υπό διαδικασία θέσης σε εκκαθάριση. Το πιστοποιητικό αυτό 

πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της έγγραφης 

ειδοποίησης. 

8. Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην 

Υπεύθυνη Δήλωση της παραγράφου 9.1.3 της παρούσης, από τα οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 

Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της 

έγγραφης ειδοποίησης. 

9. Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς 

τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της έγγραφης ειδοποίησης. 

 

Το απόσπασμα ποινικού μητρώου των ως άνω παραγράφων, αφορά τους  Διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο 

είναι Ο.Ε , Ε.Ε και  Ε.Π.Ε., τον Πρόεδρο  και τον  Διευθύνοντα Σύμβουλο όταν το νομικό πρόσωπο είναι  Α.Ε.  και σε 

κάθε άλλη  περίπτωση νομικού προσώπου τους νόμιμους  εκπροσώπους  του. 

- Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης, εκδίδονται,  όσον 

αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρμόδια  Υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας, στο μητρώο  Ανωνύμων 
Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραμμένη  η συμμετέχουσα στο διαγωνισμό A.E., σύμφωνα με τις  διατάξεις των 

άρθρων 7α.1.ια΄ και 7β.12 του κ.ν. 2190/1920,  όπως εκάστοτε ισχύει, και, όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του 

ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, από  το αρμόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύμου εταιρείας που τελεί υπό 
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ειδική εκκαθάριση. 

-  Επί  ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και  προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό  της 

εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του  Πρωτοδικείου της έδρας της συμμετέχουσας στον διαγωνισμό  

επιχείρησης. 

Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους 

όλες  τις  πιο  πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν  με  Ένορκη  Δήλωση  του  

υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος 

Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση.  

 

34.3 Ενώσεις – Κοινοπραξίες 
 

Η με οποιοδήποτε τρόπο μεταβολή της σύνθεσης των προσώπων που απαρτίζουν την ένωση προσώπων ή την 

κοινοπραξία κλπ, που έλαβε μέρος στον διαγωνισμό και υπέβαλε προσφορά, ισοδυναμεί με υπαίτια, εκ μέρους του 

διαγωνιζόμενου, απόσυρση της προσφοράς του και αποκλεισμό του από την περαιτέρω διαδικασία του 

διαγωνισμού. Στην περίπτωση αυτή καταπίπτει η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής, ενώ δεν αποκλείεται αξίωση 

αποκατάστασης κάθε άλλης ζημίας που ενδέχεται να υποστεί η αναθέτουσα αρχή από την ως άνω μεταβολή της 

σύνθεσης του διαγωνιζομένου. 

Ειδικότερα με την  φορολογική ενημερότητα του Οικονομικού φορέα που απαιτείται, η Αναθέτουσα αρχή αναζητά 

Ειδικότερα με τη φορολογική ενημερότητα του οικονομικού φορέα που απαιτείται, η Αναθέτουσα Αρχή αναζητά 

αυτεπάγγελτα από το σύστημα TAXISNET δεδομένα σχετικά με την φορολογική ενημερότητα του οικονομικού 

φορέα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, κατά την ημερομηνία της σχετικής ειδοποίησής του. Σε 

περίπτωση που το σύστημα παρουσιάζει κάποιον οικονομικό φορέα μη ενήμερο φορολογικά, η Αναθέτουσα αρχή 

οφείλει, αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, να τον ειδοποιήσει εγγράφως ή με άλλο πρόσφορο 

τρόπο (μέσω του συστήματος), να προσκομίσει φορολογική ενημερότητα σε έντυπη μορφή, την επόμενη εργάσιμη, 

από την οποία να προκύπτει ότι είναι φορολογικά ενήμερος. 

 

34.5  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
 
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την κατακύρωση της προμήθειας στον προσφέροντα υποβάλλονται από αυτόν 

ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου pdf και προσκομίζονται ταυτόχρονα και σε έντυπη μορφή σε πρωτότυπα ή σε 

νόμιμα επικυρωμένα αντίγραφα, στην αρμόδια υπηρεσία της αναθέτουσας αρχής, για διαβίβαση στην Ε.Α.Α. Όταν 

υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή. 
Τυχόν απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται ψηφιακά από τους 

έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση γνησίου υπογραφής. 

 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ» του προσφέροντος,  στον οποίο 

πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, γίνεται μέσω του συστήματος ύστερα από τη σχετική ειδοποίηση των 
συμμετεχόντων, που δικαιούνται να λάβουν γνώση των δικαιολογητικών που υπεβλήθησαν. 

 

Αμέσως μετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική 

πρόσβαση στο περιεχόμενο του φακέλου των δικαιολογητικών κατακύρωσης που αποσφραγίσθηκε. 

 

 Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος  ανάδοχος  είναι ενήμερος ως 

προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία  κοινοποίησης της έγγραφης ειδοποίησης. 

1 Για κάθε μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας πρέπει να κατατεθούν όλα τα δικαιολογητικά, ως ανωτέρω. 

2 Συμφωνητικό μεταξύ των μελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας με το οποίο να εγκρίνεται  η συμμετοχή του κάθε 

μέλους της Ένωσης/ Κοινοπραξίας : 

o στην Ένωση/ Κοινοπραξία και 

o στον Διαγωνισμό. 

− να οριοθετείται με σαφήνεια το μέρος του έργου που αναλαμβάνει κάθε μέλος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας 

στο σύνολο της προσφοράς.  
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Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης, η ΕΑΑ συντάσσει πρακτικό που θα 

αποστείλει στη Διεύθυνση Αποκατάστσης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών, για την έκδοση της σχετικής 

απόφασης από την Αναθέτουσα αρχή. 

  

ΑΡΘΡΟ 35:  ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Η απόρριψη προσφορών γίνεται με απόφαση της Αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση της Ε.Α.Α. 

Η προσφορά του προσφέροντα απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε κάθε μία ή περισσότερες από τις κάτωθι 

περιπτώσεις:  

1. Έλλειψη οποιοδήποτε απαιτούμενου δικαιολογητικού. 
2. Έλλειψη πλήρους και αιτιολογημένης τεκμηρίωσης των ελάχιστων προϋποθέσεων συμμετοχής. 

3. Χρόνος ισχύος προσφοράς μικρότερος από το ζητούμενο. 

4. Χρόνος παράδοσης οικίσκων μεγαλύτερος από το ζητούμενο για οποιαδήποτε από τις φάσεις παράδοσης. 

5. Προσφορά που είναι αόριστη, ανεπίδεκτη εκτίμησης, υπό αίρεση ή/και δεν προκύπτει με σαφήνεια η 

προσφερόμενη τιμή. 

6. Προσφορά που δεν καλύπτει πλήρως τους απαράβατους όρους της πρόσκλησης. 

7. Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της 

πρόσκλησης. 

8. Προσφορά που το συνολικό της τίμημα υπερβαίνει το ποσό του προϋπολογισμού που αντιστοιχεί στον αριθμό 

των προσφερόμενων οικίσκων από τον συμμετέχοντα. 
 

35.1   Dumping  – Εξαγωγικές  επιδοτήσεις  

 

Η προσφορά  απορρίπτεται  και σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι εφαρμόζεται πολιτική τιμών πώλησης κάτω του 

κόστους κατασκευής του προϊόντος ή της τιμής απόκτησης του προϊόντος για εμπορία (τιμή Dumping) ή ότι το 

προσφερόμενο προϊόν είναι αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης. Οι προσφέροντες οφείλουν να είναι γνώστες των 

προαναφερθέντων μέτρων της χώρας προέλευσης του προϊόντος ή της κατασκευάστριας εταιρίας.  

 

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

προσφορές  πριν  την  έκδοση  απόφασης αποδοχής ή  απόρριψης αυτών.  
 

Για τον σκοπό αυτό θα ζητηθεί από τους  προσφέροντες, να παράσχουν εγγράφως  τις αναγκαίες διευκρινίσεις 

σχετικά με τον οικονομικό χαρακτήρα της διαδικασίας κατασκευής ή τις τεχνικές λύσεις που έχουν επιλεγεί  ή τις 

εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτουν ως  προς  την προμήθεια  των  ειδών  ή  την  πρωτοτυπία των 

προτεινομένων προμηθειών, τις  οποίες  επαληθεύει  πριν  την  αποδοχή της  προσφοράς  του.  
 

ΑΡΘΡΟ 36:  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 

36.1   Η ανακοίνωση της κατακύρωσης ανάθεσης, γίνεται βάσει του άρθρου 23 παρ. 1 του Π.δ. 118/2007. 
36.2  Για την κατακύρωση του αποτελέσματος λαμβάνεται υπόψη και η προηγούμενη συμβατική συμπεριφορά του 

συμμετέχοντος.  

36.3  Με την ανακοίνωση, η Σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύμβασης που ακολουθεί έχει 

αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα. 

36.4  Κανένας από τους προσφέροντες δεν έχει δικαίωμα να αποσύρει την προσφορά του ή μέρος της μετά την 

αξιολόγησή της και ανεξάρτητα αν κατακυρώθηκε. Σε περίπτωση που θα αποσυρθεί, υπόκειται σε κυρώσεις και 

ειδικότερα: 

• Έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση. 

• Κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής, χωρίς να απαιτείται άλλη διαδικασία ή δικαστική ενέργεια. 
36.5  Σε περίπτωση που ο συμμετέχων, στον οποίο έγινε η κατακύρωση, δεν τηρήσει τις υποχρεώσεις του βάσει του 

άρθρου 23 παρ. 2 και 3 του Π.δ. 118/2007, τότε κηρύσσεται έκπτωτος (άρθρο 23 παρ. 5 του Π.δ. 118/2007), 

καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και επιλέγεται ο συμμετέχων με την επόμενη 

χαμηλότερη τιμή ανά οικίσκο.  
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36.6  Σε κάθε περίπτωση πάντως, η Αναθέτουσα αρχή,  δεν έχει καμιά υποχρέωση και ευθύνη έναντι των 

συμμετεχόντων στον διαγωνισμό αυτό, εξ αιτίας των διαδικασιών του διαγωνισμού, της υποβολής των προσφορών, 

της αξιολόγησης αυτών και της τελικής επιλογής καθώς επίσης και από τις διαπραγματεύσεις που ενδεχομένως θα 

ακολουθήσουν. 

36.7   Η  Υπηρεσία  διατηρεί  το  δικαίωμα  κατακύρωσης  μεγαλύτερης  ποσότητας από την προκηρυχθείσα μέχρι  

ποσοστού  15%  είτε  κατά  το  στάδιο   κατακύρωσης  της  προμήθειας,  είτε κατά  την  διάρκεια  ισχύος  της  

σύμβασης,  εφόσον δεν έγινε  χρήση  του  όρου  αυτού  κατά  το  στάδιο  της  κατακύρωσης  και  μικρότερης 

ποσότητας από την προκηρυχθείσα μέχρι ποσοστού 50%, εφόσον πρόκειται για διαγωνισμό  προϋπολογισθείσας  

αξίας  από  100.001,00  €  και  άνω  συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.  

36.8  Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζομένου από την Πρόσκληση ποσοστού, δεν 
απαιτείται προηγούμενη αποδοχή  του προμηθευτού σύμφωνα με το άρθρο 27 της παρούσας. 

36.9  Σε περίπτωση επαύξησης της προκηρυχθείσας ποσότητας μπορεί να μετατίθεται ο χρόνος  παράδοσης  μετά  

από  αιτιολογημένη Απόφαση της Αναθέτουσας αρχής. 

 

ΑΡΘΡΟ 37:  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

37.1 Προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με την διαδικασία που προβλέπεται από το 

άρθρο 4 του ν. 3886/2010 «Δικαστική Προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων…»,  όπως τροποποιήθηκε 

με το αρθρ. 63 του ν.  4055/2012 (ΦΕΚ 51/Α), με την επιφύλαξη των ειδικότερων όρων της παρούσας. 

Οι ενστάσεις και οι προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται ηλεκτρονικά 
．．．．．．．．．．．

μέσω του συστήματος και 
επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή αρχείου pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή 

 Όσον αφορά στην κατάθεση των σχετικών παραβόλων, όπου απαιτείται, αυτά υποβάλλονται από τους 

πιστοποιημένους οικονομικούς φορείς-χρήστες σε μορφή αρχείου pdf προσκομιζόμενα αυθημερόν και σε έντυπη 

μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια Υπηρεσία της αναθέτουσας αρχής, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στην ΥΑ Π1/2390/16.10.2013. Εναλλακτικά τα παράβολα κατατίθενται και δεσμεύονται ηλεκτρονικά 

μέσω της εφαρμογής e-παράβολο του ηλεκτρονικού συστήματος TAXISNET του Υπουργείου Οικονομικών.   
37.2 Σε κάθε περίπτωση, η ημερομηνία άσκησης της ένστασης και της προσφυγής είναι η ημερομηνία ηλεκτρονικής 

υποβολής της. Λόγω του κατεπείγοντος της προμήθειας εφόσον οι προσφέροντες δηλώσουν ότι δεν προτίθενται να 

καταθέσουν ένσταση οι δηλώσεις αυτές θα ληφθούν υπόψη στην εξέλιξη της διαδικασίας. 
37.3  Οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλουν εμπρόθεσμα ενστάσεις κατά: 

• Της Πρόσκλησης. 

• Της συμμετοχής οποιουδήποτε υποψηφίου στο διαγωνισμό ή της διενέργειας του διαγωνισμού  ως προς τη 

διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών.  

• Της νομιμότητας διενέργειας του διαγωνισμού.  

37.4 Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους εκτός από τους προαναφερόμενους, δεν 

γίνονται δεκτές. 
 

37.5 Μετά την υποβολή των ενστάσεων, η Αναθέτουσα αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω της 

Επιτροπής Εξέτασης και Κρίσης των Διοικητικών Ενστάσεων και Προδικαστικών Προσφυγών. 

39.6  Οι συμμετέχοντες δύνανται, να υποβάλουν προσφυγή κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν οποιασδήποτε 

μορφής κυρώσεις σε βάρος τους, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία 

έκδοσης τους. Η απόφαση επί της προσφυγής δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οιασδήποτε φύσεως διοικητική 

προσφυγή.  

 

ΑΡΘΡΟ 38:  ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Με την υπογραφή της σύμβασης, ο Ανάδοχος θα καταθέσει στην Αναθέτουσα αρχή  συμβολαιογραφική πράξη 

διορισμού εκπροσώπου και αναπληρωτή αυτού, έναντι της Αναθέτουσας αρχής, σε περίπτωση προσώπου 

διαφορετικού από τον καταστατικό νόμιμο εκπρόσωπο οποίος θα ενεργεί κατ’ εντολή και για λογαριασμό του για 

όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με τη σύμβαση. Σε περίπτωση κοινοπραξίας, ένωσης ή σύμπραξης, η 

συμβολαιογραφική πράξη διορισμού κοινού εκπροσώπου θα υπογράφεται υποχρεωτικά από τους νομίμους 

εκπροσώπους έκαστου των μελών του Αναδόχου και στους οποίους θα κοινοποιούνται τα οποιαδήποτε έγγραφα 

της αλληλογραφίας μεταξύ των δύο συμβαλλομένων μερών. Αλλαγή προσώπου ή διεύθυνσης του Εκπροσώπου ή/ 
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και του Αναπληρωτή του αναφέρεται γραπτά στην αναθέτουσα αρχή και ισχύει μετά από τη γραπτή έγκριση αυτής. 

Ο Εκπρόσωπος και ο Αναπληρωτής Εκπρόσωπος του Αναδόχου είναι, μεταξύ άλλων, εξουσιοδοτημένοι να τον 

αντιπροσωπεύουν σε όλα τα θέματα που αφορούν τη σύμβαση και να διευθετούν για λογαριασμό του 

οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει ή σχετίζεται με τη σύμβαση, συμμετέχοντας, όποτε  και όπου κληθούν σε 

συναντήσεις με τα αρμόδια για την παρακολούθηση και τον έλεγχο όργανα της αναθέτουσας αρχής. 

 

ΑΡΘΡΟ 39:  ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Μετά την ανακοίνωση της κατακύρωσης στον επιλεγέντα Ανάδοχο υπογράφεται και από τα δύο (2) συμβαλλόμενα 

μέρη η σύμβαση, και σε περίπτωση κατακύρωσης μέρους της συνολικής προμήθειας υπογράφεται από την 
Αναθέτουσα Αρχή χωριστή σύμβαση με κάθε επί μέρους ανάδοχο,  σχέδιο της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα 

Πρόσκληση. Η Αναθέτουσα αρχή, συμπληρώνει στο κείμενο της σύμβασης τα στοιχεία της προσφοράς του 

Αναδόχου με την οποία συμμετείχε αυτός στον διαγωνισμό και η οποία προσφορά έγινε αποδεκτή με την 

κατακύρωση του διαγωνισμού σε αυτόν. Δεν χωρεί οποιαδήποτε διαπραγμάτευση στο κείμενο της σύμβασης που 

επισυνάφθηκε στην παρούσα πρόσκληση του διαγωνισμού, ούτε καθ' οιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή 

συμπλήρωση της προσφοράς του Αναδόχου (άρθρο 24 παράγραφος 1 του  Π.δ. 118/2007). 

Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως προσφορά, πρόσκληση 

και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών (άρθρο 24 παράγραφος 3 

του Π.δ. 118/2007).  
Σύμφωνα με την πάγια νομολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου η πρόσκληση του διαγωνισμού έχει χαρακτήρα 

κανονιστικής διοικητικής πράξης και δεσμεύει με τους όρους τους οποίους περιέχει τόσο  την Αναθέτουσα αρχή, 

που διενεργεί το διαγωνισμό, όσο και τους διαγωνιζόμενους. Τυχόν παράβαση ουσιώδους όρου της πρόσκλησης, 

είτε κατά την διενέργεια του διαγωνισμού είτε κατά την συνομολόγηση της συμβάσεως που καταρτίζεται μετά τη 

διενέργεια του διαγωνισμού επάγεται ακυρότητα της διαδικασίας ή της σύμβασης.  
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Πίνακες Συμμόρφωσης 
 

Ο Υποψήφιος Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμπληρώσει τον παρακάτω πίνακα συμμόρφωσης, έχοντας την απόλυτη 

ευθύνη της ακρίβειας των στοιχείων που δηλώνει. Ακολουθεί η περιγραφή των στηλών των πινάκων συμμόρφωσης. 

 

α)  Στήλη Α/Α: 

Στη στήλη αυτή αναγράφεται ο αύξων αριθμός της συγκεκριμένης προδιαγραφής. 

 

β)  Στήλη ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ: 

Στη στήλη αυτή περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις, για τα οποία θα 

πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις. 

 

γ)  Στήλη ΑΠΑΙΤΗΣΗ: 

Στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η  λέξη «ΝΑΙ», που σημαίνει ότι η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι 

υποχρεωτική για τον Ανάδοχο ή ένας αριθμός που σημαίνει υποχρεωτικό αριθμητικό μέγεθος της προδιαγραφής 

(μέγιστο ή ελάχιστο). Οι συγκεκριμένες προδιαγραφές θεωρούνται ως απαράβατοι όροι σύμφωνα με την παρούσα 

πρόσκληση, με τους οποίους ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφωθεί. Προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως 

απαράβατους όρους απορρίπτονται ως μη αποδεκτές.  

 

δ)  Στήλη ΑΠΑΝΤΗΣΗ: 

Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του Αναδόχου που έχει τη μορφή ΝΑΙ / ΟΧΙ / ΥΠΕΡ εάν η αντίστοιχη 

προδιαγραφή πληρούται ή όχι ή υπερκαλύπτεται από την προσφορά, ή ένα αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την 

ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην προσφορά. Η συμπλήρωση της στήλης χωρίς σχετική παραπομπή στη 

στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» δεν αποτελεί απόδειξη εκπλήρωσης της προδιαγραφής, ενώ σε αυτή την περίπτωση η 

Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού δεν έχει την υποχρέωση ελέγχου και επιβεβαίωσης των ισχυρισμών του 

Υποψήφιου Αναδόχου. 

 

ε) Στήλη ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ: 

Στη στήλη αυτή αναγράφεται σαφής παραπομπή σε αντίστοιχο σημείο της τεχνικής προσφοράς (μέσω αύξοντα 

αριθμού, σελίδας και στίχου τεχνικού εγχειριδίου, εγγράφου ή δημοσιεύματος) με το οποίο υποστηρίζονται οι 

σημειωθείσες πληροφορίες στις προηγούμενες στήλες. 

 

Είναι ιδιαίτερα επιθυμητή η πληρέστερη συμπλήρωση και οι παραπομπές να είναι κατά το δυνατόν συγκεκριμένες 

(π.χ. Τεχνικό Περιγραφή 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4, κτλ). Αντίστοιχα στο τεχνικό φυλλάδιο ή αναφορά, επιθυμητό είναι, 

να υπογραμμιστεί το σημείο που τεκμηριώνει τη συμφωνία και θα σημειωθεί η αντίστοιχη παράγραφος του πίνακα 

συμμόρφωσης στην οποία καταγράφεται η ζητούμενη προδιαγραφή (π.χ. Άρθρο 3). 
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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 1150 ΕΝΙΑΙΑ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΟΙΚΙΣΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΕΚΑΣΤΟΥ 25 τ.μ., ΤΥΠΟΥ CONTAINER,  ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ 
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ/ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ  

Α/Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Τόπος-Χρόνος & Διαδικασία παράδοσης και παραλαβής των  
οικίσκων  

1.1 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ:  

Οι οικίσκοι θα παραδοθούν σε δύο Φάσεις ως εξής: 

-ΦΑΣΗ 1η: Διακόσιοι-πενήντα (250) οικίσκοι την επόμενη ημερολογιακή ημέρα από την 

ανακοίνωση στον Ανάδοχο της Απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής της Κατακύρωσης της 

Προμήθειας  

-ΦΑΣΗ 2η: Εννιακόσιοι (900) οικίσκοι εντός 30 ημερολογιακών ημερών  από την 

ανακοίνωση στον Ανάδοχο της Απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής της Κατακύρωσης της 

Προμήθειας  

 

   

1.2 

 

Για τους οικονομικούς φορείς, που προσφέρουν μέρος μόνο του συνόλου των 1.150 

οικίσκων, ο χρόνος παράδοσης έχει ως εξής: 
 

-ΦΑΣΗ 1η: ποσοστό είκοσι δύο τοις εκατό (22%) της προσφερόμενης  

 ποσότητας οικίσκων την επόμενη ημερολογιακή ημέρα από την ανακοίνωση στον   

Ανάδοχο της Απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής της Κατακύρωσης  

-ΦΑΣΗ 2η: ποσοστό εβδομήντα οκτώ τοις εκατό (78%) της προσφερόμενης 

 ποσότητας οικίσκων εντός 30 ημερολογιακών ημερών  από την ανακοίνωση στον Ανάδοχο 

της Απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής της Κατακύρωσης  

ΝΑΙ 

 
  

Γενικά    

1.3 Το σύστημα δόμησης των οικίσκων θα ανήκει στην κατηγορία της ελαφριάς προκατασκευής ΝΑΙ   

1.4 
Η φύλαξη των οικίσκων μέχρι την παράδοσή τους, είναι αποκλειστική ευθύνη του 

αναδόχου 
ΝΑΙ   

1.5 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει τον απαιτούμενο χώρο για αποθήκευση τουλάχιστον 

είκοσι (20) οικίσκων με δική του ευθύνη, όπως και να μεριμνήσει για  την ασφάλιση των 

οικίσκων κατά παντός κινδύνου για όλο το χρονικό διάστημα μέχρι την παραλαβή τους από 

την αρμόδια επιτροπή με καταληκτική ημερομηνία την 31η Μαρτίου 2016 

ΝΑΙ   

1.6 

Οι οικίσκοι θα είναι καινούργιοι (όχι μεταχειρισμένοι) και θα παραδοθούν  έτοιμοι για 

χρήση με ολοκληρωμένα τα ΗΛΜ δίκτυα 

 ( Αποχέτευση-Ύδρευση-Ηλεκτρολογικά) μέχρι το περίγραμμά τους  με αναμονές έτοιμες για 

την σύνδεση με τα δίκτυα (εργασίες τρίτων). Οι οικίσκοι θα έχουν απλή μορφή, θα είναι 

μονώροφοι και ενιαία μεταφερόμενοι σε επικαθήμενα τροχοφόρα οχήματα . 

( Δεν γίνονται δεκτοί διαιρούμενοι οικίσκοι) 

 

ΝΑΙ   

1.7 

Κάθε οικίσκος θα φέρει στην όψη του, πινακίδα ιχνηλασιμότητας από αλουμίνιο, με 

αναγραφή του αύξοντα αριθμού του οικίσκου. Η αρίθμηση θα δοθεί από την Υπηρεσία. Σε 

εμφανές σημείο κοντά στην πόρτα εισόδου θα αναγράφεται ο τίτλος της Υπηρεσίας 

Δ.Α.Ε.Φ.Κ./Γ.Γ.Υ./Υπ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. σε αυτοκόλλητη πινακίδα. Ο αύξων αριθμός του οικίσκου 

θα χαράσσεται και στη βάση του οικίσκου (στην εξωτ. πλευρά της δοκού του αρ. 3 παρ.1 

της βάσης ). 

ΝΑΙ   

1.8 

Κατά την παράδοση του οικίσκου πρέπει να δοθούν δύο (2) κλειδιά της κυρίας εισόδου ως 

και ένα πρόσθετο (τρίτο) που θα συνοδεύεται με μικρή μεταλλική σήμανση με τον 

αντίστοιχο αύξοντα αριθμό του οικίσκου. Η μεταλλική σήμανση θα είναι από αλουμίνιο, ο 

δε αριθμός θα είναι χαραγμένος σε αυτή, ώστε να μη καταστρέφεται από τις καιρικές 

συνθήκες 

ΝΑΙ   

Διαστάσεις-Διαρρύθμιση οικίσκων    

1.9 
Οι διαστάσεις, η εσωτερική διαρρύθμιση, θα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις των 

παραγράφων 1.3, 1.4, 1.5 του άρθρου 1 της τεχνικής περιγραφής 
ΝΑΙ   

Μελέτες-Κανονισμοί    

1.10 

Οι συμμετέχοντες, με την υποβολή της προσφοράς τους, θα πρέπει να καταθέσουν : 

Σχέδια αρχ/κά, στατικά, Η/Μ εγκαταστάσεων καθώς και τα απαραίτητα σχέδια 

λεπτομερειών.  

Ο ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλλει πλήρεις μελέτες (Αρχιτεκτονική, Στατική, Η/Μ 

εγκαταστάσεων) υπογεγραμμένες από τους κατά νόμο μελετητές μηχανικούς. 

ΝΑΙ   
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Α/Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.11 

Τα διάφορα επιμέρους στοιχεία από τα οποία αποτελείται ο οικίσκος θα πρέπει να είναι 

μελετημένα ώστε να αντέχουν στις παρακάτω συνθήκες φόρτισης: 

1. Για τον υπολογισμό της στέγης θα ληφθεί κατακόρυφο φορτίο χιονιού 1,2kN/m2 και 

οριζόντιο φορτίο από ανεμοπίεση 1,2kN/m2. 

2. Κινητό φορτίο δαπέδου 2,0KN/m2 και κινητό φορτίο οροφής 1,2kN/m2. 

3.    Πλευρικό φορτίο ανεμοπίεσης 1,2kN/m2. 

ΝΑΙ   

1.12 
Η στατική μελέτη θα γίνει κατά τον Ευροκώδικα 3 –Σχεδιασμός κατασκευών από χάλυβα 

και τον Ευροκώδικα 8  για ζώνη σεισμικής επικινδυνότητας ΙΙΙ (α=0,36), q =1,5 και γi =1 

 

ΝΑΙ   

ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΟΙΚΙΣΚΩΝ    

Γενικά    

1.13 

-Ο Φέρων Οργανισμός των οικίσκων θα είναι μεταλλικός από γαλβανισμένες διατομές, 

μορφοσιδήρου θερμής εξέλασης ελαχίστου πάχους 2,5χιλ. ή λεπτότοιχες γαλβανισμένες 

διατομές ψυχρής εξέλασης ελαχίστου πάχους 2χιλ., ή κοιλοδοκούς ελαχίστου πάχους 3χιλ.  

-Όλα τα μεταλλικά στοιχεία θα είναι πλήρως γαλβανισμένα εν θερμώ, σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις του ΕΝ-ISO 1461:2009. 

-Ο φέρων οργανισμός θα αποτελείται από υποστυλώματα, δοκούς, δοκίδες, τεγίδες κλπ. με 

σαφή στατική λειτουργία όπως προβλέπονται από τη μελέτη του αναδόχου και θα είναι 

ικανός να αναλάβει όλες τις δυνατές φορτίσεις τόσο κατά την χρήση του, όσο και  κατά την 

ανύψωση και μεταφορά του. Ήτοι στατικά φορτία, άνεμος , χιόνι, σεισμό, προσκρούσεις, 

δυναμικά φορτία που προκύπτουν κατά την ανύψωση, μεταφορά και τοποθέτηση. 

-Ο Φ.Ο. θα τοποθετηθεί εξωτερικά των πανέλων. 

Ι   -Iδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στις συνδέσεις των επιμέρους στοιχείων του Φ.Ο. Εφόσον 

αυτές γίνουν με συγκόλληση θα πρέπει να επιλεγούν κατάλληλα ηλεκτρόδια και στις θέσεις 

συγκόλλησης να εφαρμοσθεί ψυχρό γαλβάνισμα. 

ΝΑΙ   

ΒΑΣΗ- ΣΚΕΛΕΤΟΣ    

1.14 
Ο ανάδοχος εγγυάται ότι η βάση και ο σκελετός θα πληρούν τις απαιτήσεις που 

περιγράφονται στο άρθρο 3 της τεχνικής περιγραφής  
ΝΑΙ   

ΔΑΠΕΔΟ    

1.15 

Η κατασκευή του δαπέδου θα πρέπει να περιλαμβάνει (από κάτω προς τα πάνω) τα 

στοιχεία όπως περιγράφονται στο άρθρο 4 της τεχνικής περιγραφής. 

Οι τυχόν εναλλακτικές λύσεις που θα προσφερθούν για να γίνουν δεκτές πρέπει να 

περιλαμβάνουν το χαλυβδόφυλλο σε όλη την επιφάνεια της βάσης, να διατηρούν το πάχος 

της μόνωσης για μονωτικά ίδιας πυκνότητας και λ ή να αυξάνουν το πάχος του για 

οποιοδήποτε άλλο μονωτικό με διαφορετικό λ και πυκνότητα (αποδεδειγμένο με 

προσπέκτους του προτεινόμενου υλικού),  να εξασφαλίζουν την ακαμψία και την 

ανθεκτικότητα του δαπέδου και να ικανοποιούν με κατάλληλα διαστασιολογημένα υλικά 

και με ισοδύναμες  (ως προς το αποτέλεσμα) διατάξεις τις απαιτήσεις που καλύπτει η 

παραπάνω περιγραφή.  

Από πλευράς αντοχής όλα τα φέροντα στοιχεία και κάθε ένα χωριστά θα πρέπει να έχουν 

υπολογισθεί να παραλαμβάνουν τα προδιαγράφονται φορτία καθώς και κάθε φορτίο που 

προκύπτει από την κατασκευαστική διάταξη. 

Τα προβλεπόμενα πάχη μόνωσης αποτελούν τα ελάχιστα αποδεκτά για όλα τα στοιχεία 

πλήρωσης του οικίσκου  (δάπεδο, οροφή, τοίχοι). Αν από τη μελέτη προκύψουν 

μεγαλύτερα πάχη, θα τοποθετηθούν τα απαιτούμενα από τη μελέτη 

ΝΑΙ   

ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ    

ΑΔΑ: 9ΥΝΩ4653ΟΞ-Φ4Ζ



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ/Γ.Γ. ΥΠΟΔΟΜΩΝ/ΔΑΕΦΚ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1/2016 

                                   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΕ ΕΣΗΔΗΣ, ΣΕ ΚΗΜΔΗΣ 

 

Σελίδα 43 από 66 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 1150 ΕΝΙΑΙΑ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΟΙΚΙΣΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΕΚΑΣΤΟΥ 25 τ.μ., ΤΥΠΟΥ CONTAINER,  ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ 
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ/ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ  

Α/Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.16 

Οι εξωτερικοί και εσωτερικοί τοίχοι των οικίσκων κατασκευάζονται από επίπεδα ή με 

ελαφρά διαμόρφωση αυτοφερόμενα θερμομονωτικά πανέλα πολυουρεθάνης ελαχίστου 

πάχους 50mm και πλάτους 1.00 μ έως 1,25 μ  

 

Τα πανέλα αποτελούνται από δύο (2) εν θερμώ γαλβανισμένα και προβαμμένα (με μίνιο ή 

primer αντισκωριακό) ελασματόφυλλα ελαχίστου πάχους 0,40mm με τελική  οργανική 

επίστρωση Polyester 25μm, μεταξύ των οποίων υπάρχει διογκωμένη πολυουρεθάνη 

πυκνότητας 40+ή-2kgr/m3 ελάχιστου πάχους 50 χιλ και θα συνοδεύονται από τα 

απαραίτητα πιστοποιητικά του κατασκευαστή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρ.10 

(ΥΛΙΚΑ). Τα άκρα κατά μήκος του πάνελ θα είναι διαμορφωμένα ώστε να σχηματίζουν 

αρσενικό – θηλυκό και να καλύπτουν το κεφάλι της βίδας στήριξης στο σκελετό της οροφής. 

Τα πανέλα θα αλληλοσυνδέονται με στέρεο τρόπο έτσι ώστε να εξασφαλίζονται οι βασικές 

απαιτήσεις αντοχής, μονώσεως (αποκλειομένων των θερμογεφυρών) και δυνατότητας 

αποσυνδέσεως των τοιχωμάτων σε περίπτωση επισκευής. Θα χρησιµοποιηθεί ελαστικό 

παρέµβυσµα (ροδέλα) για τη καλύτερη στεγάνωση των σηµειακών στηρίξεων και ειδικό 

ελαστικό παρέµβυσµα στις περιμετρικές στηρίξεις, για µείωση του αερισµού. Πρέπει να 

ληφθεί ιδιαίτερη φροντίδα για την υγρομόνωση των πανέλων στις επαφές τους και στις 

ενώσεις με τις κάσες των κουφωμάτων.  

 

Πρέπει γενικά τα πανέλα να πληρούν τους παρακάτω όρους: 

α) Να εξασφαλίζουν προστασία από υγρασία και πλήρη στεγάνωση 

    των αρμών. 

β)Να είναι δυνατή με ευκολία και μικρή δαπάνη  

    η αποσυναρμολόγησή τους σε περίπτωση επισκευής. 

γ) Τα προκατασκευασμένα γενικά στοιχεία να αντέχουν θερμοκρασία 90οC και   -20οC. 

δ) Να εξασφαλίζουν λειτουργικότητα, αισθητική και ευελιξία και να μην 

     δίνουν την εντύπωση πρόχειρης κατασκευής. 

ΝΑΙ   

    

ΟΡΟΦΗ    

1.17 

Η στέγη θα είναι κατασκευασμένη από τραπεζοειδή εξωτερικά θερμομονωτικά πανέλα 

πολυουρεθάνης, οροφής, πάχους 90χιλ. (40+50), τα οποία θα καταλήγουν, στις μικρές 

πλευρές του οικίσκου, σε οριζόντιες υδρορροές με ρουξούνια απορροής.  

Εναλλακτικά η στέγη μπορεί να κατασκευασθεί με  θερμομονωτικά πανέλα πολυουρεθάνης 

ίδια με αυτά των τοίχων. Επ’ αυτών θα τοποθετηθεί τραπεζοειδής/κυματοειδής ή ραφτή 

γαλβανισμένη και εργοστασιακά βαμμένη λαμαρίνα με  μικρή κλίση  για την απορροή των 

ομβρίων προς τις μικρές πλευρές του οικίσκου και πρέπει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις 

αντοχής, θερμομόνωσης και υγρομόνωσης. 

Η κλίση επιτυγχάνεται μέσω γαλβανισμένων τεγίδων μεταβλητού ύψους και θα πρέπει να 

είναι μεγαλύτερη ή ίση από 2%.   

Τα πανέλα θα συνοδεύονται από τα απαραίτητα πιστοποιητικά του κατασκευαστή και 

υπεύθυνη δήλωση του κατασκευαστή  ότι  τοποθετήθηκε  το  προαναφερόμενο  υλικό..  

Σε κάθε περίπτωση τα όμβρια θα συλλέγονται πέραν του περιγράμματος της τοιχοποιίας. 

Δεν γίνονται αποδεκτές λύσεις που συλλέγουν τα όμβρια μέσα στο περίγραμμα της 

κάτοψης του κτιρίου και οδηγούν μετά από συσσώρευση αχρήστων υλικών σε υπερχείλιση 

και εισροή ομβρίων στο εσωτερικό του  οικίσκου. 

Η κατασκευή της οροφής θα περικλείεται από μέτωπο, που θα εξασφαλίζει ενιαία μορφή 

σε όλες τις όψεις του οικίσκου και θα παρέχει την ελεύθερη απορροή των ομβρίων. 

ΝΑΙ   

ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ    

1.18 
Ο ανάδοχος εγγυάται ότι τα κουφώματα και τα εξαρτήματα αυτών θα πληρούν τις 

απαιτήσεις που περιγράφονται στο άρθρο 7 της τεχνικής περιγραφής 
ΝΑΙ   

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΛΟΥΤΡΟΥ    

1.19 
Ο ανάδοχος εγγυάται ότι οι εξοπλισμοί της κουζίνας και του λουτρού  θα πληρούν τις 

απαιτήσεις που περιγράφονται στα άρθρα 8 & 9 της τεχνικής περιγραφής. 
ΝΑΙ   

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ    
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.20 

Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή των διαφόρων τμημάτων του 

οικίσκου, θα είναι αρίστης ποιότητας . 

Όλα τα υλικά θα πρέπει να έχουν σήμανση CE. 

Πρέπει να προσκομιστεί ανάλογο πιστοποιητικό του υλικού και υπεύθυνη δήλωση του 

κατασκευαστή  ότι  τοποθετήθηκε  το  προαναφερόμενο  υλικό. 

Όλες οι εργασίες που αναφέρονται στην παρούσα ΤΠ θα γίνουν σύμφωνα με τις  ΕΤΕΠ 

(ΦΕΚ/2221Β/2012) 

Στην περίπτωση που τα υλικά αυτά ή μέρος τους επηρεάζονται από τις καιρικές συνθήκες, 

θα προβλεφθεί προστασία τόσο εξωτερικά, όσο και εσωτερικά με κατάλληλο υλικό. 

ΝΑΙ   

ΧΡΩΜΑΤΑ-ΒΑΦΕΣ    

1.21 

Όλα τα μεταλλικά μέρη του οικίσκου, φέρων οργανισμός ήτοι δοκοί - δοκίδες - πλαίσια - 

υποστυλώματα - τεγίδες - δικτυώματα κ.λ.π. , θα προστατεύονται με αντίστοιχες βαφές και 

αναλυτικά: 

α) Τα μη γαλβανισμένα τμήματα (δοκοί βάσης) θα βάφονται με δύο στρώσεις 

αντισκωριακής προστασίας και δύο στρώσεις ελαιοχρώματος. 

β) Όλα τα εμφανή τμήματα των γαλβανισμένων διατομών (φέρων οργανισμός κ.λπ.) θα 

βάφονται μετά τον καθαρισμό και απολίπανση των επιφανειών με δύο στρώσεις 

λευκής εποξειδικής βαφής (δύο συστατικών). 

Οι επιφάνειες των πανέλων της τοιχοποιίας και της οροφής πρέπει να έχουν 

εργοστασιακή ειδική βαφή και των δύο γαλβανισμένων χαλυβδοφύλλων τους. 

Οι επιφάνειες της τοιχοποιίας και της οροφής θα είναι λευκού χρώματος.  

Γενικά, η χρήση άλλου χρώματος από τα αναφερθέντα,  θα πρέπει να εγκριθεί από την 

Υπηρεσία 

ΝΑΙ   

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ    

1.22 

Η κατασκευή των εγκαταστάσεων θα είναι σύμφωνη με τους κάτωθι γενικής εφαρμογής 

Ελληνικούς Κανονισμούς, Διατάγματα κλπ  όπως ισχύουν  σήμερα: 

• Ο Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (Ν.Ο.Κ.) Ν. 4067/12  (ΦΕΚ 79Α'/09-04-2012)  

• Κτιριοδομικός κανονισμός (ΦΕΚ 59Δ"/03.02.1989)  

• Τεχνικές οδηγίες ΤΕΕ (ΤΟΤΕΕ)  

• Τεχνικές Προδιαγραφές σειράς ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-ΧΧ-ΧΧ-ΧΧ-ΧΧ όπως εγκρίθηκαν με 

την υπ’αριθμ, 41 ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273 απόφαση (ΦΕΚ 2221/30-7-2012) 

• Οδηγίες και Κανονισμοί των Οργανισμών κοινής Ωφέλειας. 

Η κατασκευή θα είναι πλήρως εναρμονισμένη  με τους ισχύοντες Ελληνικούς 

Κανονισμούς και με τους διεθνείς κανονισμούς (ΕΝ, IEC, VDE κλπ) όταν δεν έρχονται σε 

σύγκρουση με αντίστοιχες διατάξεις των Ελληνικών κανονισμών και εφόσον απαιτούνται 

για την άρτια κατασκευή των εγκαταστάσεων. 

Για τα πρότυπα, κανονισμούς, τεχνικές οδηγίες ισχύει η νεότερη έκδοσή τους.  

Σε αυτές τις εγκαταστάσεις περιλαμβάνονται: 

1. Εγκατάσταση ηλεκτρικών 

2. Εγκατάσταση υδραυλικών 

3. Εγκατάσταση εξοπλισμών. 

Ο ανάδοχος εγγυάται ότι όλες οι ανωτέρω εγκαταστάσεις θα πληρούν τις απαιτήσεις που 

περιγράφονται στο άρθρο 12  της τεχνικής περιγραφής. 

ΝΑΙ   

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ    

1.23 
Ο Ανάδοχος πρέπει να προσκομίσει Υ.Δ. περί της καλής λειτουργίας του οικίσκου, μετά από 

πραγματοποιηθείσες δοκιμές που θα έχει διενεργήσει ο ίδιος. 

 
  

1.24 
Η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να δοκιμάσει την καλή και ασφαλή λειτουργία της ηλεκτρικής 

και υδραυλικής εγκατάστασης με μέριμνα και έξοδα του Αναδόχου. 

ΝΑΙ 
  

1.25 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει Υ/Δ ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη, σύμφωνα με την 

ΥΑ Φ.50/503/168 (ΦΕΚ Β’ 844/16.05.2011), για κάθε οικίσκο, κατάλληλα θεωρημένες για 

σύνδεσή του με δίκτυο της ΔΕΗ. 

ΝΑΙ   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

     ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

          

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ  

     ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ 

    

    

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 11.500.000,00 € (χωρίς ΦΠΑ)   

Είδος Προμήθειας 
Προσφερόμενη 
Ποσότητα 

 Τιμή οικίσκου σε ευρώ 
Σύνολο (€) 
(Αριθμητικά) 

Ι ΙΙ ΙΙΙ IV=(II*III) 

Προμήθεια 1.150 ενιαία 

μεταφερόμενων οικίσκων, 

τύπου container, των 25 
τ.μ., για την προσωρινή 

στέγαση 

προσφύγων/υπηκόων 

τρίτων χωρών 

Αριθμητικά 

 

 
 

 

Αριθμητικά  

  

  

Ολογράφως 

Ολογράφως 

  

ΦΠΑ 23%   

 

 

    

Ημερομηνία 

  

Για τον Οικονομικό 
Φορέα  

 

     

     

     

     

  

(Ονοματεπώνυμο-Σφραγίδα-Υπογραφή) 

 

 

ΑΔΑ: 9ΥΝΩ4653ΟΞ-Φ4Ζ



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ/Γ.Γ. ΥΠΟΔΟΜΩΝ/ΔΑΕΦΚ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1/2016 

                                   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΕ ΕΣΗΔΗΣ, ΣΕ ΚΗΜΔΗΣ 

 

Σελίδα 46 από 66 

ΜΕΡΟΣ Β. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 
 

ΑΡΘΡΟ 1ο: ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

 
 

Το έργο αφορά την Προμήθεια 1.150 ενιαία μεταφερόμενων οικίσκων των 25τ.μ. τύπου container, 
ετοίμων προς χρήση, για την άμεση κάλυψη αναγκών προσωρινής στέγασης προσφύγων/υπηκόων τρίτων χωρών 

στις ανοιχτές δομές φιλοξενίας, που χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 

(αριθ. ενάρ. έργου 2016ΣΕ06900000). 

Το σύστημα δόμησης ανήκει στην κατηγορία της ελαφριάς προκατασκευής. 

Η φύλαξη των οικίσκων μέχρι την παράδοσή τους, είναι αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου. Υποχρέωση 

του αναδόχου είναι να διαθέτει τον απαιτούμενο χώρο για αποθήκευση τουλάχιστον είκοσι (20) οικίσκων με δική 

του ευθύνη, όπως και η ασφάλιση των οικίσκων κατά παντός κινδύνου για όλο το χρονικό διάστημα μέχρι την 

παραλαβή τους από την αρμόδια επιτροπή, με καταληκτική ημερομηνία την 31η Μαρτίου 2016.   

Όπου οι προσφερόμενοι στο εμπόριο τύποι ενιαία μεταφερομένων οικίσκων τύπου container υστερούν ή 

υπολείπονται των προδιαγραφών και απαιτήσεων της παρούσας Τεχνικής Περιγραφής, οι ενδιαφερόμενοι θα 
πρέπει οπωσδήποτε να αναπροσαρμόσουν ανάλογα και να βελτιώσουν τα προσφερόμενα προϊόντα. 

 

1.1. Οι οικίσκοι θα είναι καινούργιοι (όχι μεταχειρισμένοι) και θα παραδοθούν έτοιμοι για χρήση με 

ολοκληρωμένα τα ΗΛΜ δίκτυα (Αποχέτευση-Ύδρευση-Ηλεκτρολογικά) μέχρι το περίγραμμά τους  με 

αναμονές έτοιμες για την σύνδεση με τα δίκτυα (εργασίες τρίτων). Οι οικίσκοι θα έχουν απλή μορφή, θα 

είναι μονώροφοι και ενιαία μεταφερόμενοι σε επικαθήμενα τροχοφόρα οχήματα. ( Δεν γίνονται δεκτοί 

διαιρούμενοι οικίσκοι). 

 

1.2. Για την κατασκευή των οικίσκων χρησιμοποιούνται σαν βασικά υλικά: 

• Ο Φέρων Οργανισμός των οικίσκων θα είναι μεταλλικός από γαλβανισμένες διατομές, μορφοσιδήρου 
θερμής εξέλασης ελαχίστου πάχους 2,5χιλ. ή λεπτότοιχες γαλβανισμένες διατομές ψυχρής εξέλασης 

ελαχίστου πάχους 2χιλ., ή κοιλοδοκούς ελαχίστου πάχους 3χιλ.  

•    Θερμομονωτικά πανέλα για την τοιχοποιία και την οροφή (πλαγιοκάλυψης και οροφής) 

 

1.3. Η εσωτερική διαρρύθμιση θα περιλαμβάνει δύο κοιτώνες (εκ των οποίων ο ένας θα είναι μεγαλύτερος και θα 

περιλαμβάνει πάγκο με νεροχύτη) και  ένα χώρο wc, σύμφωνα με τη συνημμένη ενδεικτική κάτοψη.  

 
1.4. Το ελάχιστο εμβαδόν των οικίσκων, μετρούμενο σε εξωτερικές διαστάσεις, θα είναι 25 τ.μ. (επιτρεπτή ανοχή 

έως μείον 2%), Ελάχιστο Εμβαδόν οικίσκου (εσωτερική καθαρή επιφάνεια) 90% Χ25 = 22,50τ.μ. 

 

1.5. Οι διαστάσεις των οικίσκων θα είναι σύμφωνα με τα παρακάτω: 

 

Μήκος  (L) = 8,10 έως 8,30μ 

Πλάτος (B) = 3,00  έως 3,20μ 

Ελάχιστο εσωτερικό (καθαρό) ύψος (h) =2,30μ 

Μέγιστο εξωτερικό ύψος (H) = 3,00μ 

 
Σαν μέγιστο εξωτερικό ύψος λαμβάνεται η απόσταση του κατωτάτου σημείου του που εδράζεται στο δάπεδο 

της πλατφόρμας έως του ανωτάτου σημείου του (οροφή, στέγη, σημείο ανάρτησης, αρχιτεκτονική προεξοχή 

κ.λπ.). 

 

1.6. Κάθε οικίσκος θα φέρει στην όψη του, πινακίδα ιχνηλασιμότητας από αλουμίνιο, με αναγραφή του αύξοντα 

αριθμού του οικίσκου. Η αρίθμηση θα δοθεί από την Υπηρεσία. Σε εμφανές σημείο κοντά στην πόρτα 

εισόδου θα αναγράφεται ο τίτλος της Υπηρεσίας Δ.Α.Ε.Φ.Κ./Γ.Γ.Υ./Υπ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. σε αυτοκόλλητη πινακίδα. 

Ο αύξων αριθμός του οικίσκου θα χαράσσεται και στη βάση του οικίσκου (στην εξωτ. πλευρά της δοκού του 

αρ. 3 παρ.1 της βάσης ). 
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1.7. Η βάση του οικίσκου θα πρέπει να εξασφαλίζει την ασφαλή έδραση, φορτοεκφόρτωση του οικίσκου με 
γερανό και πρόσδεση επί των οχημάτων μεταφοράς ως και την τοπική μεταφορά του με περονοφόρο 

όχημα.  Θα πρέπει επίσης να  αναλαμβάνει όλες τις βίαιες καταπονήσεις από την φόρτωση και μεταφορά, 

πέραν της στατικής της επάρκειας για τα φορτία του.  

 

Κατά την παράδοση του οικίσκου πρέπει να δοθούν δύο (2) κλειδιά της κυρίας εισόδου ως και ένα πρόσθετο 

(τρίτο) που θα συνοδεύεται με μικρή μεταλλική σήμανση με τον αντίστοιχο αύξοντα αριθμό του οικίσκου. Η 

μεταλλική σήμανση θα είναι από αλουμίνιο, ο δε αριθμός θα είναι χαραγμένος σε αυτή, ώστε να μη 

καταστρέφεται από τις καιρικές συνθήκες. 

 

 
 

 

 

 
ΑΡΘΡΟ 2ο: ΜΕΛΕΤΕΣ – ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ - ΦΟΡΤΙΑ 

 

Οι συμμετέχοντες, με την υποβολή της προσφοράς τους, θα καταθέσουν : 

Σχέδια αρχ/κά, στατικά, Η/Μ εγκαταστάσεων καθώς και τα απαραίτητα σχέδια λεπτομερειών.  

Ο ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλλει πλήρεις μελέτες (Αρχιτεκτονική, Στατική, Η/Μ εγκαταστάσεων) 

υπογεγραμμένες από τους κατά νόμο μελετητές μηχανικούς.  

 

Τα διάφορα επιμέρους στοιχεία από τα οποία αποτελείται ο οικίσκος θα πρέπει να είναι μελετημένα ώστε να 

αντέχουν στις παρακάτω συνθήκες φόρτισης: 

3. Για τον υπολογισμό της στέγης θα ληφθεί κατακόρυφο φορτίο χιονιού 1,2kN/m2 και οριζόντιο φορτίο από 
ανεμοπίεση 1,2kN/m2. 

4. Κινητό φορτίο δαπέδου 2,0KN/m2 και κινητό φορτίο οροφής 1,2kN/m2. 

5. Πλευρικό φορτίο ανεμοπίεσης 1,2kN/m2. 

 
Η στατική μελέτη θα γίνει κατά τον Ευροκώδικα 3 –Σχεδιασμός κατασκευών από χάλυβα και τον Ευροκώδικα 8  
για ζώνη σεισμικής επικινδυνότητας ΙΙΙ (α=0,36), q =1,5 και γi =1 

 
ΑΡΘΡΟ 3ο:  ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
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ΓΕΝΙΚΑ 
 

Ο Φέρων Οργανισμός των οικίσκων θα είναι μεταλλικός από γαλβανισμένες διατομές, μορφοσιδήρου θερμής 

εξέλασης ελαχίστου πάχους 2,5χιλ. ή λεπτότοιχες γαλβανισμένες διατομές ψυχρής εξέλασης ελαχίστου πάχους 

2χιλ., ή κοιλοδοκούς ελαχίστου πάχους 3χιλ.  

Όλα τα μεταλλικά στοιχεία θα είναι πλήρως γαλβανισμένα εν θερμώ, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΕΝ-ISO 

1461:2009. 

Ο φέρων οργανισμός θα αποτελείται από υποστυλώματα, δοκούς, δοκίδες, τεγίδες κλπ. με σαφή στατική 

λειτουργία όπως προβλέπονται από τη μελέτη του αναδόχου και θα είναι ικανός να αναλάβει όλες τις δυνατές 
φορτίσεις τόσο κατά την χρήση του, όσο και  κατά την ανύψωση και μεταφορά του. Ήτοι στατικά φορτία, 

άνεμος , χιόνι, σεισμό, προσκρούσεις, δυναμικά φορτία που προκύπτουν κατά την ανύψωση, μεταφορά και 
τοποθέτηση. 

Προκειμένου να αποφευχθούν οι θερμογέφυρες, ο Φ.Ο. θα τοποθετηθεί εξωτερικά των πανέλων. 

 

Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στις συνδέσεις των επιμέρους στοιχείων του Φ.Ο. Εφόσον αυτές γίνουν με 

συγκόλληση θα πρέπει να επιλεγούν κατάλληλα ηλεκτρόδια και στις θέσεις συγκόλλησης να εφαρμοσθεί ψυχρό 

γαλβάνισμα. 

 
ΒΑΣΗ 
 

Η βάση του οικίσκου, θα πρέπει να εξασφαλίζει την ασφαλή έδραση, φορτοεκφόρτωση του οικίσκου και 
πρόσδεση επί των οχημάτων μεταφοράς ως και την τοπική μεταφορά του με περονοφόρο όχημα. Αναλυτικά επί 

ποινή ακύρωσης του διαγωνιζομένου πρέπει:  

1. Κατά την μεγάλη διάσταση του οικίσκου και σε όλο το μήκος του, πρέπει να υπάρχουν δύο δοκοί κατ’ 

ελάχιστον IPΕ 140, ή κοιλοδοκοί κατ’ ελάχιστον 120Χ80Χ3, σε αξονική απόσταση 2,00μ. περίπου, ώστε ο 

οικίσκος να εδράζεται στη βάση αυτή κατά τη μεταφορά, την φορτοεκφόρτωση και την τοποθέτησή του, 

χωρίς να εμφανίζει παραμορφώσεις και ανεπίτρεπτα βέλη κάμψης. 

2. Στις δοκούς αυτές, θα προβλέπεται κατάλληλη διάταξη για την ασφαλή πρόσδεση του οικίσκου σε 

επικαθήμενο όχημα.  

Οι δοκοί δεν είναι απαραίτητο να είναι από γαλβανισμένες διατομές, αλλά θα έχουν υποστεί αμμοβολή, 
αντισκωριακή προστασία και θα ελαιοχρωματισθούν.  

Κατά τους στατικούς υπολογισμούς θα ληφθεί υπ΄ όψη ότι η έδραση της μονάδος (σασί) μπορεί να μην είναι 

ενιαία σε επίπεδο έδαφος αλλά να στηρίζεται μόνο σε τέσσερα σημεία. 

 

Το πλαίσιο του δαπέδου τοποθετείται στο σασί με τρόπο ώστε η όλη κατασκευή  (δοκοί -δάπεδο) να αποτελεί μια 

άκαμπτη κατασκευή, χωρίς παραμορφώσεις χαλαρώσεις συνδέσμων, ανεπίτρεπτα βέλη κάμψης κ.λπ. 

 

ΣΚΕΛΕΤΟΣ  
 

Η διάταξη του σκελετού θα είναι τέτοια ώστε να διευκολύνεται η συναρμολόγηση και η αποσυναρμολόγηση 
των πανέλων, για την επισκευή των οικίσκων, χωρίς φθορές και περιλαμβάνει : 
 

α) στις 4 γωνίες του οικίσκου ισχυρούς μεταλλικούς ορθοστάτες (υποστυλώματα) και δύο πρόσθετα ενδιάμεσα σε 

κάθε μεγάλη πλευρά (σύνολο οκτώ). 

β)Τα υποστυλώματα συνδέονται μεταξύ τους, στη βάση και την κορυφή, με οριζόντιες ισχυρές μεταλλικές, 

γαλβανισμένες διατομές ελάχιστου πάχους 2,5 χιλ., κατάλληλης διατομής,  δημιουργώντας τα πλαίσια για την 

στερέωση των πανέλων, του δαπέδου και  της οροφής του οικίσκου. Τόσο τα υποστυλώματα όσο και οι δοκοί 

θα είναι ενιαία. 

γ) Οι διατομές των ορθοστατών και των οριζοντίων ράβδων και οι τρόποι σύνδεσής τους είναι κατάλληλοι (π.χ. 

ενίσχυση με κομβοελάσματα) ώστε να μην εμφανίζονται ανεπίτρεπτες παραμορφώσεις και βέλη κάμψης. Οι 
συνδέσεις θα εξασφαλίζουν πλήρη ακαμψία και μηδενική δυνατότητα στροφής ή παραμόρφωσης. Ιδιαίτερη 

φροντίδα θα πρέπει να δοθεί στις συνδέσεις του σκελετού με τα μη φέροντα στοιχεία, ώστε αυτά να μην 

εμφανίσουν βλάβες λόγω παραμορφώσεων. 
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δ) κατάλληλους μεταλλικούς ορθοστάτες για την στερέωση των πανέλων ή άλλη κατάλληλη διάταξη. 

ε) στο δάπεδο και πάνω από τις δοκούς της βάσης (IPE 140 κατ’ ελάχιστο ή κοιλοδοκούς), ενδιάμεσες 
γαλβανισμένες διαδοκίδες παράλληλα με τη μικρή  πλευρά  της μονάδος και σε απόσταση μεταξύ τους το πολύ 

50 cm ελάχιστων διαστάσεων 30 Χ 50 Χ 2 χιλ ή 50 Χ 40 Χ 2 χιλ. ή αυτοφερομένα χαλύβδινα τραπεζοειδή φύλλα 

(γαλβανισμένα), πάχους όσου προκύψει από τη μελέτη και τις κατασκευαστικές ανάγκες. 

Θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα ανύψωσης του οικίσκου με γερανό. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να υπάρχουν  

τέσσερα (4) σημεία ανάρτησης (π.χ λάμες ελάχιστου πάχους 6χιλ. με οπή 30χιλ. ή κρίκοι), γερά προσκολλημένα 

στα ενδιάμεσα υποστυλώματα του οικίσκου. Όλα τα στοιχεία που θα χρησιμοποιηθούν για τη σύνδεση με το Φ.Ο. 

θα είναι υπολογισμένα και αυτά ώστε να αντέχουν το βάρος της μονάδας. Θα συνταχθεί από τον ανάδοχο και 

μελέτη ανάρτησης του οικίσκου. 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο ΔΑΠΕΔΟ 

 

Η κατασκευή του δαπέδου θα πρέπει να περιλαμβάνει (από κάτω προς τα πάνω) τα εξής στοιχεία: 

1. α)Χαλυβδόφυλλο (λαμαρίνα) γαλβανιζέ, πάχους 0,5 χιλ. σε όλη την επιφάνεια της βάσης, εφόσον 

προβλέπονται διαδοκίδες. Στα σημεία επικάλυψης των λαμαρινών θα γίνεται ενίσχυση με λάμες. Η λαμαρίνα 

στερεώνεται στα πέλματα του περιμετρικού πλαισίου και των εγκάρσιων στοιχείων του σε όλη την επιφάνεια 

της βάσης. Διαδοκίδες (όπως προβλέπονται στο σκελετό ) ανά 50εκ περίπου με μεταλλικά στοιχεία. Η 

στήριξη των διαδοκίδων γίνεται επί του περιμετρικού πλαισίου και των εγκάρσιων στοιχείων του. Δεν 

επιτρέπεται τα φορτία των διαδοκίδων να μεταβιβάζονται στο χαλυβδόφυλλο, ή 

β) αυτοφερομένα χαλύβδινα τραπεζοειδή φύλλα (γαλβανισμένα), πάχους όσου προκύψει από τη μελέτη και 

τις κατασκευαστικές ανάγκες και κατάλληλης διατομής τραπεζίων, ώστε να παραλαμβάνονται με ασφάλεια 
οι προδιαγραφόμενες φορτίσεις. 

2. Θερμομονωτικό υλικό πυκνότητας 40 kgr/m3, που μπορεί να είναι διογκωμένη πολυουρεθάνη, πάχους 50χιλ 

ή εξηλασμένη πολυστερίνη ή διογκωμένη πολυστερίνη, ισοδύναμου πάχους ανάλογα με το λ του υλικού. Δεν 

γίνονται δεκτές οι λύσεις με υαλοβάμβακα. Η θερμομόνωση θα τοποθετείται ανάμεσα στην διαδοκίδωση 

(όπου κατασκευάζεται διαδοκίδωση).  

3. Το άνω μέρος του δαπέδου (πάτωμα) θα καλύπτεται με κόντρα πλακέ θαλάσσης  αρίστης ποιότητος  πάχους 

τουλάχιστον 18χιλ., στερεωμένο στις διαδοκίδες με λαμαρινόβιδες. Στο χώρο του wc και της εισόδου το 

κόντρα πλακέ θαλάσσης θα τοποθετηθεί σε δύο διαφορετικά κομμάτια, ώστε να είναι ευχερής η 

αντικατάστασή τους. 
4. Η τελική επιφάνεια του δαπέδου θα είναι καλυμμένη με ρολό πλαστικού αντιολισθητικού  βινυλίου πάχους 

τουλάχιστον 1,3χιλ, επικολλημένο με ακρυλικές κόλλες. Η τοποθέτηση του πλαστικού δαπέδου θα γίνεται 

πριν την τοποθέτηση των διαχωριστικών πανέλων ούτως ώστε να εξασφαλίζεται όσο το δυνατόν καλύτερη 

υγρομόνωση. Το πλαστικό δάπεδο θα είναι ενιαίο (χωρίς ενώσεις) για την αποφυγή αρμών.  

5. Στην επαφή με τους τοίχους θα τοποθετείται ξύλινο σοβατεπί ύψους 7εκ., πάχους 1εκ. ή γωνία αλουμινίου 

αναλόγου ύψους, ή πλαστικό σοβατεπί βιδωμένο στα τοιχώματα (δεν θα γίνουν δεκτές λωρίδες από το ρολό 

του πλαστικού δαπέδου). 
 

Οι τυχόν εναλλακτικές λύσεις που θα προσφερθούν για να γίνουν δεκτές πρέπει να περιλαμβάνουν το 

χαλυβδόφυλλο σε όλη την επιφάνεια της βάσης, να διατηρούν το πάχος της μόνωσης για μονωτικά ίδιας 
πυκνότητας και λ ή να αυξάνουν το πάχος του για οποιοδήποτε άλλο μονωτικό με διαφορετικό λ και πυκνότητα 

(αποδεδειγμένο με προσπέκτους του προτεινόμενου υλικού), να εξασφαλίζουν την ακαμψία και την 

ανθεκτικότητα του δαπέδου και να ικανοποιούν με κατάλληλα διαστασιολογημένα υλικά και με ισοδύναμες  (ως 

προς το αποτέλεσμα) διατάξεις τις απαιτήσεις που καλύπτει η παραπάνω περιγραφή.  

Από πλευράς αντοχής όλα τα φέροντα στοιχεία και κάθε ένα χωριστά θα πρέπει να έχουν υπολογισθεί να 

παραλαμβάνουν τα προδιαγράφονται φορτία καθώς και κάθε φορτίο που προκύπτει από την κατασκευαστική 

διάταξη. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο: ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ 
 

Οι εξωτερικοί και εσωτερικοί τοίχοι των οικίσκων κατασκευάζονται από επίπεδα ή με ελαφρά διαμόρφωση 

αυτοφερόμενα θερμομονωτικά πανέλα πολυουρεθάνης ελαχίστου πάχους 50mm και πλάτους 1.00 μ έως 1,25 μ  
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Τα πανέλα αποτελούνται από δύο (2) εν θερμώ γαλβανισμένα και προβαμμένα (με μίνιο ή primer αντισκωριακό) 
ελασματόφυλλα ελαχίστου πάχους 0,40mm με τελική  οργανική επίστρωση Polyester 25μm, μεταξύ των οποίων 

υπάρχει διογκωμένη πολυουρεθάνη πυκνότητας 40+ή-2kgr/m3 ελάχιστου πάχους 50 χιλ και θα συνοδεύονται από 

τα απαραίτητα πιστοποιητικά του κατασκευαστή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρ.10 (ΥΛΙΚΑ). Τα άκρα κατά 

μήκος του πάνελ θα είναι διαμορφωμένα ώστε να σχηματίζουν αρσενικό – θηλυκό και να καλύπτουν το κεφάλι 

της βίδας στήριξης στο σκελετό της οροφής. 

Τα πανέλα θα αλληλοσυνδέονται με στέρεο τρόπο έτσι ώστε να εξασφαλίζονται οι βασικές απαιτήσεις αντοχής, 

μονώσεως (αποκλειομένων των θερμογεφυρών) και δυνατότητας αποσυνδέσεως των τοιχωμάτων σε περίπτωση 

επισκευής. Θα χρησιµοποιηθεί ελαστικό παρέµβυσµα (ροδέλα) για τη καλύτερη στεγάνωση των σηµειακών 

στηρίξεων και ειδικό ελαστικό παρέµβυσµα στις περιμετρικές στηρίξεις, για µείωση του αερισµού. Πρέπει να 

ληφθεί ιδιαίτερη φροντίδα για την υγρομόνωση των πανέλων στις επαφές τους και στις ενώσεις με τις κάσες των 
κουφωμάτων.  

 

Πρέπει γενικά τα πανέλα να πληρούν τους παρακάτω όρους: 

α) Να εξασφαλίζουν προστασία από υγρασία και πλήρη στεγάνωση των αρμών. 

β) Να είναι δυνατή με ευκολία και μικρή δαπάνη η αποσυναρμολόγησή τους σε περίπτωση επισκευής. 

γ) Τα προκατασκευασμένα γενικά στοιχεία να αντέχουν θερμοκρασία 90οC και   -20οC. 

δ) Να εξασφαλίζουν λειτουργικότητα, αισθητική και ευελιξία και να μην δίνουν την εντύπωση πρόχειρης 

κατασκευής. 

   

ΑΡΘΡΟ 6ο: ΟΡΟΦΗ 

 

Η στέγη θα είναι κατασκευασμένη από τραπεζοειδή εξωτερικά θερμομονωτικά πανέλα πολυουρεθάνης, οροφής, 

πάχους 90χιλ. (40+50), τα οποία θα καταλήγουν, στις μικρές πλευρές του οικίσκου, σε οριζόντιες υδρορροές με 

ρουξούνια απορροής.  

Εναλλακτικά η στέγη μπορεί να κατασκευασθεί με  θερμομονωτικά πανέλα πολυουρεθάνης ίδια με αυτά των 

τοίχων. Επ’ αυτών θα τοποθετηθεί τραπεζοειδής/κυματοειδής ή ραφτή γαλβανισμένη και εργοστασιακά βαμμένη 

λαμαρίνα με  μικρή κλίση  για την απορροή των ομβρίων προς τις μικρές πλευρές του οικίσκου και πρέπει να 

ικανοποιεί τις απαιτήσεις αντοχής, θερμομόνωσης και υγρομόνωσης. 

Η κλίση επιτυγχάνεται μέσω γαλβανισμένων τεγίδων μεταβλητού ύψους και θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη ή ίση 
από 2%.   

Τα πανέλα θα συνοδεύονται από τα απαραίτητα πιστοποιητικά του κατασκευαστή και υπεύθυνη δήλωση του 

κατασκευαστή  ότι  τοποθετήθηκε  το  προαναφερόμενο  υλικό..  

Σε κάθε περίπτωση τα όμβρια θα συλλέγονται πέραν του περιγράμματος της τοιχοποιίας. 

Δεν γίνονται αποδεκτές λύσεις που συλλέγουν τα όμβρια μέσα στο περίγραμμα της κάτοψης του κτιρίου και 

οδηγούν μετά από συσσώρευση αχρήστων υλικών σε υπερχείλιση και εισροή ομβρίων στο εσωτερικό του  

οικίσκου. 

Η κατασκευή της οροφής θα περικλείεται από μέτωπο, που θα εξασφαλίζει ενιαία μορφή σε όλες τις όψεις του 

οικίσκου και θα παρέχει την ελεύθερη απορροή των ομβρίων. 

 
 

 
ΑΡΘΡΟ 7ο: ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ 

 

1. Α. Κουφώματα 
Οι οικίσκοι θα έχουν δύο  (2) παράθυρα διαστάσεων 1,00Χ1,00 (ένα σε κάθε δωμάτιο), ένα (1) φεγγίτη μπάνιου , 

μία (1) πόρτα εισόδου (0.90Χ2.10) και τρεις (3)  πόρτες εσωτερικές. 

Όλοι οι τύποι κουφωμάτων εννοούνται μαζί με τα εξαρτήματα λειτουργίας και ασφάλισης.  

Για όλους τους τύπους κουφωμάτων θα πρέπει να ληφθούν ιδιαίτερα υπ’ όψη οι κλιματολογικές συνθήκες της 

περιοχής Γ και να τηρηθούν όλες οι προδιαγραφές που αφορούν στην αντίσταση και στεγανότητα σε νερό και 
αέρα και τη θερμική μόνωση. 

Για τα εξωτερικά κουφώματα θα χρησιμοποιηθούν διατομές (profiles) αλουμινίου ηλεκτροστατικής βαφής λευκού 

χρώματος.  
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Η πόρτα εισόδου του οικίσκου μπορεί να είναι από αντίστοιχο πανέλο με αυτό των τοίχων, θα ανοίγει προς τα έξω 

και θα έχει συμβατική κλειδαριά ασφαλείας. 
Το σύστημα κατασκευής των κουφωμάτων αλουμινίου πρέπει να δίνει τη δυνατότητα εύκολης αντικατάστασης 

των φθαρμένων από τη χρήση μερών και εξαρτημάτων. 

Τα παράθυρα θα φέρουν περσίδες αλουμινίου λευκού χρώματος. Εξωτερικά των παραθύρων θα τοποθετηθούν 

σταθερές σιδεριές ασφαλείας στερεωμένες με κατάλληλο και ασφαλή τρόπο επάνω στον οικίσκο και θα 

κατασκευασθούν από μασίφ ράβδους Φ8, οριζόντια τοποθετημένες και βαμμένες όπως ο Φ.Ο. 

 

Οι εσωτερικές πόρτες θα είναι ξύλινες με κάσες από Σουηδική ξυλεία αρίστης ποιότητας ή διατομή αλουμινίου, ή 

γαλβανισμένη λαμαρίνα. Τα θυρόφυλλα θα είναι πάχους τουλάχιστον 40mm με αμφίπλευρη επένδυση MDF, σε 

χρώμα λευκό. Η ανάρτηση θα γίνεται με τρία τουλάχιστον στηρίγματα (μεντεσέδες). Δεν τοποθετούνται  

συρόμενες εσωτερικές πόρτες. 
 

Β. Εξαρτήματα κουφωμάτων 

Β1. Τα εξαρτήματα κινήσεως και κλεισίματος των φύλλων, θα είναι κατασκευασμένα από ισχυρό μεταλλικό 

κράμα. 

Β2. Οι γωνίες συνδέσεως των φύλλων θα είναι από το ίδιο υλικό με εκείνο των διατομών και οι βίδες των 

κουφωμάτων και των λοιπών συνδέσεων θα είναι ανοξείδωτες ή γαλβανιζέ. 

Β3. Οι υαλοπίνακες των παραθύρων θα είναι διαφανείς, διπλοί , πάχους τουλάχιστον 5 χιλ το εξωτερικό, 4 χιλ το 

εσωτερικό, με διάκενο 10 χιλ τουλάχιστον. Θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην εξασφάλιση της αεροστεγανότητας 

του διάκενου. 

Στα σημεία επαφής των φύλλων με την κάσα και στα σημεία επαφής των υαλοπινάκων με τα φύλλα θα 
χρησιμοποιηθούν ελαστικές διατομές για πλήρη στεγανότητα (βουρτσάκια, ταινίες, λάστιχα κ.λπ.). 

 

ΑΡΘΡΟ 8Ο : ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 

 

Θα τοποθετηθεί νεροχύτης μεταλλικός ανοξείδωτος με μία γούρνα και χώρο αποστράγγισης διαστάσεων περίπου 

1,00Χ0,50μ. με σιφώνι από πολυαιθυλένιο και θα έχει επιχρωμιωμένη μπαταρία «μείκτη» ζεστού-κρύου νερού. 
Να υπάρχει πρόβλεψη για την προστασία του ερμαρίου από τα νερά του νεροχύτη στην επαφή του με τον τοίχο 

στον οποίο ακουμπά. 

Τα ερμάριο κάτω από το νεροχύτη (κουτιά και πορτάκια) θα είναι από μελαμίνη πάχους 18mm και θα στηρίζεται 

σε αποστάτες, ενώ το ύψος του θα είναι περίπου 85cm. Όλα τα σόκορα θα είναι επενδεδυμένα με PVC πάχους 

1,5mm. 

 

ΑΡΘΡΟ 9Ο : ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΛΟΥΤΡΟΥ 

 

Στο λουτρό θα τοποθετηθούν λευκά είδη υγιεινής αρίστης ποιότητας. Σε κάθε λουτρό θα τοποθετηθούν: 

α) λεκάνη χαμηλής πιέσεως, ευρωπαϊκού τύπου από πορσελάνη με επικαθήμενη στεφάνη και κάλυμμα λευκό 
πλαστικό βαρέως τύπου, α’ ποιότητας με τα εξαρτήματα στήριξης. Δίπλα στη λεκάνη θα τοποθετηθεί 

χαρτοθήκη. 

β) καζανάκι πλύσεως της λεκάνης πλαστικό, χαμηλής πιέσεως, πατητό ή τραβηκτό, πλήρες, με διακόπτη παροχής 

νερού. 

γ) νιπτήρας από υαλώδη πορσελάνη με διάταξη υπερχείλισης ελάχιστων διαστάσεων 0,35mx0,50m  με βαλβίδα 

επιχρωμιωμένη, με σιφώνι ορειχάλκινο επιχρωμιωμένο ή με ενιαίο εγκεκριμένο σύστημα σιφωνισμού από 

πλαστικό βαρέως τύπου. Η μπαταρία ζεστού-κρύου νερού θα είναι αναμεικτική χρωμέ αρίστης ποιότητας, 

τύπου IDEAL επικαθήμενη στο κέντρο. 

δ) πάνω από το νιπτήρα τοποθετείται καθρέφτης πάχους 5χιλ. , με κατάλληλη λείανση της περιμέτρου του, 

διαστάσεων περίπου 50 Χ 50, εταζέρα πορσελάνης και φωτιστικό. Σε κατάλληλες θέσεις δίπλα από το νιπτήρα 
θα τοποθετηθούν σαπουνοθήκη καθώς και δύο άγκιστρα για την ανάρτηση προσοψίων. 

ε) ντουζιέρα ακρυλική, ή από υαλώδη πορσελάνη  διαστάσεων 70cmx70cm, με σύστημα ανάρτησης κουρτίνας και 

κουρτίνα. Η μπαταρία του λουτήρα θα είναι επιτοίχια αναμείξεως επιχρωμιωμένη τύπου IDEAL με 

επιχρωμιωμένο σπιράλ-καταιωνιστήρα και θα τοποθετηθεί σε κατάλληλη θέση δίπλα σε σαπωνοσπογγοθήκη. 

Δίπλα στη ντουζιέρα, σε κατάλληλη θέση θα τοποθετηθεί πετσετοθήκη. 
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Κάθε λουτρό θα διαθέτει ένα ηλεκτρικό θερμοσίφωνα ισχύος 4KW και χωρητικότητας 40lt, κατάλληλο για πίεση 

λειτουργίας 10 ατμοσφαιρών, εφοδιασμένο με όλα τα αναγκαία όργανα αυτόματης λειτουργίας και ρυθμίσεως 
όπως και τα ασφαλιστικά τους, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, πλήρως συνδεδεμένο με την υδραυλική 

εγκατάσταση. 

 

ΑΡΘΡΟ 10ο: ΥΛΙΚΑ-ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή των διαφόρων τμημάτων του οικίσκου, θα είναι 

αρίστης ποιότητας και θα φέρουν τη σήμανση CE. 

Για όλα τα υλικά θα πρέπει να προσκομιστεί ανάλογο πιστοποιητικό του υλικού και υπεύθυνη δήλωση του 
κατασκευαστή  ότι  τοποθετήθηκε  το  προαναφερόμενο  υλικό. 

Όλες οι εργασίες που αναφέρονται στην παρούσα ΤΠ θα γίνουν σύμφωνα με τις  ΕΤΕΠ (ΦΕΚ/2221Β/2012) 

 

Στην περίπτωση που τα υλικά αυτά ή μέρος τους επηρεάζονται από τις καιρικές συνθήκες, θα προβλεφθεί 

προστασία τόσο εξωτερικά, όσο και εσωτερικά με κατάλληλο υλικό. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 11ο: ΧΡΩΜΑΤΑ 

 

Όλα τα μεταλλικά μέρη του οικίσκου, φέρων οργανισμός ήτοι δοκοί - δοκίδες - πλαίσια - υποστυλώματα - τεγίδες - 

δικτυώματα κ.λ.π. , θα προστατεύονται με αντίστοιχες βαφές και αναλυτικά: 

α) Τα μη γαλβανισμένα τμήματα (δοκοί βάσης) θα βάφονται με δύο στρώσεις αντισκωριακής προστασίας και 

δύο στρώσεις ελαιοχρώματος. 
β) Όλα τα εμφανή τμήματα των γαλβανισμένων διατομών (φέρων οργανισμός κ.λπ.) θα βάφονται μετά τον 

καθαρισμό και απολίπανση των επιφανειών με δύο στρώσεις λευκής εποξειδικής βαφής (δύο συστατικών). 

Οι επιφάνειες των πανέλων της τοιχοποιίας και της οροφής πρέπει να έχουν εργοστασιακή ειδική βαφή και 

των δύο γαλβανισμένων χαλυβδοφύλλων τους. 

Οι επιφάνειες της τοιχοποιίας και της οροφής θα είναι λευκού χρώματος.  

Γενικά, η χρήση άλλου χρώματος από τα αναφερθέντα,  θα πρέπει να εγκριθεί από την Υπηρεσία.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 12ο: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

   

Η κατασκευή των εγκαταστάσεων θα είναι σύμφωνη με τους κάτωθι γενικής εφαρμογής Ελληνικούς Κανονισμούς, 

Διατάγματα κλπ  όπως ισχύουν  σήμερα: 

• Ο Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (Ν.Ο.Κ.) Ν. 4067/12  (ΦΕΚ 79Α'/09-04-2012)  

• Κτιριοδομικός κανονισμός (ΦΕΚ 59Δ"/03.02.1989)  

• Τεχνικές οδηγίες ΤΕΕ (ΤΟΤΕΕ)  

• Τεχνικές Προδιαγραφές σειράς ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-ΧΧ-ΧΧ-ΧΧ-ΧΧ όπως εγκρίθηκαν με την υπ’αριθμ, 41 
ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273 απόφαση (ΦΕΚ 2221/30-7-2012) 

• Οδηγίες και Κανονισμοί των Οργανισμών κοινής Ωφέλειας. 

Η κατασκευή θα είναι πλήρως εναρμονισμένη  με τους ισχύοντες Ελληνικούς Κανονισμούς και με τους διεθνείς 

κανονισμούς (ΕΝ, IEC, VDE κλπ) όταν δεν έρχονται σε σύγκρουση με αντίστοιχες διατάξεις των Ελληνικών 

κανονισμών και εφόσον απαιτούνται για την άρτια κατασκευή των εγκαταστάσεων. 

Για τα πρότυπα, κανονισμούς, τεχνικές οδηγίες ισχύει η νεότερη έκδοσή τους.  

Σε αυτές τις εγκαταστάσεις περιλαμβάνονται: 

 
4. Εγκατάσταση ηλεκτρικών 
5. Εγκατάσταση υδραυλικών 
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6. Εγκατάσταση εξοπλισμών 

 
Αναλυτικότερα έχουν ως εξής:  

 

1.  ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Οι οικίσκοι θα διαθέτουν ηλεκτρολογική εγκατάσταση, τα υλικά και η κατασκευή της οποίας θα συμφωνούν με 

(α) τις απαιτήσεις τού προτύπου ΕΛΟΤ HD 384 και των ισχυουσών προδιαγραφών του ΕΛΟΤ που συμφωνούν με το 

πρότυπο ΕΛΟΤ ΗD 384 ή βελτιώνουν τις απαιτήσεις του 

(β) τις προδιαγραφές της ΔΕΗ  
(γ) τις απαιτήσεις διεθνών κανονισμών (VDE κλπ.) που βελτιώνουν τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ HD 384. 

και θα εξασφαλίζουν την καλή και ασφαλή λειτουργία των νοικοκυριών. 

(δ)Την ΚΥΑ ΦΑ50/12081/642/2006 - ΦΕΚ Β'/1222/5.9.2006 - Θέματα Ασφάλειας των Εσωτερικών Ηλεκτρικών 

Εγκαταστάσεων (Ε.Η.Ε.). Καθιέρωση υποχρέωσης εγκατάστασης διατάξεων διαφορικού ρεύματος και κατασκευής 

θεμελιακής γείωσης. 

 

Η ηλεκτρολογική εγκατάσταση θα αποτελείται κατ’ ελάχιστον από εννέα (9) γραμμές: 

� Μία γραμμή παροχής ηλεκτρικού ρεύματος (από τον πίνακα έως τον μετρητή της ΔΕΗ) 

� μία γραμμή μαγειρείου, 
� μία γραμμή θερμοσίφωνα,  

� δύο τουλάχιστον γραμμές ρευματοδοτών ή περισσότερες (αναλόγως του αριθμoύ των ρευματοδοτών) 

� μία γραμμή φωτισμού ή περισσότερες (αναλόγως του αριθμού των φωτιστικών σημείων),  

� δύο γραμμές κλιματιστικών και  

� μία γραμμή απορροφητήρα. 

 

Οι καλωδιώσεις θα είναι επί των επιφανειών των πανέλων  στην εσωτερική πλευρά του οικίσκου εντός 

πλαστικών οχετών (καναλλέτων) και στην εξωτερική πλευρά του οικίσκου εντός  γαλβανισμένου χαλυβδοσωλήνα 

ή πλαστικού βαρέως τύπου,  αναλόγου διατομής. 

 
Τα καλώδια που θα εγκατασταθούν θα είναι τύπου ΝΥΜ, ΝΥΥ ή αγωγοί τύπου ΝΥΑ, με τις παρακάτω διατομές 

• 3 Χ 10mm2 γραμμή παροχής ηλεκτρικού ρεύματος (από τον πίνακα έως το κουτί διακλάδωσης)  

• 3 Χ 6 mm2 γραμμή μαγειρείου,  

• 3 Χ 4mm2 γραμμή θερμοσίφωνα 

• 3 Χ 2,5mm2 γραμμές ρευματοδοτών 

• 3Χ 1,5 mm2 γραμμή φωτισμού και συνδέσεις των διακοπτών διακοπτών ελέγχου των φωτιστικών σημείων 

κομιτατέρ, αλέ ρετούρ και μονοπολικών.  

• 3Χ 2,5 mm2, γραμμές κλιματιστικών 

• 3Χ 1,5mm2, γραμμή απορροφητήρα 

 

Τυχόν διακλαδώσεις θα γίνονται μόνο εντός κυτίων διακλαδώσεων πλαστικών ή ανθυγρού τύπου 
μεταλλικών. 

Η γραμμή παροχής στην εξωτερική πλευρά του οικίσκου και η γραμμή μαγειρείου θα καταλήγουν σε 

χαλύβδινο ή πλαστικό,  στεγανό κουτί (IP55). 

Η γραμμή του θερμοσίφωνα, θα συνδέει πλήρως με την ηλεκτρική εγκατάσταση του οικίσκου, 

θερμοσίφωνα ισχύος 4 KW και χωρητικότητας 40 λίτρων . 

Θα τοποθετηθεί 1 κλιματιστικό inverter με ισχύ ψύξης 9000Btu (στο μεγάλο δωμάτιο), ενεργειακής 

κλάσης (ψύξη/θέρμανση) κατ’ ελάχιστο Α/Α. 

Η εξωτερική μονάδα κλιματισμού θα τοποθετηθεί επίτοιχα στον οικίσκο σε δυο    μεταλλικές βάσεις έδρασης 

τύπου σταθερής γωνίας χωρίς συγκόλληση και αντοχής σε βάρος τουλάχιστον 100kgr. Επιπλέον η εξωτερική 

κλιματιστική μονάδα θα περιβάλλεται στις άκρες από δύο μεταλλικά στοιχεία τύπου «Π», ελάχιστου πάχους 2mm 
χωρίς συγκόλληση για την προστασία του κλιματιστικού κατά τη μεταφορά. Όλα τα μεταλλικά στοιχεία θα είναι 

κατασκευασμένα από λαμαρίνα DKP, βαμμένη με ηλεκτροστατική βαφή πούδρας ιδίου χρώματος με τον οικίσκο. 

Για τη μείωση του θορύβου στον εσωτερικό χώρο του οικίσκου η έδραση της μονάδας στη βάση θα γίνει μέσω 
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τεσσάρων αντικραδασμικών βάσεων με βιδωτά άκρα στερεωμένα με περαστή βίδα, ικανότητας φόρτισης 25% 

μεγαλύτερη από το βάρος της μονάδας. 
Οι ρευματοδότες του οικίσκου, τουλάχιστον δύο σε κάθε χώρο, θα είναι SCHUKO, στεγανοί, με καπάκι 

ασφάλειας εντάσεως 16  Α. 

Επιπλέον σε κάθε χώρο θα υπάρχει ένας ρευματοδότης SCHUKO, στεγανός, με καπάκι ασφάλειας, 

εντάσεως 16  Α, για την γραμμή του κλιματιστικού. 

Οι διακόπτες που θα ελέγχουν τα φωτιστικά σημεία θα είναι επίτοιχοι, μονοπολικοί ή κομιτατέρ ή aller - 

retour, αναλόγως των φωτιστικών σημείων και του χώρου, εντάσεως 10Α. 

Εξωτερικά στην είσοδο του οικίσκου και σε κάθε χώρο του, θα τοποθετηθεί ένα τουλάχιστον φωτιστικό 

σημείο με λαμπτήρα πυρακτώσεως 75W ή φθορισμού 40W και με φωτιστικό σώμα προστασίας ΙΡ20 κατά VDE 

εκτός από το χώρο WC και εξωτερικά στην είσοδο του οικίσκου που το φωτιστικό σώμα πρέπει να είναι στεγανό 

προστασίας ΙΡ44. 
Όλες οι γραμμές θα καταλήγουν σε ηλεκτρικό πίνακα επίτοιχο με ή χωρίς θύρα είτε από χαλυβδοέλασμα 

DKP είτε από πλαστική ύλη προστασίας ΙΡ30 κατά VDE. 

Ο πίνακας θα είναι δύο (2) σειρών (δύο παραλλήλων ραγών) και θα περιέχει (στην περίπτωση εννέα (9) γραμμών): 

1) γενικό διακόπτη ονομαστικής εντάσεως 40Α,  

2) γενική ασφάλεια συντηκτικού τύπου με φυσίγγιο 35  Α, τύπου «gG» 

3) διακόπτη διαφορικού ρεύματος (ρελαί διαρροής) διπολικό με ονομαστικό διαφορικό ρεύμα λειτουργίας 

μικρότερο ή ίσο με 30 mA και ονομαστικής έντασης 40Α, ( Άρθρο1 της Κοινής  Υπουργικής Απόφασης με 

αριθ. ΦΑ΄ 50/12081/642 της 26/07/2006) 

ενδεικτικές λυχνίες τρεις (3) που αντιστοιχούν  

4) μία στον γενικό διακόπτη,  
5) μία στο διακόπτη ηλεκτρικού μαγειρείου και  

6) μία στο διακόπτη θερμοσίφωνα 

και τα όργανα των επί μέρους γραμμών. Συγκεκριμένα: 

7) η γραμμή μαγειρείου θα ασφαλίζεται με αυτόματη ασφάλεια 25  Α,  καμπύλης Β, 6kA  και  

8) διπολικό διακόπτη 40 Α (32 Α),  

9) η γραμμή θερμοσίφωνα αντίστοιχα με αυτόματη ασφάλεια 20  A, καμπύλης Β, 6kA  και  

10) διπολικό διακόπτη 25Α,  

11) οι γραμμές ρευματοδοτών με αυτόματη ασφάλεια  16 A, καμπύλης Β, 6kA     

12) η γραμμή φωτισμού με αυτόματη ασφάλεια 10 Α, καμπύλης Β, 6kA     
13) οι  γραμμές κλιματιστικών με αυτόματη ασφάλεια 16 Α , καμπύλης Κ  ή D, 6kA και  

14) η γραμμή απορροφητήρα με αυτόματη ασφάλεια 10 Α, καμπύλης Β, 6kA     

Όλα  τα περιγραφόμενα όργανα θα είναι κατάλληλα για τοποθέτηση σε ράγα. 

      

2 . ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Οι οικίσκοι θα διαθέτουν δίκτυο υδροδιανομής, τα υλικά και η κατασκευή του οποίου θα συμφωνούν με την ΕΤΕΠ 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-01-04-02, «Συστήματα κτηριακών σωληνώσεων υπό πίεση με εύκαμπτους ενισχυμένους 

πλαστικούς σωλήνες»,ή την  ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ1501-04-01-03-00 «Συστήματα κτηριακών σωληνώσεων υπό πίεση με 

χαλκοσωλήνες»και  με τις ΤΟΤΕΕ 2411/86 και 2412/86 και τις προδιαγραφές του ΕΛΟΤ και θα εξασφαλίζουν την 

καλή και ασφαλή λειτουργία των νοικοκυριών. 

Οι σωληνώσεις και τα εξαρτήματά τους θα προέρχονται από βιομηχανικές μονάδες που εφαρμόζουν παραγωγική 

διαδικασία πιστοποιημένη κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης. 

Η εγκατάσταση ύδρευσης θα είναι κατασκευασμένη είτε από χαλκοσωλήνα επενδεδυμένο (κατά ΕΛΟΤ 

ΕΝ 13349 και EN 1507 ) διατομής Φ 15mm Χ 1mm αντοχής από -20οC έως 120οC είτε από πλαστικό 
σωλήνα, δικτυωμένου πολυαιθυλενίου, εγκεκριμένου με βάση τον κανονισμό για πόσιμο νερό, Φ 16 Χ 2 mm 

τοποθετημένο σε πλαστικό σπιράλ διαστολής, είτε από πλαστικό σωλήνα πολυπροπυλενίου, εγκεκριμένου με 

βάση τον κανονισμό για πόσιμο νερό (ΕΤΕΠ1501-04-01-04-01). Στα σημεία που οι σωλήνες είναι εξωτερικοί  θα 
πρέπει να είναι μονωμένοι με μονωτικά υλικά πάχους 9mm (αρμαφλέξ). Όλα τα ειδικά εξαρτήματα (μούφες, ταφ, 

καμπύλες, μαστοί, ρακόρ κ.λ.π.) θα είναι βαρέως τύπου. 

Το δίκτυο θα τροφοδοτεί τους εξής υποδοχείς: 
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α) Νεροχύτη χαλύβδινο, ανοξείδωτο, πλήρη, μιας τουλάχιστον σκάφης, με σιφώνι από πολυαιθυλένιο.  

β) Λεκάνη από πορσελάνη.  

γ) δοχείο  πλύσεως της λεκάνης (καζανάκι) χαμηλής πιέσεως  

δ)Νιπτήρα πορσελάνης  

ε)  Ντουζιέρα  

Ακόμα οι οικίσκοι θα διαθέτουν ηλεκτρικό θερμοσίφωνα ισχύος 4 KW και χωρητικότητας 40 , κατάλληλο για πίεση 

λειτουργίας 10 ατμοσφαιρών, εφοδιασμένο με όλα τα αναγκαία όργανα αυτόματης λειτουργίας και ρυθμίσεως 

όπως και τα ασφαλιστικά τους, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς πλήρως συνδεδεμένο με την υδραυλική 

εγκατάσταση. 
Στις θέσεις τροφοδοτήσεως των ειδών υγιεινής, του θερμοσίφωνα και του νεροχύτη θα τοποθετηθούν διακόπτες 

στους κλάδους θερμού και ψυχρού νερού, καθώς επίσης και γενικός διακόπτης κοντά στο σημείο εισόδου του 

νερού πόλεως στον οικίσκο. 

Το δίκτυο αποχέτευσης θα είναι κατασκευασμένο από σωλήνες σκληρού PVC πιέσεως 6 atm για 20οC διατομής 

Φ100mm για τη λεκάνη, Φ 50mm για το νεροχύτη και τη ντουζιέρα και Φ 32mm για το νιπτήρα. Ο κεντρικός 

αγωγός αποχέτευσης του οικίσκου θα έχει διατομή Φ110mm. Οι έξοδοι των αποχετεύσεων θα γίνονται στα 

πλάγια του οικίσκου και πάνω από το δάπεδο. 

 

 
     3.  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ 

 

Για την στερέωση των νεροχύτη, δοχείου πλύσεως αποχωρητηρίου (καζανάκι), νιπτήρα πορσελάνης , 

θερμοσίφωνα και κλιματιστικού, τα σημεία στήριξης τους θα ενισχύονται με κατάλληλα  μεταλλικά γαλβανισμένα 

ή ανοξείδωτα ελάσματα πάχους 1,5 έως 2 mm και στις δύο πλευρές του πανέλου. 

 

ΑΡΘΡΟ 13ο: ΔΟΚΙΜΕΣ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ 

 

Η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να δοκιμάσει την καλή και ασφαλή λειτουργία της ηλεκτρικής και υδραυλικής 

εγκατάστασης με μέριμνα και έξοδα του Αναδόχου. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει Υ/Δ ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη, οικίσκο σύμφωνα με την ΥΑ 

Φ.50/503/168 (ΦΕΚ Β’ 844/16.05.2011) για κάθε οικίσκο κατάλληλα θεωρημένες για σύνδεσή του με δίκτυο της 
ΔΕΗ. 
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α   I 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  ΜΕ  ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ  ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 

 

Για  την  αξιολόγηση  των  προσφορών, με  κριτήριο  κατακύρωσης  τη   χαμηλότερη  τιμή, λαμβάνονται   υπόψη   

τα   παρακάτω   στοιχεία :  

 

� Η συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της  πρόσκλησης. 

� Ο  ανταγωνισμός  που  αναπτύχθηκε. 

� Η  προσφερόμενη  τιμή, σε σχέση με τιμές που προσφέρθηκαν σε προηγούμενους  διαγωνισμούς  και  την  

τρέχουσα,  στην αγορά,  τιμή, για  όμοια  ή  παρεμφερή είδη. 

Η  κατακύρωση  τελικά  γίνεται  στον  υποψήφιο   που   πληροί  τους  όρους  και  τις  τεχνικές  προδιαγραφές  της  
παρούσας απόφασης  και  προσφέρει  τη  χαμηλότερη  τιμή. 
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α   IΙ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

Εκδότης (Ονομασία Τράπεζας) …………….. 

Κατάστημα…………………  

(Δ/νση οδός-αριθμός Τ.Κ. FAX)……………. 

       Ημ/νία έκδοσης : ……………. 

ΠΡΟΣ : 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ  

ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ (ΔΑΕΦΚ) 

Ι. Κόνιαρη 43 

114 71 Αθήνα 

 

 

Εγγυητική  Επιστολή  Συμμετοχής  Αρ. …....……......για ….  ΕΥΡΩ   

Σας γνωρίζουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, 

παραιτούμενοι του δικαιώματος της  διζήσεως  μέχρι  του ποσού των ……………………….................... ΕΥΡΩ  υπέρ της 
εταιρείας ………………………...…………………........................................................................................... 

ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας των εταιρειών α) ……..και β)…………, ατομικά και για κάθε μια από αυτές 

και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή 

Κοινοπραξίας, για τη συμμετοχής της/τους στον διενεργούμενο διαγωνισμό σας (αριθμός πρόσκλησης 

ΔΑΕΦΚ/1/2016) για το έργο/μέρος του έργου "Προμήθεια 1.150 ενιαία μεταφερόμενων οικίσκων, τύπου 

container, των 25 τ.μ., για την προσωρινή στέγαση προσφύγων-υπηκόων τρίτων χωρών", προϋπολογισμού 

14.145.000,00  (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). 

Η παρούσα εγγυητική επιστολή καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες 

υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της. 
 

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη την δήλωσή σας, ολικά ή μερικά χωρίς 

καμιά από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις 

(3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης  το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος 

χαρτοσήμου. 

 

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από απλό έγγραφο αίτημα της Υπηρεσίας σας, με 

την προϋπόθεση ότι, το σχετικό αίτημά σας, θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της. 
 

Η παρούσα ισχύει μέχρι . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

[ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ :  Ο  χρόνος  ισχύος  της  εγγυητικής  επιστολής  πρέπει  να είναι διακόσιες δέκα 

(210) ημέρες τουλάχιστον από την επόμενη ημέρα της διενέργειας του παρόντος διαγωνισμού.] 

Βεβαιούται υπεύθυνα, ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και Ν.Π.Δ..Δ., 

συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το 

Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 

 

           (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
 

ΑΔΑ: 9ΥΝΩ4653ΟΞ-Φ4Ζ
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α  IIΙ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

Εκδότης (Ονομασία Τράπεζας) …………….. 

Κατάστημα…………………  

(Δ/νση οδός-αριθμός Τ.Κ. FAX)……………. 

       Ημ/νία έκδοσης : ……………. 

ΠΡΟΣ : 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ  

ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ (ΔΑΕΦΚ) 

Ι. Κόνιαρη 43 

114 71 Αθήνα 

 

Εγγυητική  Επιστολή  υπ’  Αρ. …....……......για ….  ΕΥΡΩ 

 

Σας γνωρίζουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, 

παραιτούμενοι του δικαιώματος της διζήσεως  μέχρι  του ποσού των …….................................................ΕΥΡΩ υπέρ 
της εταιρείας ………………………...…………………........................................................................................... 

ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας των εταιρειών α) ……..και β)…………, ατομικά και για κάθε μια από αυτές 

και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή 

Κοινοπραξίας, για την καλή εκτέλεση του έργου/μέρος του έργου: "Προμήθεια 1.150 ενιαία μεταφερόμενων 

οικίσκων, τύπου container, για την προσωρινή στέγαση προσφύγων-υπηκόων τρίτων χωρών", προϋπολογισμού 

14.145.000,00  (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), σύμφωνα  με την υπ’ αριθ.                                                              

ΔΑΕΦΚ/1/2016 πρόσκλησής σας. 

 

Η παρούσα εγγυητική επιστολή καλύπτει μόνο τις, από τη μεταξύ σας Σύμβαση υποχρεώσεις της εν λόγω 
Εταιρείας, καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της. 

 

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη την δήλωσή σας, ολικά ή μερικά χωρίς 

καμιά από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις 

(3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης  το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος 

χαρτοσήμου. 

 

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από απλό έγγραφο αίτημα της Υπηρεσίας σας, με 

την προϋπόθεση ότι, το σχετικό αίτημά σας, θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της. 
 

Η παρούσα ισχύει μέχρι . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

[ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ : Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής πρέπει να είναι μεγαλύτερος, κατά 

τουλάχιστον τρείς (3) μήνες, του συμβατικού χρόνου ολοκλήρωσης του έργου]. 

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και Ν.Π.Δ.Δ., 

συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το 

Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 

 

           (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
 

ΑΔΑ: 9ΥΝΩ4653ΟΞ-Φ4Ζ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 

 

Εκδότης (Ονομασία Τράπεζας) …………….. 

Κατάστημα…………………  

(Δ/νση οδός-αριθμός Τ.Κ. FAX)……………. 

       Ημ/νία έκδοσης : ……………. 

ΠΡΟΣ : 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ  

ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ (ΔΑΕΦΚ) 

Ι. Κόνιαρη 43 

114 71 Αθήνα 

 

Εγγυητική  Επιστολή  Προκαταβολής  Αρ. …....……......για ………..  ΕΥΡΩ  

Σας γνωρίζουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, 

παραιτούμενοι του δικαιώματος της  διζήσεως  μέχρι  του ποσού των ……………………….................... ΕΥΡΩ υπέρ της 

εταιρείας ………………………...…………………....................................................................................................... 
ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας των εταιρειών α) ……..και β)…………, ατομικά και για κάθε μια από αυτές 

και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή 

Κοινοπραξίας, για μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις 

ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας.} 

για τη λήψη προκαταβολής που αφορά στη χορήγηση του ………..% της συμβατικής αξίας μη 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ευρώ ………… σύμφωνα με τη σύμβαση με αριθμό...................και τη Πρόσκληση 

σας με αριθμό ΔΑΕΦΚ/1/2016, στο πλαίσιο του διαγωνισμού που αφορά στην υλοποίηση του έργου "Προμήθεια 

1.150 ενιαία μεταφερόμενων οικίσκων, τύπου container, για την προσωρινή στέγαση προσφύγων-υπηκόων τρίτων 

χωρών", προϋπολογισμού 14.145.000,00  (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). 

Η παρούσα εγγυητική επιστολή καλύπτει μόνο τις από τη λήψη της προκαταβολής για την εκτέλεση του 

παραπάνω έργου  απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της. 

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη την δήλωσή σας, ολικά ή μερικά χωρίς 

καμιά από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις 

(3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης  το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος 

χαρτοσήμου. 

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από απλό έγγραφο αίτημα της Υπηρεσίας σας, με 

την προϋπόθεση ότι, το σχετικό αίτημά σας, θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 

[ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ :  Ο  χρόνος  ισχύος  της  εγγυητικής  επιστολής  πρέπει  να είναι πέντε (5) μήνες από 

την ημερομηνία έκδοσής της.]  

Βεβαιούται υπεύθυνα, ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και Ν.Π.Δ..Δ., 

συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το 

Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 

 

           (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 

Σ Χ Ε Δ Ι Ο  Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ 

                                                                                        

   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ                                
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ 
 
 

 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ  ΠΟΣΟΥ     #                   € #   [ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ   Φ.Π.Α.  23 % ] 

ΓΙΑ   ΤΗΝ   ΕΚΤΕΛΕΣΗ  ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ,  ΜΕ  ΘΕΜΑ :   

 

«Προμήθεια 1.150 ενιαία μεταφερόμενων οικίσκων τύπου container των 25 m2 για την προσωρινή στέγαση 
προσφύγων-υπηκόων τρίτων χωρών» 

 

 

 

 

 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ : «                                                          » 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ΠΑΠΑΓΟΣ-ΧΟΛΑΡΓΟΣ,    /   / 
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Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 
 
ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

ΑΡΘΡΟ 2: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΚΩΝ 

ΑΡΘΡΟ 3: ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΚΩΝ 

ΑΡΘΡΟ 4: ΔΑΠΑΝΗ 

ΑΡΘΡΟ 5: ΠΑΡΑΛΑΒΗ  

ΑΡΘΡΟ 6: ΠΛΗΡΩΜΗ 

ΑΡΘΡΟ 7: ΕΓΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 

ΑΡΘΡΟ 8: ΕΝΑΡΞΗ  

ΑΡΘΡΟ 9: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΑΡΘΡΟ 10: ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

ΑΡΘΡΟ 11: ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

ΑΡΘΡΟ 12: ΛΥΣΗ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

ΑΡΘΡΟ 13: ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΑΡΘΡΟ 14: ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 
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Στον Παπάγο, σήμερα …………........................, στο κτίριο του Υπουργείου  Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων επί 

της οδού Αναστάσεως 2, Παπάγος- Χολαργός, 156 69, οι  υπογράφοντες  τη  σύμβαση: 

 

1. Το  Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε,  
για   λογαριασμό   του  Ελληνικού   Δημοσίου,  όπως νομίμως εκπροσωπείται για την υπογραφή της παρούσας από 

τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Χρήστο Σπίρτζη, σύμφωνα με το Π.δ. 73/2015 (Φ.Ε.Κ. 

116/Α΄/23.09.2015) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 

Υφυπουργών», και στο εξής καλούμενο «Αναθέτουσα αρχή». 

 

2. Η εταιρεία με την επωνυμία «……….» που εδρεύει στην οδό ………., ΤΚ ……, ………., τηλ:  ……….,fax:  ……..,           

με ΑΦΜ:  ….. και  ΔΟΥ: ………… και εκπροσωπείται νομίμως από τον κ. …………., σύμφωνα με το από το υπ’ αριθ.                         

πρακτικό Δ.Σ.  και η οποία στο εξής θα καλείται «Προμηθευτής».  

  

και αφού έλαβαν υπόψη: 
 

• Τη με αριθμ. 1/2016 πρόσκληση της ΔΑΕΦΚ (απόφαση αριθμ. ΔΑΕΦΚ …………….), με την οποία προκηρύχθηκε 

ηλεκτρονικός διαγωνισμός με διαπραγμάτευση, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, προϋπολογισμού 14.145.000 

ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για  την επιλογή 

αναδόχου/αναδόχων που θα αναλάβει την προμήθεια «Προμήθεια 1.150, ενιαία μεταφερόμενων οικίσκων, 

τύπου container, των 25 m2 για την προσωρινή στέγαση προσφύγων-υπηκόων τρίτων χωρών». 

 

• Την από ……………… υποβληθείσα από τον Προμηθευτή προσφορά.  
 

• Τη με αριθμ. ………. Απόφαση Υπουργού ΥΠΟΜΕΔΙ, με την οποία κατακυρώθηκε στον εδώ αντισυμβαλλόμενο 

προμηθευτή «…………….» η υλοποίηση μέρους της συνολικής προμήθειας: «Προμήθεια 1.150 ενιαία 

μεταφερόμενων οικίσκων, τύπου container, των 25 m2, για την προσωρινή στέγαση προσφύγων-υπηκόων τρίτων 

χωρών», και συγκεκριμένα ……… ενιαία μεταφερόμενων οικίσκων, τύπου container, των 25 m2 , αντί συνολικού 

τιμήματος …………………………………. €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%. 

 

ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ, ΣΥΝΟΜΟΛΟΓΟΥΝ ΚΑΙ  ΚΑΝΟΥΝ   ΑΜΟΙΒΑΙΑ   ΑΠΟΔΕΚΤΑ   ΤΑ   ΑΚΟΛΟΥΘΑ: 
                                                  

ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

Η προμήθεια θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης ΔΑΕΦΚ 1/2016, σε συνδυασμό με την 

τεχνική προσφορά του Αναδόχου. Σε όσα σημεία η τεχνική προσφορά του Αναδόχου υπερέχει των όρων της 

πρόσκλησης, είναι δεσμευτικά γι’ αυτόν και προς όφελος της Αναθέτουσας αρχής.  

 

Το αντικείμενο της προμήθειας, όπως αυτό αναλυτικά περιγράφεται στην σχετική  πρόσκληση, αφορά στην 

προμήθεια ……………(………..), ενιαία μεταφερόμενων οικίσκων, τύπου container, των 25 m2, για την προσωρινή 

στέγαση προσφύγων-υπηκόων τρίτων χωρών,  
 

ΑΡΘΡΟ 2: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΚΩΝ 

Οι ενιαία μεταφερόμενοι οικίσκοι, τύπου container θα είναι καινούριοι, αμεταχείριστοι, θα πληρούν το σκοπό για 

τον οποίο προορίζονται και θα καλύπτουν πλήρως τις προδιαγραφές της  Τεχνικής Περιγραφής του Μέρους Β της  

Πρόσκλησης  1/2016 της ΔΑΕΦΚ του ΥΠ.ΥΠΟΜΕΔΙ και όσων επιπλέον αυτών έχει δεσμευθεί ο προμηθευτής με την 

προσφορά του. 

 

ΑΡΘΡΟ 3: ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΚΩΝ 

 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: Οι οικίσκοι θα παραδοθούν στους χώρους εγκατάστασης του προμηθευτή στην αρμόδια 
επιτροπή παραλαβής, που ορίζεται με την πιο πάνω απόφαση κατακύρωσης. 

 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: . Ο χρόνος παράδοσης των οικίσκων έχει ως εξής: 
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i) ………… οικίσκοι, ήτοι ποσοστό τουλάχιστον είκοσι δύο τοις εκατό (22%) της κατακυρωθείσας ποσότητας 

οικίσκων την επόμενη ημερολογιακή ημέρα από την ανακοίνωση στον Ανάδοχο της Απόφασης της Αναθέτουσας 
Αρχής της Κατακύρωσης του συγκεκριμένου μέρους της συνολικής Προμήθειας 

ii) …………. οικίσκοι, υπόλοιπο ποσοστό έως εβδομήντα οκτώ τοις εκατό (78%) της κατακυρωθείσας ποσότητας 

οικίσκων εντός 30 ημερολογιακών ημερών  από την ανακοίνωση στον Ανάδοχο της Απόφασης της Αναθέτουσας 

Αρχής της Κατακύρωσης του συγκεκριμένου μέρους της συνολικής Προμήθειας 

 

 

ΑΡΘΡΟ 4: ΔΑΠΑΝΗ 

4.1 Η  συνολική δαπάνη  για  την  εκτέλεση της σύμβασης προϋπολογίζεται στο  ποσό των 

……………………………………………………….  χιλιάδων ευρώ #.................. €# (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) και 

βαρύνει τον προϋπολογισμό του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., για τη χρήση 2016, Π.Δ.Ε. στη ΣΑΕ 069 αρ. εναρ. 2016ΣΕ06900000:  
"Προμήθεια καινούργιων, ενιαία μεταφερόμενων οικίσκων, τύπου container, επισκευή υπαρχόντων στις 

αποθήκες Ασπροπύργου, για την προσωρινή στέγαση προσφύγων-υπηκόων τρίτων χωρών και κάλυψη εξόδων 

μετακίνησης των οικίσκων". 

4.2 Όλα τα μέσα που θα απαιτηθούν και θα χρησιμοποιήσει ο Προμηθευτής για την υλοποίηση της προμήθειας, 

βαρύνουν τον ίδιο τον Προμηθευτή και ουδεμία επιπλέον επιβάρυνση θα αναλάβει η Αναθέτουσα Αρχή. 

4.3 Στο πλαίσιο της αμοιβής περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες δαπάνες για την εκτέλεση της προμήθειας 

χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση της Αναθέτουσας αρχής, έστω και εξ επιγενόμενης αιτίας και ενδεικτικά: 

(α) Η αμοιβή του προσωπικού που διαθέτει ο Προμηθευτής. 

(β) Κάθε δαπάνη που απαιτείται για την ολοκλήρωση της προμήθειας, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της 

πρόσκλησης και την παρούσα σύμβαση. 
(γ) Κάθε δαπάνη που αφορά σε οποιονδήποτε τρίτο, σχετικό με την προμήθεια αυτή, συμπεριλαμβανομένων των 

εισφορών σε Ασφαλιστικά Ταμεία οποιασδήποτε φύσης, της ασφάλισης έναντι όλων των ατυχημάτων 

(προσώπων, περιουσιών, κλπ.) ή υποχρεώσεων έναντι τρίτων κατά την εκτέλεση της παρούσας προμήθειας ή εξ 

αφορμής αυτής. 

4.4 Ο Προμηθευτής επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά, κράτηση υπέρ νομικών προσώπων ή 

άλλων οργανισμών, και παρακράτηση φόρου, οι οποίες, κατά νόμο, βαρύνουν τον Προμηθευτή. 

 

ΑΡΘΡΟ 5:  ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΚΩΝ 

ΤΡΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ  ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ των οικίσκων: 
 
Οι οικίσκοι θα παραληφθούν από την αρμόδια  επιτροπή παραλαβής οριστικά, ποσοτικά και ποιοτικά μετά από 

μακροσκοπικό έλεγχο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της παρούσας, μετά από σχετική έγγραφη 

ειδοποίηση του Προμηθευτή, ο οποίος μέχρι την παράδοση  των οικίσκων θα λειτουργεί ως θεματοφύλακας του 

Ελληνικού  Δημοσίου. Για την παραλαβή απαιτείται η υποβολή από τον ανάδοχο: 

α. όλων των απαραίτητων πιστοποιητικών των υλικών που έχουν ενσωματωθεί στην κατασκευή, σύμφωνα με το  

     άρθρο 10 της Τεχνικής Περιγραφής 

β. Υ.Δ.του ν. 1599/1986 i. περί της χρήσης του συγκεκριμένου υλικού στην κατασκευή σύμφωνα με το άρθρο 10 

της Τεχνικής Περιγραφής ii. περί της καλής λειτουργίας των εγκαταστάσεων μετά από πραγματοποιηθείσες από 

τον Ανάδοχο δοκιμές  
γ.  πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου σύμφωνα με το άρθρο 13 της Τεχνικής Περιγραφής 

δ. τρία (3) κλειδιά για κάθε οικίσκο και τηλεχειριστήριο της κλιματιστικής μονάδας. 
 

Μετάθεση του συμβατικού χρόνου (χωρίς την επιβολή κυρώσεων) δίνεται μόνο σε περιπτώσεις που συντρέχουν 

λόγοι που συνιστούν ανωτέρα βία . 

 

ΑΡΘΡΟ 6:  ΠΛΗΡΩΜΗ 

6.1  Η πληρωμή της αξίας των οικίσκων θα γίνει ως εξής: 

α) Χορήγηση προκαταβολής σε  ποσοστό ………..%  της  αξίας   της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α. και με την κατάθεση 

εγγυητικής  επιστολής  προκαταβολής, που θα είναι σύμφωνη με τα οριζόμενα οριζόμενα στο άρθρο 157 του 
ν.4281/2014. Η  χορήγηση  της  προκαταβολής  θα  γίνεται  εντόκως  και  σύμφωνα  με  τα  άρθρα 157 του 

ν.4281/2014 και 32  παρ.  5  και  34  παρ.  5  εδ.  (ε)  του  Π.δ. 118/2007. Για  τον  υπολογισμό  του  τόκου  θα  

λαμβάνεται  υπόψη  το ύψος  του  επιτοκίου  των  εντόκων  γραμματίων  του  Δημοσίου  δωδεκάμηνης  διάρκειας, 
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που  θα  ισχύει  κατά  την  ημερομηνίας  χορήγησης της προκαταβολής, προσαυξημένο  κατά   0,25%  ποσοστιαίες  

μονάδες. Το ποσό της εγγυητικής επιστολής προκαταβολής θα είναι η διαφορά μεταξύ του ποσού της 
προκαταβολής και του ποσού της εγγυητικής καλής εκτέλεσης. 

Ο  τόκος  που  αντιστοιχεί  στην  προκαταβολή  μέχρι   την  οριστική  παραλαβή  των  οικίσκων  θα   συμψηφισθεί  

κατά  την  εξόφληση  της  συμβατικής  αξίας. Η προκαταβολή χορηγείται μετά την υποβολή αίτησης εκ μέρους του 

προμηθευτή και την κατάθεση προτιμολογίου. 

β) Το  υπόλοιπο ………%  της αξίας της σύμβασης, μετά την οριστική, ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των 

οικίσκων. 

Εφόσον ο Ανάδοχος δεν επιθυμεί τη χορήγηση προκαταβολής, η πληρωμή θα γίνεται ανάλογα με τις σταδιακές 

παραδόσεις των οικίσκων. 

6.2. Κατά τις πληρωμές παρακρατείται από τον προμηθευτή, εφόσον είναι ημεδαπός, ο νόμιμος φόρος 

εισοδήματος 4%, σύμφωνα με το άρθρο 64 του ν. 4172/2013. Σε περίπτωση αλλοδαπού προμηθευτή ισχύουν οι 
συμβάσεις περί απαλλαγής διπλής φορολογίας του εισοδήματος.   

Επίσης σε κάθε πληρωμή θα παρακρατείται ποσό ύψους 0,10% επί της αξίας της πληρωμής, εκτός Φ.Π.Α, η οποία 

υπόκειται  σε τέλος χαρτοσήμου 3% (πλέον 20% εισφοράς υπέρ ΟΓΑ επ’  αυτού),  υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης 

Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, βάσει του άρθρου 4 παρ. 3 του ν. 4013/2011. 

6.3 Σε περίπτωση τμηματικής - σταδιακής παράδοσης θα γίνεται πληρωμή για το μέρος  της  ποσότητας που  θα  

παραδίνεται. 

6.4  Η δαπάνη της παρούσας σύμβασης αποτελεί τμήμα της συνολικής δαπάνης που αναφέρεται ανωτέρω στο 

άρθρο 4.1 της παρούσας. 

 6.5  Τα τιμολόγια θα εκδίδονται στο όνομα του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Α.Φ.Μ. 

090310533 και Δ.Ο.Υ.  ΧΟΛΑΡΓΟΥ και η εξόφλησή τους θα γίνεται σε ευρώ, στην Ελλάδα.  
6.6  Η αμοιβή του προσωπικού του Αναδόχου και οποιωνδήποτε άλλων προσώπων απασχολούμενων στην 

υλοποίηση της παρούσας σύμαβσης, καθορίζεται και καταβάλλεται αποκλειστικά και μόνο από τον ίδιο. 

6.7  Ως  προς  τα  δικαιολογητικά  πληρωμής  και  λοιπά  στοιχεία  ισχύουν  τα  όσα αναφέρονται  στο  άρθρο  35  

του  Π.Δ/τος  118/2007  και  στην με αριθμό 2024709/601/0026/08-04-1998 απόφαση  του Υπουργείου  

Οικονομίας & Οικονομικών. 

 

ΑΡΘΡΟ 7:  ΕΓΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 

7.1 Με την υπογραφή της παρούσας ο Προμηθευτής κατέθεσε την υπ’ αριθμ...........................……..Εγγυητική 

Επιστολή Καλής Εκτέλεσης των όρων της σύμβασης από την Τράπεζα..........................., ύψους 
………………………………….ευρώ (…………………….€) με ισχύ μέχρι…………………...., που αντιπροσωπεύει ποσοστό 5% της 

συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς τον Φ.Π.Α., ως εγγύηση καλής εκτέλεσης του έργου και τήρησης γενικά των 

συμβατικών του υποχρεώσεων. Η Εγγυητική Επιστολή αποδεσμεύεται και επιστρέφεται στον Προμηθευτή μετά 

από την οριστική παραλαβή του έργου και τη σύνταξη από την Επιτροπή Παραλαβής, του σχετικού Πρωτοκόλλου 

Οριστικής Παραλαβής, εφ’ όσον δεν εκκρεμεί οποιαδήποτε αξίωση της Αναθέτουσας αρχής. 

7.2 Ο Προμηθευτής εγγυάται προς την Αναθέτουσα αρχή ότι η προμήθεια θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τους όρους 

και προϋποθέσεις της παρούσας, θα πληροί όλες τις ιδιότητες και χαρακτηριστικά που προβλέπονται στη 

σύμβαση αυτή και θα στερείται οποιωνδήποτε ελαττωμάτων και ότι θα ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές, και 

ιδιότητες όπως αυτές προδιαγράφηκαν ή επιτρέπεται να προδιαγραφούν από την Αναθέτουσα αρχή, κατά την 

υλοποίησή της, καθόλο το χρονικό διάστημα ισχύος της εγγυητικής ευθύνης του πωλητή κατά τις οικείες διατάξεις 
του αστικού κώδικα, περί ευθύνης του πωλητή στην πώληση κινητών πραγμάτων. 

7.3 Την ευθύνη για την υλοποίηση της προμήθειας, την ποιότητα των οικίσκων και το χρόνο παράδοσής τους, έχει 

ο Προμηθευτής. 

 

ΑΡΘΡΟ 8: ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η παρούσα θεωρείται συναφθείσα από την ημερομηνία ανακοίνωσης στον Προμηθευτή της ως άνω 

κατακυρωτικής απόφασης  

 

ΑΡΘΡΟ 9: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων της σύμβασης, δύναται να γίνει μόνο εγγράφως και θα υπογράφεται και 
από τους δύο (2) συμβαλλόμενους, αποκλειόμενης, ρητά, οποιασδήποτε τροποποίησης με προφορική συμφωνία 

και με την προϋπόθεση ότι θα εξασφαλίζεται η υλοποίηση της προμήθειας όπως προδιαγράφηκε. 
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ΑΡΘΡΟ 10:  ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ  ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον Προμηθευτή σε οποιονδήποτε τρίτο, μέρους ή του συνόλου, των 
υποχρεώσεων και δικαιωμάτων που απορρέουν από τη παρούσα σύμβαση, πλην της απαίτησης για την καταβολή 

του συμβατικού τιμήματος που δύναται να εκχωρηθεί σε νομίμως λειτουργούσα τράπεζα σε Χώρες Μέλη της Ε.Ε. 

και της Συμφωνίας περί Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε από 

την Ελλάδα με το ν. 2513/1997 και πάντοτε κατόπιν της έγγραφης σύμφωνης γνώμης της Αναθέτουσας αρχής. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 11:  ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

11.1  Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για την εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο 

που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας, όπως ορίζονται στη νομοθεσία, υπό την 

προϋπόθεση ότι η επικαλούμενη ανωτέρα βία αποδεικνύεται δεόντως και επαρκώς. Ως τέτοια, δεν θεωρούνται 
για τον Προμηθευτή, όσα ευρίσκονται αντικειμενικά εντός του πεδίου οικονομικής δραστηριότητας και ελέγχου 

του Προμηθευτή. 

11.2  Ο Προμηθευτής, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεων του σε γεγονός που 

εμπίπτει στην παραπάνω παράγραφο, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί αμελλητί προς την Αναθέτουσα 

αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας τριών (3) ημερών από τότε που 

συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Ο Προμηθευτής ευθύνεται για κάθε ζημία της 

Αναθέτουσας αρχής από την παραβίαση της υποχρέωσης του προηγούμενου εδαφίου. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 12:  ΛΥΣΗ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΕΚΠΤΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ  
12.1 Όλοι οι όροι της παρούσας σύμβασης θεωρούνται ουσιώδεις. Η παραβίαση από τον Προμηθευτή 

οποιουδήποτε όρου θεμελιώνει λόγο καταγγελίας της σύμβασης εκ μέρους της Αναθέτουσας αρχής, 

οποτεδήποτε. Η Αναθέτουσα αρχή έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον Προμηθευτή, χωρίς να καταβάλει 

οποιαδήποτε αποζημίωση, αν αυτός δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει πλημμελώς ή εκπροθέσμως τις συμβατικές του 

υποχρεώσεις ή παραβιάζει υπαίτια οποιοδήποτε όρο της παρούσας σύμβασης. 

12.2 Επιπλέον, η παρούσα σύμβαση λύεται και επέρχεται έκπτωση του Προμηθευτή με καταγγελία εκ μέρους της 

Αναθέτουσας αρχής, σε περίπτωση που:  

α) Ο Προμηθευτής πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια 

λειτουργίας του ή συμβεί ανάλογο γεγονός. 
β) Γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος του Προμηθευτή στο σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των 

περιουσιακών του στοιχείων. 

γ) Ο Προμηθευτής διασπασθεί και τα διάδοχα νομικά πρόσωπα δεν παρέχουν στην Αναθέτουσα αρχή τις κατά την 

κρίση της απαραίτητες εγγυήσεις για την ομαλή εκτέλεση της σύμβασης. 

12.3 Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται από την περιέλευση στον Προμηθευτή της εκ μέρους της 

Αναθέτουσας αρχής καταγγελίας. Κατ' εξαίρεση, η Αναθέτουσα αρχή δύναται κατ' ενάσκηση διακριτικής της 

ευχέρειας να τάξει εύλογη (κατ' αυτήν) προθεσμία θεραπείας της παραβάσεως, οπότε τα αποτελέσματα της 

καταγγελίας επέρχονται αυτόματα με την άπρακτη πάροδο της ταχθείσας προθεσμίας.  

12.4 Ακόμη, σε περίπτωση πλημμελούς υλοποίησης της σύμβασης από υπαιτιότητα του Αναδόχου, η Αναθέτουσα 

αρχή διατηρεί το δικαίωμα μη καταβολής μέρους ή όλης της αποζημίωσης που αφορά στη συγκεκριμένη 
προμήθεια. 

12.5 Για τη διαδικασία και τις συνέπειες της έκπτωσης εφαρμόζονται οι διατάξεις του Π.δ. 118/2007. 

 

ΑΡΘΡΟ 13:  ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

13.1 Η Αναθέτουσα αρχή διατηρεί, υπέρ αυτής, το δικαίωμα να αναστείλει μονομερώς την εφαρμογή μέρους ή 

ολόκληρης της σύμβασης, με έγγραφη γνωστοποίηση προς τον Προμηθευτή, στην οποία προσδιορίζονται οι λόγοι 

που καθιστούν αναγκαία την αναστολή, η ημερομηνία έναρξης της αναστολής και η πιθανολογούμενη διάρκειά 

της. 

13.2 Από την ημερομηνία της γνωστοποίησης αναστέλλονται οι συμβατικές υποχρεώσεις του Προμηθευτή, 

οφείλει όμως να λάβει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την προστασία των συμφερόντων της Αναθέτουσας αρχής 
και την ομαλή εκτέλεση της σύμβασης μετά την άρση των λόγων που επέβαλλαν την αναστολή. 
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13.3 Μετά την άρση των λόγων που υπέβαλαν την αναστολή, η Αναθέτουσα αρχή υποχρεούται να ειδοποιήσει 

αμελλητί εγγράφως τον Προμηθευτή. Η σύμβαση ενεργοποιείται αυτοδικαίως μετά την κατά το προηγούμενο 
εδάφιο ειδοποίηση. 

 

ΑΡΘΡΟ 14:  ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ- ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

14.1 Η παρούσα σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δικονομικό και Ουσιαστικό Δίκαιο και ερμηνεύεται σύμφωνα 

με τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του κοινωνικού και οικονομικού σκοπού του 

δικαιώματος. 

14.2 Ο Προμηθευτής και η Αναθέτουσα αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε διαφορά, που τυχόν θα 

προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος της σύμβασης. 

14.3 Κάθε διαφορά που θα προκύψει μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, σχετικά με την ερμηνεία ή εκτέλεση της 

σύμβασης ή εξ αφορμής αυτής, θα επιλύεται από τα καθ' ύληv αρμόδια Δικαστήρια των Αθηνών. 
14.4 Δεν αποκλείεται όμως, για ορισμένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνούν και τα δύο (2) μέρη, να προβλεφθεί 

στη σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί των Δικαστηρίων, σε διαιτησία σύμφωνα πάντα με την 

Ελληνική Νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για 

την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα Ελληνικά Δικαστήρια κατά τα οριζόμενα στην παραπάνω παράγραφο. 

14.5 Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο Προμηθευτής παρέδωσε στην Αναθέτουσα αρχή Υπεύθυνη Δήλωση του 

ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, υπογραφόμενη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Προμηθευτή , με την οποία 

ορίζεται αντίκλητος του Προμηθευτή, ο …………………………….κάτοικος Αθηνών, ……………………………………………. (με τα 

πλήρη στοιχεία του.) για κάθε επικοινωνία που τυχόν απαιτηθεί, καθώς και Υ.Δ. αποδοχής διορισμού 

 

Μετά τα παραπάνω, συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση, η οποία, αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, 
υπογράφεται νόμιμα από τους συμβαλλομένους σε πέντε (5) όμοια πρωτότυπα αντίτυπα σε απλό φύλλο χάρτου. 

Από τα πέντε (5) αυτά πρωτότυπα αντίτυπα της σύμβασης, τα μεν τρία (3) κατατέθηκαν στη Διεύθυνση 

Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών, της Γενικής Γραμματείας Υποδομών, του Υπουργείου 

Υποδομών,  Μεταφορών και  Δικτύων, τα δε άλλα δύο (2) έλαβε ο Προμηθευτής, ο οποίος δήλωσε ότι έλαβε 

γνώση των όρων της σύμβασης και τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα και συγχρόνως ότι  ενεργεί για λογαριασμό 

του.  

 

ΟΙ  ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
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